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Afgørelse | Forhøjelse af Vestjyske Net 60 KV A/S’ reguleringspris 
som følge af ansøgning om nødvendig nyinvestering 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Vestjyske Net 60 KV A/S (her-

efter Vestjyske Net) om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af 

idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer i 2015, 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 indtægtsrammebekendt-

gørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører Vestyske Nets ansøgning om en forhøjelse af reguleringspri-

sen på baggrund af nye investeringer på station Lem Kær i 2015. 

 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Vestjyske Net foretagne anlægsinve-

stering som følge af forstærkning på stationen Lem Kær idriftsat i 2015 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 a.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Vestjyske Nets regulerings-

pris i medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for 

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

nr. 1.  

 

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodel som bilag 1, hvortil der henvises, og 

i tabel 2 og 3 nedenfor.  
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2. SAGSFREMSTILLING 

Vestjyske Net 60 KV A/S har den 11. maj 2016 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhe-

dens reguleringspris, som følge af projektaftale ”Vedrørende Udvidelse af Station Lem 

Kær med KT 32 transformer og dobbelt samleskinne” med Energinet i 2015. Vestjyske 

Net har som følge af projektaftalen udvidet 60 KV samleskinnen på stationen Lem Kær.  

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Vestjyske Net opsummeret.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM FORSTÆRKNING I 2015 

 

     2015 

Vægtet dato for idriftsættelse    14-09 

Anlægssum (kr.)    
                       

4.353.186 

Stigning i kapacitet (MVA)    160 

Kapacitet i nettet før forstærkning (MVA)    1.050 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

60 kV felt, udendørs, helt eller delvist luftisoleret (stk.)    3 

 

Vestjyske Net har i ansøgningen oplyst, at Energinet har idriftsat en 150/60 kV transfor-

mer på station Lem Kær fordi, at den eksisterende transformer jævnligt blev overbela-

stet. 

 

Vestjyske Net har med ansøgningen fremsendt projektaftalen med Energinet ”Vedrø-

rende Udvidelse af Station Lem Kær med KT 32 transformer og dobbelt samleskinne”, 

hvoraf det blandt andet fremgår, at: 
 

”Arbejdet i Lem Kær omfatter etableringen af ny 160 MVA 150/60 kV transformer 

inklusive ny samleskinnesektion og nyt transformerfelt samt ombygning til 

dobbelt samleskinne. 150kV samleskinnen udvides med 3 feltbredder. 

 

Placeringen af transformeren skal koordineres med tilslutningen til 60 kV samleskinnen. 

Vestjyske Net 60 kV etablerer forbindelsen mellem den nye transformer 

og et nyt 60 kV transformerfelt. Vestjyske Net 60 kV opgraderer ligeledes 

60 kV samleskinnen, så 60 kV samleskinnen kan håndtere den øgede belastning.” 

  

Vestjyske Net har endvidere i ansøgningen forklaret, at det ikke vil være muligt at have 

de to transformere i drift på samme tid uden, at 60 kV samleskinnen blev udbygget og 

det underliggende 60 kV på transformerne blev opdelt. 

 

Vestjyske Net har i ansøgningen oplyst, at der ikke er foretaget samgravning med hver-

ken koncernforbunden selskab eller tredjepart i forbindelse med anlægsinvesteringen.  

 

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

dispositioner før den 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2015. 
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Vestjyske Net har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen på baggrund af investerin-

ger på station Lem Kær efter § 2, nr. 20, litra b i indtægtsrammebekendtgørelsen. Ved 

telefonsamtale den 29. oktober 2018 forklarede Vestjyske Net, at de har ansøgt efter § 

2, nr. 20, litra b, fordi Energinet har opsat en transformer og altså foretaget ændringer 

på transmissionsniveau. Idet Vestjyske Net ikke har foretaget ændringer på transmissi-

onsniveau, blev det under samtalen aftalt, at ansøgningen behandles efter § 2, nr. 20, 

litra a.  

 

Vestjyske Net har i mail af den 20. maj 2016 forklaret, at ansøgningen drejer sig om tre 

felter, samt at det alene er det ene felt, der er med i projektaftalen med Energinet. I 

mailen har Vestjyske Net endvidere oplyst, at: 

 
”Derudover ansøges der om to felter som er nødvendige for at to 150/60 kV transformere kan være 

i drift samtidig. Disse felter er: 

1. En samleskinne nr. 2 i Lem Kær. Hvor KT31 forsyner samleskinne 1 og KT32 forsyner samle-

skinne 2. 

2. Et koblingsfelt mellem samleskinne 1 og samleskinne 2. Dette felt er nødvendig i forbindelse 

med omlægning mellem samleskinne 1 og samleskinne 2.” […] 

 
 

I mail af den 23. oktober 2018 har Vestjyske Net oplyst, at Energinet skulle udvide deres 

anlæg på station Lem Kær med 150/60 kV transformer nummer 2, og at: 

 
”I den forbindelse skulle der anlægges noget 60 kV anlæg for at transformeren kan benyttes og 

Energinet afholder udgifter til egne anlæg. Det 60 kV anlæg er netop det som Vestjyske Net 60 kV 

A/S har ansøgt om. Hvis Energinet ikke har haft behovet for en transformer nummer 2 så ville vi 

heller ikke havde foretaget investeringer på st. Lem Kær.” 

