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Afgørelse | Afslag på forhøjelse af Evonet A/S reguleringspris 
som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Evonet A/S om forhøjelse af 

netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinveste-

ringer, jf. § 50, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer 

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

2018, der trådte i kraft den 1. december 2018), jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 195 af den 

4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører Evonet A/S’ ansøgning om en nyudstykning i 2010-2011 fo-

retaget af Syd Energi Net A/S, der pr. den 2. januar 2018 har ændret navn til Evonet A/S 

(herefter Evonet). 

 

1. AFGØRELSE 

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

ring som følge af nyudstykning i området Andrup Nørregårdsparken i Esbjerg, idriftsat i 

2010-2011 ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 

2018 (med senere ændringer) om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. 

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

 

2. SAGSFREMSTILLING 

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

ringspris som følge af, at Evonet i perioden 2010-2011 har tilsluttet 17 nye parceller og 

lagt et MSP- samt LSP-kabel i et nyt boligområde Andrup Nørregårdsparken i Esbjerg. 

Der er desuden etableret et nyt 10 kV kabel fra den eksisterende station.  

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Evonet opsummeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM NYUDSTYKNINGEN 

 

    2010 2011 

Vægtet dato for idriftsættelse   06-05 22-11 

Anlægssum (kr.)   527.073   152.317 

Forventet stigning i forbrug (kWh)   44.100 39.200 

---IDRIFTSATTE ANLÆG-- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)   1,7 0,4 

Kabelskabe (stk.)   17 4 

10 kV jordkabelforbindelse (km)   1,0 - 

Netstation (stk.)   1 - 

Målere (stk.)   - 8 

 

 

Evonet har i ansøgningen oplyst, at der i forbindelse med nyudstykningen ikke er fore-

taget samgravning med hverken koncernforbunden selskab eller tredjepart. Det fremgår 

af ansøgningen, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner før den 8. 

oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2010-2011. 

 

Evonet har med ansøgningen fremsendt lokalplan for projektet ’lokalplan nr. 507, Bolig-

område i Andrup Nordvest’. Det fremgår af ansøgningen, at projektet vil blive bygget i 

etaper, og at der på ansøgningstidspunktet var opført 17 parceller, samt at Evonet for-

venter 85 parceller opført, når området er færdigbygget. 

 

Evonet har i e-mail af den 17. maj 2016 oplyst, at netvirksomheden har estimeret den 

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

estimat på 44.100 kWh om året i 2010 og 39.200 kWh for 2011. 

 

I e-mail af den 31. oktober 2016 har Evonet oplyst, at netvirksomheden i 2010 og 2011 

har foretaget alle investeringer til brug for tilslutning af alle 85 parceller. Evonet har for-

klaret, at det er meget fordyrende at foretage gravetilslutninger for hver enkelt måler- 

eller vandtilslutning, hvorfor alle investeringer til brug for tilslutning af alle planlagte 85 

parceller er foretaget. 

 

I samme e-mail har Evonet oplyst, at der på ansøgningstidspunktet var tilsluttet 17 par-

celler, og at Evonet fortsat forventer, at der vil blive tilsluttet 85 parceller når området er 

færdigudbygget. 

 

Forsyningstilsynet har ved e-mail af den 4. december 2018 anmodet Evonet om yderli-

gere oplysninger vedrørende byggeprocessen, samt hvor mange parceller der er opført. 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget svar fra Evonet.  

 

Evonet har under partshøringen pr. telefon den 25. marts 2019 oplyst, at der foreligger 

yderligere oplysninger og dokumentation for anlægsinvesteringen i Andrup Nørregårds-

parken. Evonet har fremsendt disse oplysninger ved e-mail den 1. april 2019. Evonet 

har i e-mailen oplyst, at der pr. den 27. marts 2019 er installeret 104 aktive målere på 
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de i alt 141 nyudstykninger i boligområdet. Endvidere, at der er solgt 17 byggegrunde, 

hvor Evonet formoder, at byggeriet ikke er påbegyndt. 

 

Evonet har i samme e-mail oplyst, at der ud over de i ansøgningen oplyste omkostninger 

er afholdt yderligere omkostninger til to projekter i Andrup Nørregårdsparken i perioden 

2016-2019. Evonet mener, at de to projekter skal tillægges ansøgningen sammen med 

udgifter til de 104 målere. Evonet har oplyst, at omkostningerne på de to projekter i alt 

er kr.196.112, og at omkostningerne til 104 målere er kr. 133.848. Omkostningerne til 

de to projekter og 104 målere udgør således i alt kr. 329.960. 

