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Afgørelse | Afslag på forhøjelse af ELINORD A/S’ reguleringspris 
som følge af nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Frederikshavn Elnet A/S der 

pr. den 16. maj 2018 har ændret navn til ELINORD A/S (herefter ELINORD) om forhø-

jelse af netvirksomhedens indtægtsramme som følge af idriftsættelse 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). 
 

Forsyningstilsynet vil i det følgende blive benævnt ”Tilsynet” – benævnelsen gælder 

både Sekretariatet for Energitilsynet og Forsyningstilsynet. 

 

Denne afgørelse vedrører ELINORD’s ansøgning om forhøjet reguleringspris som 

følge af investering i frekvensrelæer i 2016, foretaget for at opfylde kravene til manuel 

og automatisk elforbrugsaflastning specificeret i teknisk forskrift T.F. 2.1.2 udstedt af 

Energinet.  

 

ELINORD har ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme for merom-

kostninger som følge af et pålæg fra Energinet. Elinord har ansøgt efter indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra b. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at ELINORD A/S’ foretagne anlægsinvestering 

idriftsat i 2016 ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016, § 2, nr. 20, litra b. Den foretagne anlægsinvestering giver ligeledes heller 

ikke anledning til forhøjelse af reguleringsprisen som følge af pålæg fra myndigheder 

eller Energinet, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 16. 

2. SAGSFREMSTILLING 

ELINORD har den 31. maj 2017 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens indtægts-

ramme som følge af at netvirksomheden har investeret i frekvensrelæer, hvilket ifølge 
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Elinord var en nødvendighed for at opfylde kravene om manuel og automatisk elfor-

brugsaflastning specificeret i teknisk forskrift 2.1.2 udstedt af Energinet. Der søges om 

forhøjelse af indtægtsrammen som følge af indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, jf. 

§ 2, nr. 20, litra b. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra ansøger opsummeret. 

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM INVESTERINGEN I 2016 

 

     2016 

Vægtet dato for idriftsættelse    01-03 

Anlægssum (kr.)    374.292 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

Nye frekvensrelæer til transformerstation (stk.)    1 

 

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

dispositioner før den 8. oktober 2008. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at der i anlægsinvesteringen udelukkende indgår mate-

rialer til udskiftning af frekvensrelæer. ELINORD har den 15. august 2018 bekræftet, at 

der ikke forefindes en samarbejdsaftale mellem ELINORD og Energinet om investerin-

gen i udskiftning af frekvensrelæer, men at udskiftningen er foretaget som en følge af 

teknisk forskrift 2.1.2, udstedt af Energinet, der trådte i kraft den 25. juni 2014.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 2. oktober 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos 

ELINORD A/S med høringsfrist senest den 16. oktober 2018. 

 

ELINORD A/S har ikke fremsendt høringssvar inden fristen for høring, hvorfor Forsy-

ningstilsynet træffer afgørelse på foreliggende grundlag.  

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. indtægtsrammebekendt-

gørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægts-

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

 

Elinord har i forbindelse med udførelse af markedsforskrift 2.1.2. valgt at udskifte fre-

kvensrelæer i 2016 og har ansøgt om at få kompensation for udskiftningen efter § 2, 

nr. 20, litra b. Nødvendige nyinvesteringer omfatter efter § 2, nr. 20, litra b: 
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”Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsynings-

sikkerheden, 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 der er foretaget ændringer i den overordnede netstruktur; det vil sige ændrin-

ger på transmissionsniveau. Tilsynet bemærker, at udskiftningen af frekvensrelæer er 

på distributionsniveau. Der er således ikke foretaget en ændring i den overordnede 

netstruktur, der kan give anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen. 
 

Der kan desuden, som følge af pålæg fra myndigheder, opnås forhøjelse af regule-

ringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 16, stk. 2. Bestemmelsen 

foreskriver, at 
 

”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 § 20, stk. 1, i lov 

om elforsyning, og som ikke er omfattet af definitionen af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 

20. Såfremt myndighedskravet medfører øgede driftsomkostninger, sker forhøjelsen i det eller de 

år, hvor meromkostningen forekommer. Såfremt myndighedskravet omfatter investeringsomkost-

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

 

Markedsforskrift 2.1.2 er udstedt til alle netvirksomheder og ikke et individuelt og kon-

kret pålæg rettet mod Elinord. Tilsynet vurderer, at udskiftning af frekvensrelæer er en 

del af den generelle pligt, jf. elforsyningsloven § 20, jf. nedenfor, der påhviler netvirk-

somheder at vedligeholde nettet. Tilsynet vurderer, at TF 2.1.2. muligvis har givet an-

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

ikke er tale om et pålæg, der berettiger en forhøjelse af indtægtsrammen.  

 

Dette følger af Energiklagenævnets afgørelse af den 12. maj 2014 (j.nr. 1011-13-93-

17), hvor netvirksomheden Viby Net A/S indbragte en klage over tilsynets afslag på en 

ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen for omkostninger til etablering af et fjern-

kontrolanlæg. 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 til-

fældet er i nærværende sag.” 

 

Energiklagenævnet har efterfølgende fastholdt dette udgangspunkt, jf. afgørelserne 

med journalnumrene 1011-14-166-36 og 1011-15-44-16. 

 

Det fremgår desuden af elforsyningsloven § 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 for-

pligtede 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 vedligeholdelses-

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

”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 
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inden for de gældende indtægtsrammer skal ske en løbende vedligeholdelse og tilpasning af net-

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

miljømæssigt forsvarlig standard af nettene.” 

 

Forsyningstilsynet finder på baggrund af ovenstående, at udskiftning af frekvensrelæer 

er en almindelig forbedring og vedligeholdelse af forsyningsnettet som led i den ordi-

nære drift, jf. elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1. Der er ikke grundlag for at antage, 

at Elinords omkostninger til udskiftningen er væsentlige meromkostninger, som følge 

af pålæg fra Energinet, der ligger ud over forpligtelsen til at drive nettene, jf. elforsy-

ningslovens § 20, stk. 1. 

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

korrekte. 

 

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 

 
Bettina Aagaard Vester 

Fuldmægtig 

Tlf. 41 71 43 15 

BEVE@forsyningstilsynet.dk 
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