 
 

Vestjyske Net har ved mail af den 30. oktober 2018 oplyst, at Vestjyske Net ikke forven-

ter en stigning i leveret mængde kWh, da transformeren er installeret til at aftage decen-

tral produktion. Vestjyske Net har i mailen også oplyst, at kapaciteten i hele nettets om-

råde var på 160 MVA, inden forstærkningen blev idriftsat, og at den som følge af idrift-

sættelsen er steget til 320 MVA. Netvirksomheden har endvidere oplyst, at forstærknin-

gen var nødvendig, fordi den eksisterende transformer jævnligt blev overbelastet. 
 

Vestjyske Net har ved mail af den 2. november 2018 oplyst, at kapaciteten i hele net-

virksomhedens bevillingsområde er 1050 MVA, og at den reelle effektstigning som følge 

af forstærkningen er på 160 MVA. 

 

Ved mail af den 25. februar 2019 har Vestjyske Net bekræftet, at netvirksomheden har 

afholdt alle udgifter i forbindelse anlægsinvesteringen og oplyst, at:  

 
”Det er korrekt forstået at Vestjyske net 60 kV A/S ikke er blevet kompenseret eller modtaget noget 

beløb fra Energinet eller anden instans i forbindelse med anlægsinvesteringen på station Lem Kær. 

Ansøgningen hidrører udelukkende Vestjyske Net 60 kV A/S’ omkostninger i forbindelse med 60 

kV udvidelsen af station Lem Kær.” 

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 14. maj 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Vestjyske 

Net 60 KV A/S med høringsfrist senest den 29. maj 2019. 
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Vestjyske Net 60 KV A/S har ved mail af den 20. maj 2019 oplyst, at netvirksomheden 

ikke har yderligere kommentarer til afgørelsen. Afgørelsen fremsendes derfor inden ud-

løb af høringsfristen den 29. maj 2019. 

 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

 

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. indtægtsram-

mebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægts-

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

 

Vestjyske Net har oplyst, jf. sagsfremstillingen, at forstærkningen er foretaget på bag-

grund af et øget effektbehov som følge af, at den eksisterende transformer jævnligt blev 

overbelastet, samt at forstærkningen, herunder udbygningen af 60 kV samleskinnen var 

nødvendig af hensyn til, at den af Energinet idriftsatte transformer kan være i drift på 

samme tid med den eksisterende transformer ejet af Energinet. Vestjyske Net har i den 

forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgø-

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

 

Tilsynet lægger herved til grund, at anlægsinvesteringen foretaget af Vestjyske Net som 

følge af forstærkningen kan betragtes som et nyt anlæg efter indtægtsrammebekendt-

gørelsens § 2, nr. 20, litra a. 

 

Anlægsinvesteringerne foretaget af Vestjyske Net som følge af forstærkningen på 

4.353.186 kr. udgjorde 12,8 procent af netvirksomhedens indtægtsramme i 2015. 

 

Endvidere lægger Forsyningstilsynet det af ansøger oplyste til grund, om at den realise-

rede effektstigning som følge af forstærkningen er på 160 MVA. Dette udgør 15,2 pro-

cent af hele kapaciteten i Vestjyske Nets bevillingsområde, som Vestjyske har oplyst var 

på 1.050 MVA før investeringen. 

 

Tilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at den samlede anlægsinvestering fore-

taget af Vestjyske Net tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående begrundelse, at forstærknin-

gen foretaget af Vestyske Net på stationen Lem Kær kan betragtes som en nødvendig 

nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a. 

Tilsynet forhøjer på den baggrund Vestjyske Nets reguleringspris, jf. indtægtsrammebe-

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

syningslov (lov Bek. nr. 52 af den 17. januar 2019) og den gældende indtægtsramme-

bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 (BEK. nr. 969/2018) med senere ændringer 

er reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer 

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 pe-

rioden 2018-2022, hvorfor der ikke foretages en forhøjelse som følge af den nødvendige 

nyinvestering fra 2023 og frem.  

 

Nedenfor er den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen til 

og med 2017 angivet i tabel 2. Den tilladte årlige stigning, jf. tabel 2, indeholder forhø-

jelser som følge af dækning af omkostninger til henholdsvis drift, afskrivninger og for-

rentning, fratrukket de forventede nye indtægter. 

 

 

TABEL 2 | FORHØJELSER I 2015-2017 

 

År     

    Tilladt stigning i ind-

tægtsramme  

(kr.) 

Tilladt stigning i re-

guleringspris 

(øre/kWh) 

2015    173.028 0,011 

2016    322.049 0,019 

2017    318.946 0,019 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 3.  

 

TABEL 3 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger 

 

96.737 96.737 96.737 96.737 96.737 

Driftsomkostninger 

 

51.320 51.320 51.320 51.320 51.320 

Samlet justering af  

omkostningsramme 

 
148.058 148.058 148.058 148.058 148.058 

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 3, da disse først pristal-

skorrigeres i beregningsmodellen for indtægtsrammer.  
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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 indtægts-

rammer for netvirksomheder. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med en nødvendig 

nyinvestering vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i første regu-

leringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort 

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

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 Vestjyske Net 60 KV A/S indsendte op-

lysninger er korrekte. 

 

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: Regnearket ”Økonomisk model 2015” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

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

Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 08 78 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
 