 

Evonet har endvidere oplyst, at der ved fuld udbygning af nyudstykningen forventes at 

være yderligere udgifter til 37 målere samt 13 ledige grunde, og at omkostningen til dette 

forventes at være på kr. 147.619.  

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 22. marts 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Evonet 

A/S med høringsfrist senest den 5. april 2019. 

 

Evonet har pr. telefon den 25. marts 2019 kontaktet Forsyningstilsynet og oplyst, at der 

foreligger yderligere oplysninger vedrørende anlægsinvesteringen i Andrup Nørregårds-

parken. Evonet har ved e-mail den 1. april 2019 fremsendt nye oplysninger om anlægs-

investeringen. 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 1. 

 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

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

afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 50, stk. 4 i bekendtgørelse 

nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 1. Bemærk, at § 54, stk. 2, nr. 5, er ændret ved 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af indtægtsrammer for netvirksomheder 

nr. 1366 af den 28. november 2018. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i ind-

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

  

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

lokalplan nr. 507 ’Boligområde i Andrup Nordvest’. 

 

Evonet har ved e-mail af den 1. april 2019, jf. sagsfremstillingen fremsendt nye oplys-

ninger om anlægsinvesteringen i Andrup Nørregårdsparken. Forsyningstilsynet har på 

baggrund af de den 1. april 2019 indkomne oplysninger om 104 aktive målere og frem-

tidigt planlagte 141 parceller lagt disse oplysninger til grund for vurderingen. 
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Nødvendige nyinvesteringer omfatter efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, 

litra a: 

 
”Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investe-

ringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, 

eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder.”  

 

Det følger af lovforarbejderne til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om natur-

gasforsyning (lov nr. 386 af 20. maj 2009), at ved vurderingen af, om der er tale om 

byfortætning eller et helt nyt forsyningsområde, skal der foretages en størrelsesbetragt-

ning. Mindre byudviklingsprojekter inden for, eller i umiddelbar forlængelse af netvirk-

somhedens eksisterende net kan ikke føre til forhøjelse af indtægtsrammen. Det beror 

dog på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om byfortætning eller ej. 

 

Det skal yderligere bemærkes, at netvirksomheder efter elforsyningslovens § 20, stk. 1 

har en generel pligt til at vedligeholde samt om- og udbygge forsyningsnettet i fornødent 

omfang. Dette indebærer, at ikke enhver nyinvestering medfører en forhøjelse af ind-

tægtsrammen - nyinvesteringen skal være ud over netvirksomhedens almindelige pligt 

til at udbygge forsyningsnettet for at medføre en forhøjelse af reguleringsprisen. Dette 

fremgår af lovbemærkningerne til lov nr. 386, hvoraf det følger: 

 
”Det fremgår af bestemmelsen i § 20, stk. 1, at netvirksomheder og regionale transmissionsvirk-

somheder skal vedligeholde, om- og udbygge nettene i fornødent omfang. Det indebærer, at der 

inden for de gældende indtægtsrammer skal ske en løbende vedligeholdelse og tilpasning af nettet 

til et tidssvarende teknologisk niveau, herunder at der skal sikres en sikkerhedsmæssigt og miljø-

mæssigt forsvarlig standard af nettene.” 

 

Udgangspunktet i henhold til ELFOR-aftalen af den 29. marts 2004 er, at priserne ikke 

må stige (i forhold til 2004 niveau), på nær i de af lovgiver definerede tilfælde. En af 

undtagelserne til denne hovedregel, er de i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 

20, litra a-e, definerede såkaldte ”nødvendige nyinvesteringer”. 

 

En ansøgning om nødvendig nyinvestering imødekommes efter § 2, nr. 20, litra a, som 

er den bestemmelse, Evonet har ansøgt efter, i det omfang, at der er tale om investerin-

ger i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingspro-

jekter. Det er en forudsætning for, at investeringen kan kvalificeres som en nødvendig 

nyinvestering og føre til en forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, at netvirk-

somhedens samlede anlæg tilføres nødvendig ny og væsentlig øget ydeevne og kapa-

citet. 

 

Der skal således være tale om en investering af en vis størrelse, for at investeringen kan 

karakteriseres som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelsen 

og ikke blot investeringer til brug for tilslutning af enkelte mindre aftagere inden for for-

syningsområdet. 

