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Afgørelse | Afslag på forhøjelse af Cerius A/S’ reguleringspris 
som følge af ansøgning om nødvendig nyinvestering 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Cerius A/S (herefter Cerius) om 
forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nødvendige 
nyinvesteringer, 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 Cerius’ ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som 
følge af myndighedspålæg. Cerius har foretaget reinvesteringer af netvirksomhedens 50 
kV og 10 kV ledningsnet som følge af etableringen af Region Sjællands nye 
Universitetshospital i Køge. 
 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Cerius A/S foretagne 
anlægsinvestering i form af reinvesteringer i 50 kV og 10 KV ledningsnet 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 § 12, stk. 1, nr. 2, jf. § 16, stk. 1-3. 
 
Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om ikke at forhøje Cerius A/S’ 
reguleringspris i medfør af bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 
§ 12, stk. 1, nr. 2, jf. § 16, stk. 1-3.  
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2. SAGSFREMSTILLING 

Cerius har den 31. maj 2018 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, 
da Cerius har foretaget reinvesteringer i 50 kV og 10 kV ledningsnettet som følge af 
moderniseringen af Køge Sygehus til Region Sjællands nye Universitetshospital i Køge. 
Cerius har med ansøgningen fremsendt lokalplan ’1035 Universitetssygehus Køge’, 
hvoraf det fremgår, at Universitetssygehuset bygger videre på det eksisterende Køge 
sygehus. Cerius har i ansøgningen anført, at det nye Universitetshospital er en udvidelse 
og modernisering af det eksisterende Køge Sygehus. 
 
Cerius har i ansøgningen oplyst, at byggeriet af Universitetshospitalet er påbegyndt i 
2016 og forventes at være færdigbygget i 2020. 
 
Cerius har i ansøgningen oplyst, at netvirksomheden som følge af byggeriet af 
Universitetshospitalet har foretaget vejomlægning og derfor har fremskyndet 
reinvesteringer af netvirksomhedens 50 kV og 10 kV ledningsnet. Cerius har endvidere 
oplyst i ansøgningen, at anlægsinvesteringen har påført meromkostninger på kr. 
5.961.512. 
 
Forsyningstilsynet har den 10. januar 2019 anmodet Cerius om dokumentation for 
myndighedspålæg. 
 
Cerius har den 25. januar 2019 fremsendt lokalplan ’1035 Universitetssygehus Køge’ 
samt projekttegning og referater af ledningsejermøder, hvor alle ledningsejere har 
deltaget og drøftet projektet. 
 
Forsyningstilsynet har den 26. juni 2019 på ny anmodet om dokumentation for 
myndighedspålæg med frist for indsendelse til den 2. juli 2019.  
 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 3. juli 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Cerius A/S 
med høringsfrist senest den 12. august 2019. 
 
Cerius har ved e-mail af den 30. juli 2019 oplyst, at der er tale om et politisk projekt som 
Banedanmark udfører og som har påført Cerius meromkostninger: 
 

”Dette projekt er et politisk besluttet projekt, som BaneDanmark derfor udfører, hvormed Cerius 
A/S påføres meromkostninger.” 

 
Cerius stiller desuden ved e-mailen spørgsmålstegn ved, hvornår en anlægsinvestering 
kategoriseres som myndighedspålæg:  
 

”Hvis dette ikke kategoriseres som myndighedspålagte investeringer, har vi nok behov for at forstå, 
hvilken § I så mener, der bør ansøges efter / alternativt på hvilken niveau, myndighedspålæg kan 
anses for at være gældende i Jeres optik. 
Mig bekendt har andre netselskaber fået tilsvarende projekter godkendt.” 
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Cerius har ved e-mail af den 31. juli 2019 fremsendt lov nr. 527 af 26. maj 2010 lov om 
anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.  
 
