
 

 

 

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 ansøgningen fra TREFOR El-net A/S (herefter 

TREFOR) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af idriftsættelse 

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

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

4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 
Denne afgørelse vedrører TREFOR’s ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen 

som følge af forstærkning af forsyningsnettet i 2011 grundet en erhvervskundes behov 

for øget kapacitet. 

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

vestering idriftsat i 2011 ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebe-

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

 
 
SAGSFREMSTILLING 
TREFOR har den 9. oktober 2015 ansøgt om en forhøjelse af virksomhedens ind-

tægtsramme som følge af, at virksomheden har udbygget forsyningsnettet i 2011 

grundet et øget krav til kapacitet fra en erhvervskunde. Der søges om forhøjelse af 

reguleringsprisen som følge af indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, jf. § 2, nr. 20, 

litra a. 
 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget af sekretariatet fra ansøger opsumme-

ret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM INVESTERINGEN I 2011 
 

 2011

Vægtet dato for idriftsættelse  01-08

Anlægssum (kr.)  180.267

  
13. august 2018  

Detail & Distribution 

18/04634 

BEVE 
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Forventet stigning i levering af el (kWh)  3.000

Øget effekt som følge af investeringen (MVA)  0,11

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)  1,2

Kabelskabe (stk.)  1

 

TREFOR har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske di-

spositioner før den 8. oktober 2008. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om forhøjelse som følge af et øget effektbe-

hov på 0,04 MVA fra en minkfarm på adressen Stubdrup Kirkevej 80, 7100 Vejle. 

Yderligere oplyses det i ansøgningen, at der som følge af investeringen forventes en 

stigning i netvirksomhedens samlede leverede mængde el på 3.000 kWh. TREFOR 

har i mail af den 14. oktober 2015 oplyst, at hele investeringen er begrundet i den for-

ventede forbrugsstigning. Forstærkningen af nettet var ifølge ansøger nødvendig, for 

at kunne levere en tilstrækkelig spændingskvalitet. Det fremgår af ansøgningen, at den 

endelige effektstigning efter gennemført tilslutning var på 0,11 MVA.  

 
TREFOR har i mail af den 3. november 2015 oplyst, at den samlede kapacitet i hele 

selskabets elnet inden investeringen var 727 MVA.  

 

Ifølge TREFOR’s reguleringsregnskab for 2010 var netvirksomhedens samlede leve-

rede mængde el i året forud for investeringen 1.710.502.000 kWh.  

 

Endelig udgjorde TREFOR’s endelige indtægtsramme for 2011 kr. 185.557.855.  

 

 
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 1.  

 
 
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. 

 

Ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, der trådte i 

kraft den 1. april 2016, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 35 stk. 1, da det følger af 
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gældende bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2017 § 50, stk. 4, at forhold som 

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

marts 2016. TREFOR har ikke foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 

den. 8. oktober 2008 i forbindelse med den ansøgte anlægsinvestering. 

 

TREFOR har oplyst, at virksomheden har udbygget forsyningsnettet som følge af et 

øget krav til kapacitet grundet øget forbrug hos en erhvervskunde. TREFOR har i den 

forbindelse ansøgt om en forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebe-

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

 
§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virk-
somhed 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 anlæg-
get 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, vil således kunne kvalificeres som nødvendige 

nyinvesteringer og give anledning til forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, jf. 

§ 15 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Investeringen på kr. 180.267 udgør 0,10 procent af TREFOR’s indtægtsramme i idrift-

sættelsesåret på kr. 185.557.855. Effektbehovet på 0,11 MVA svarer til 0,02 procent af 

TREFOR’s samlede kapacitet i nettet på 727 MVA. Den forventede stigning i leveret 

mængde på 3.000 kWh udgør 0,0002 procent af de 1.710.502.000 kWh, som TRE-

FOR samlet leverede i 2010, året forud for investeringen 

 

TREFOR har oplyst, at der ikke er tale om tilslutning af en meget stor ny forbruger, 

men et øget effektbehov grundet en stigning i forbrug fra en eksisterende industrikun-

de.  

 

Tilsynet vurderer, at en forstærkning af denne størrelse ikke udgør en væsentligt øget 

kapacitet i TREFOR’s net, men at der blot er tale om en mindre justering af netvirk-

somhedens kapacitet. Det begrundes i, at investeringen er relativt lille, da den samlet 

udgør 0,10 procent af virksomhedens indtægtsramme i idriftsættelsesåret. Investerin-

ger i den størrelsesorden må formodes at have været indeholdt ved indtægtsrammens 

fastfrysning i 2004, jf. ELFOR-aftalen, og det er derfor tilsynets vurdering, at denne 

investering skal være indeholdt i TREFOR’s nuværende indtægtsramme.  

 

En forstærkning af denne størrelse vurderes til at falde ind under netvirksomhedernes 

generelle forpligtelse til at vedligeholde samt udbygge forsyningsnettet i forsyningsom-

rådet i fornødent omfang, jf. elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1. 
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Sammenfattende er det tilsynets vurdering, at anlægsinvesteringen i sin helhed ikke 

kan anses for at være en væsentlig forstærkning af nettet. Tilsynet vurderer, at de 

idriftsatte anlæg ikke tilfører det samlede anlæg væsentlig øget kapacitet.  

 

På baggrund af dette giver tilsynet afslag på at forhøje TREFOR’s reguleringspris, da 

investeringen ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen 

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

 
 
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: Retsgrundlag 
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Med venlig hilsen 

 

Bettina Aagaard Vester 
Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 15 

BEVE@forsyningstilsynet.dk 
 