 

Energiklagenævnet har i en klagesag, jf. Energiklagenævnets journal nr. 1011-13-93-

17, taget konkret stilling til nyudstykninger og til spørgsmålet om nødvendige nyinveste-

ringer. Nævnet lagde i afgørelsen i den forbindelse blandt andet vægt på, at Viby Net, 

udover at have idriftsat 56 nytilslutninger, bekostede et anlæg, der kapacitetsmæssigt 

var delvist klar til det fremtidigt planlagte 355 tilslutninger. Energiklagenævnet kom på 
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den baggrund frem til, at det nye beboelsesområde størrelsesmæssigt var et helt nyt 

forsyningsområde, og at der ikke var tale om almindelig byfortætning. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energiklagenævnet i afgørelsen lagde vægt på i den 

pågældende sag det fremtidige antal tilslutninger på 355, og at 56 tilslutninger i sig selv 

ikke udgjorde en nødvendig nyinvestering.  

 

De afholdte omkostninger til anlægsinvesteringerne foretaget af Evonet som følge af 

nyudstykning i området Andrup Nørregårdsparken er, efter det den 1. april 2019 oplyste, 

ikke på kr. 679.390, men på kr. 1.009.350. Anlægssummen udgør herved 0,18 procent 

af netvirksomhedens indtægtsramme i 2010. Når de fremtidig forventede omkostninger 

på kr. 147.619 tages i betragtning, ændres forholdet ikke nævneværdigt. Idet der ikke 

er oplyst andet, antages det, at der er en stigning på 4.900 kWh pr. tilslutning. Den 

forventede stigning i leveret mængde som følge af nyudstykningen i forhold til den sam-

lede leverede mængde i 2009 udgør, når de nye oplysninger indregnes 0,016 procent. 

Der er således tale om en mindre justering af netvirksomhedens samlede anlæg. 

 

Endvidere lægger Forsyningstilsynet vægt på netvirksomhedens nyligt indberettede op-

lysning om, at der samlet er tilsluttet 104 målere i området. Evonet har i e-mail af den 1. 

april 2019 oplyst, at der forventes i alt 141 tilslutninger i boligområdet i fremtiden.  

 

Tilsynet bemærker i forlængelse heraf, at de af netvirksomheden udførte 104 tilslutnin-

ger udgør 0,040 procent af netvirksomhedens samlede antal målere i 2010. Hvis der i 

fremtiden bliver opført 141 parceller, vil det udgøre 0,054 procent af netvirksomhedens 

samlede antal målere i 2010. Forsyningstilsynet bemærker, at de ved e-mail af den 1. 

april 2019 indberettede tal udgør en mindre justering af netvirksomhedens samlede an-

læg, uanset hvorvidt der tilsluttes 141 parceller i stedet for 85. Investeringen i Andrup 

Nørregårdsparken kan således ikke vurderes til at være en nødvendig nyinvestering, jf. 

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

 

Under henvisning til, at der på nuværende tidspunkt blot er idriftsat 104 parceller, og at 

der efter det oplyste fremtidigt vil blive idriftsat 141 parceller, vurderer Forsyningstilsynet, 

at anlægsinvesteringen i Andrup Nørregårdsparken ikke tilfører det samlede anlæg den 

nødvendige øgede kapacitet og ydeevne, hvilket er en forudsætning efter indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra a. 

 

Forsyningstilsynet ligger i den forbindelse vægt på, at netvirksomhederne har en række 

pligter og opgaver, de skal varetage og udføre inden for deres indtægtsramme, jf. elfor-

syningslovens § 20, stk. 1, nr. 1. Tilsynet har i sin hidtidige praksis anset mindre nyud-

stykninger som byfortætning og som en del af den generelle samfundsudvikling. 

 

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

Nørregårdsparken i Esbjerg ikke udgør en nyinvestering efter § 2, nr. 20, litra a. Tilsynet 

vurderer således, at anlægsinvesteringen foretaget af Evonet som følge af nyudstykning 

i området Andrup Nørregårdsparken i Esbjerg ikke kan betragtes som et nyt anlæg efter 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra a. Evonets reguleringspris vil således 

ikke blive forhøjet som følge af den foretagne anlægsinvestering.  
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6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

rekte. 

 

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@forsyningstil-

synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

7. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal in-

den 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". 

8. BILAG 

Bilag 1: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hilal Kilic 

Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 08 78 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
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