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Afgørelse | Afslag på forhøjelse af Nord Energi Net A/S’ 
reguleringspris som følge af ansøgning om nødvendige 
nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Nord Energi Net A/S (herefter 

Nord Energi) om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af 

idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer, jf. 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) § 50, stk. 4, 

jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 (herefter 

indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører Nord Energis ansøgning om investeringer foretaget i 2016 for 

at opfylde krav i ”Teknisk Forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning” 

udstedt af Energinet. 

 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Nord Energi Net A/S foretagne 

anlægsinvestering som følge af ”Teknisk Forskrift TF 2.1.2 - Automatisk og manuel 

elforbrugsaflastning” idriftsat i 2016 ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. 

bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 

50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra b. 

 

Den foretagne anlægsinvestering giver ligeledes ikke anledning til en forhøjelse af Nord 

Energi Net A/S’ reguleringspris som følge af pålæg fra myndigheder eller Energinet jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 16. 
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2. SAGSFREMSTILLING 

Nord Energi har den 23. maj 2017 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens 

reguleringspris som følge af, at Nord Energi i 2016 har foretaget investeringer i 

frekvensrelæer og udbygget PSI fjernstyringssystem. 

 

Nord Energi har i ansøgningen oplyst, at investeringerne er foretaget med henblik på at 

opfylde kravene i ”Teknisk Forskrift TF 2.1.2 - Automatisk og manuel 

elforbrugsaflastning” udstedt af Energinet. Kravene i forskriften har medført, at Nord 

Energi har foretaget investeringer i frekvensrelæer på næsten alle 60/10 og 150/60/10 

kV stationer samt udbygget PSI fjernstyringssystemet. 

 

Nord Energi har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske 

dispositioner før den 8. oktober 2008. 

 

Det fremgår af ”Teknisk Forskrift 2.1.2”, at forskriften er udstedt af Energinet med henblik 

på at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det sammenhængende 

elforsyningsnet, og at kravene gælder alle netvirksomheder. 

 

Nord Energi er under partshøringen den 16. april 2019 kommet med bemærkninger om, 

at Nord Energi i ansøgningen ikke har nævnt noget om at udbygge PSI-

fjernstyringssystemet, og at det ikke er baggrunden for ansøgningen. Nord Energi har 

desuden bemærket, at de mener, at netvirksomheden har fået et individuelt pålæg.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 4. april 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Nord Energi 

Net A/S med høringsfrist senest den 18. april 2019. 

 

Nord Energi Net A/S har ved e-mail den 16. april 2019 fremsendt bemærkninger til 

partshøringen.  

 

Nord Energi har blandt andet påpeget, at der i ansøgningen om forhøjelse af 

reguleringsprisen ikke er anført noget om at udbygge PSI fjernstyringssystemet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Nord Energi i ansøgningen om forhøjelse af 

reguleringsprisen, under felt 3.1. om, hvorfor investeringen er idriftsat har anført: 

 
”Kravene har bevirket, at vi har måttet foretage væsentlige ændringer/tilføjelser til relæbeskyttelsen 

på næsten alle 60/10 og 150/60/10 kV stationer samt har udbygget vort PSI fjernstyrringssystem.” 

[…] 

 

Nord Energi har desuden bemærket, at netvirksomheden er uenige i, at der ikke 

foreligger et individuelt pålæg, da det er alene netvirksomheder, der ikke ejer en 60/10 

kV transformer med tilhørende felter, der har omkostningen. Nord Energi forklarer, at:  

 
”På de 60/10 kV stationer hvor forbrug og produktion er blandet og hvor produktionen ikke er samlet 

på en 60/10 kV transformer, kan frekvensrelæerne være placeret i 10 kV linjefelterne på 60/10 KV 

stationerne. Det er situationen hos Nord Energi Net, hvor der er meget vind. Det betyder at Nord 

Energi Net har en større omkostning end det gennemsnitlige netselskab, som er repræsenteret på 
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alle spændingsniveauer, da der skal indbygges mange flere frekvensrelæer i 60/10 kV stationerne.” 

[…] 

 

 

 

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. bekendtgørelse nr. 969 af 

den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, (med senere 

ændringer) jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige 

nyinvesteringer er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a-e. 

 

Nord Energi har som følge af markedsforskrift 2.1.2. udstedt af Energinet i 2016 valgt at 

udskifte frekvensrelæer og udbygget PSI fjerstyringssystemet og har på baggrund heraf 

ansøgt om at få forhøjet netvirksomhedens reguleringspris jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra b. 
 

Nødvendige nyinvesteringer omfatter efter § 2, nr. 20, litra b: 

 
”§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

[…] 

20) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 10, efter den 1. januar 2005, og som 

omfatter følgende: 

[…] 

b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre 

forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet, som 

Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 9, i lov om elforsyning.” 