Forsyningstilsynet har ved e-mail af den 7. august 2019 adresseret Cerius e-mail af den 
30. og 31. juli 2019 og vejledt om myndighedspålæg: 
 

”Forsyningstilsynet efterspørger et individuelt pålæg i form af en konkret forvaltningsafgørelse rettet 
til Cerius A/S i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse, jf. sags nr.: 1011-15-44-16, 
hvoraf det fremgår:  
 
”…at ved myndighedspålæg – eller pålæg fra Energinet.dk – menes individuelle pålæg i form af 
konkrete forvaltningsafgørelser og ikke generelle retsakter i form af f. eks. Lovregulering…” 

 
 

4. RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 
afgørelse henvises til bilag 1. 

 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet 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. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 15, stk. 1. 
 
Cerius har oplyst, jf. sagsfremstillingen, at netvirksomheden har foretaget 
reinvesteringer af netvirksomhedens 50 kV og 10 kV ledningsnet som følge af byggeriet 
af Region Sjællands nye Universitetshospital i Køge. Cerius har ansøgt om at få forhøjet 
netvirksomhedens reguleringspris efter § 12, stk. 1, nr. 2, i indtægtsramme-
bekendtgørelse nr. 195/2016, der er sålydende: 
 

§ 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som 
følge af: 
[…] 
2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet.dk, jf. 
§ 16, stk. 1-3. 

 
Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen efter § 12, stk. 1, nr. 2, i indtægtsramme-
bekendtgørelsen imødekommes i det omfang, at netvirksomheden har haft væsentligt 
øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet. 
 
Forsyningstilsynet har den 10. januar samt den 26. juni 2019, jf. sagsfremstillingen, 
anmodet Cerius om dokumentation for det myndighedspålæg, Cerius har søgt om 
forhøjelse af reguleringsprisen for. Cerius har den 25. januar 2019 til Forsyningstilsynet 
fremsendt dokumenter i form af en lokalplan samt projekttegning og referater af 
ledningsejermøder som dokumentation for myndighedspålægget. 
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Forsyningstilsynet bemærker, at udgangspunktet for pålæg er, at der skal være tale om 
et individuelt rettet pålæg. 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 af Cerius fremsendte: lokalplan, projekttegning, referater af ledningsejermøder og 
lov nr. 527 af den 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted 
over Køge, opfylder efter Forsyningstilsynets vurdering ikke den af Energiklagenævnet 
fastlagte fortolkning og praksis vedrørende myndighedspålæg. Forsyningstilsynet 
vurderer på den baggrund, at Cerius ikke har modtaget et individuelt rettet pålæg fra en 
myndighed. 
 
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 
reguleringsprisen - nyinvesteringen skal være ud over netvirksomhedens almindelige 
pligt til at udbygge forsyningsnettet for at medføre en forhøjelse af reguleringsprisen.  
 
Udgangspunkt i henhold til ELFOR-aftalen af den 29. marts 2004 er som bemærket ved 
e-mail af den 7. august 2019, 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”. 
 
Det fremgår desuden af elforsyningslovens § 20, at netvirksomheder skal sikre en 
tilstrækkelig og effektiv transport af elektricitet herunder vedligeholde, om- og udbygge 
forsyningsnettet i fornødent omfang. Netvirksomhederne 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 reguleringsprisen – 
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 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 net-
tene til et tidssvarende teknologisk niveau, herunder at der skal sikres en sikkerhedsmæssigt og 
miljømæssigt forsvarlig standard af nettene.”  
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Forsyningstilsynet anerkender, at bygningen af Universitetshospitalet i Køge har givet 
Cerius øgede omkostninger på grund af fremskyndede reinvesteringer. Tilsynet vurderer 
dog, at det er en del af netvirksomhedens generelle pligt til at vedligeholde, om- og 
udbygge elnettet, og at der i det konkrete tilfælde ikke er tale om et myndighedspålæg 
omfattet af indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 2, jf. § 16, stk. 1-3.  Den 
foretagne anlægsinvestering giver således ikke anledning til en forhøjelse af 
netvirksomhedens reguleringspris, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, i 
indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Cerius 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 
 
Hilal Kilic 

Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 08 78 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
 

 