 

Ansøgning om nødvendige nyinvesteringer imødekommes efter § 2, nr. 20, litra b, i det 

omfang ændringerne er i den overordnede netstruktur - det vil sige ændringer på 

transmissionsniveau. Tilsynet bemærker, at Nord Energis udskiftning af frekvensrelæer 

er foretaget på distributionsniveau. Der er derfor ikke tale om en ændring i den 

overordnede netstruktur og således ikke en nødvendig nyinvestering, der kan give en 

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

nr. 20, litra b. 
 

Forsyningstilsynet kan desuden, som følge af pålæg fra myndigheder forhøje en 

netvirksomheds reguleringspris efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, stk. 2. 

Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 16, stk. 2. Energitilsynet kan endvidere efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller 

rådighedsbeløbet for en virksomhed for at kompensere for dokumenterede meromkostninger, som 

er en følge af pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, som ligger ud over forpligtelsen i henhold 

til § 2, nr. 20. Såfremt myndighedskravet medfører øgede driftsomkostninger, sker forhøjelsen i det 
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eller de år hvor meromkostningen forekommer. Såfremt myndighedskravet omfatter 

investeringsomkostninger, sker forhøjelsen efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Markedsforskrift 2.1.2 er udstedt til alle 

netvirksomheder. Der er således ikke tale om et individuelt og konkret pålæg rettet til 

Nord Energi Net A/S.  

 

Energiklagenævnet har tidligere taget stilling til, hvad der forstås ved et pålæg. Dette 

gjorde Energiklagenævnet i afgørelse j. nr. 1011-13-93-17, hvor netvirksomheden Viby 

Net A/S indbragte en klage over Tilsynets afslag på en ansøgning om forhøjelse af 

reguleringsprisen for omkostninger til etablering af et fjernkontrolanlæg. 

Netvirksomheden anførte blandt andet i klagen, at investeringen var foretaget på grund 

af et krav pålagt af myndighederne. Energiklagenævnet anførte i deres afgørelse, at det 

klare udgangspunkt er: 

 
”…at der med myndighedspålæg – eller pålæg fra Energinet.dk – menes individuelle pålæg i form 

af konkrete forvaltningsafgørelser og ikke generelle retsakter i form af f.eks. lovregulering, som 

tilfældet er i nærværende sag.” 

 

Energiklagenævnet har efterfølgende fastholdt dette udgangspunkt jf. j. nr. 1011-14-

166-36 og j. nr. 1011-15-44-16. 

Det fremgår desuden af elforsyningslovens § 20, at transmissions- og netvirksomheder 

skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet herunder vedligeholde, om- 

og udbygge forsyningsnettet i fornødent omfang. Virksomhederne er således forpligtede 

til af egen drift og for egen regning løbende at følge med udviklingen. Dette indebærer, 

at ikke enhver nyinvestering vil medføre en forhøjelse af indtægtsrammen – 

nyinvesteringen skal ligge udover netvirksomhedens almindelige vedligeholdelsespligt. 

Dette er bekræftet af lovbemærkningerne til lov nr. 386, hvoraf det fremgår: 

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

transmissionsvirksomheder 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 nettene til et tidssvarende teknologisk niveau, herunder at der skal sikres en 

sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarlig standard af nettene.” 

 

Nord Energi jf. sagsfremstillingen er under partshøringen kommet med bemærkninger 

og anfører blandt andet, at:  

 
”På de 60/10 kV stationer hvor forbrug og produktion er blandet og hvor produktionen ikke er samlet 

på en 60/10 kV transformer, kan frekvensrelæerne være placeret i 10 kV linjefelterne på 60/10 KV 

stationerne. Det er situationen hos Nord Energi Net, hvor der er meget vind. Det betyder at Nord 

Energi Net har en større omkostning end det gennemsnitlige netselskab, som er repræsenteret på 

alle spændingsniveauer, da der skal indbygges mange flere frekvensrelæer i 60/10 kV stationerne.” 

[…] 

 

Forsyningstilsynet forstår dette som, at Nord Energi mener, at der er tale om et 

individuelt pålæg. Forsyningstilsynet anerkender, at Nord Energi som følge af den 

udstedte markedsforskrift har haft flere omkostninger end de netvirksomheder, der er 

repræsenteret på alle spændingsniveauer. Dette ændrer ikke på Forsyningstilsynets 

vurdering af, at der ikke er tale om et individuelt pålæg udstedt individuelt og konkret til 

Nord Energi Net A/S. Som anført af Nord Energi har andre netvirksomheder ligeledes 

haft omkostninger som følge af markedsforskriften.  
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Tilsynet vurderer på den baggrund fortsat, at der ikke er tale om et pålæg, og at 

udskiftning af frekvensrelæer er en del af en netvirksomheds generelle pligt, der påhviler 

netvirksomhederne. Tilsynet anerkender, at Teknisk Forskrift 2.1.2. muligvis har givet 

anledning til en vedligeholdelse og optimering af forsyningsnettet, men at der i tilfældet 

ikke er tale om en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 

20, litra b, eller et pålæg, der berettiger en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 16. 

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Nord Energi Net A/S indsendte 

oplysninger er korrekte. 

 

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

ansøgninger 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: 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. 5171 0878 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
 

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

