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

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Evonet A/S 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. § 35, stk. 3, i 

bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. 

december 2004 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 151 af den 10. marts 2005). 

 

Denne afgørelse vedrører Evonet A/S’ ansøgning om en nyudstykning i 2006-2008 i 

området Ølgod Kvie Sø i Varde foretaget af Syd Energi Net A/S, der pr. den 2. januar 

2018 har ændret navn til Evonet A/S (herefter Evonet). 

 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den af Evonet A/S foretagne 

anlægsinvestering som følge af nyudstykning i området ’Kvie Sø’ i Varde idriftsat i 2006-

2008 ikke er en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. 

december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven, § 2, nr. 13, litra c. 

 

2. SAGSFREMSTILLING 

Evonet har den 16. december 2015 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens 

reguleringspris som følge af, at Evonet i perioden 2006-2008 har tilsluttet 29 parceller i 

et nyt boligområde ’Kvie Sø’ i Varde. Der er desuden etableret et nyt 10 kV kabel fra den 

eksisterende station til nye stationer uden for området. 

 

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Evonet opsummeret.  
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM NYUDSTYKNINGEN I 2006 

OG 2008 

 

    2006 2008 

Vægtet dato for idriftsættelse   18-04 23-08 

Anlægssum (kr.)   883.707   546.369 

Forventet stigning i forbrug (kWh)   107.800 34.300 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

0,4 kV jordkabelforbindelse (km)   1,4 1,3 

10 kV jordkabelforbindelse (km)   1,6 - 

Netstation (stk.)   1 1 

Målere (stk.)   22 7 

 

 

Evonet har med ansøgningen fremsendt lokalplan for projektet ’lokalplan nr. 3-14, 

Sommerhusområdet, nord for et eksisterende sommerhusområde, ved Kvie Sø’ og 

lokalplan 15 ’Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø’.  

 

Evonet har ved mail af den 17. maj 2016 oplyst, at netvirksomheden udbygger området 

i etaper. Det fremgår af mail af den 28. oktober 2016, at Evonet har foretaget alle 

investeringer til tilslutning af i alt 105 parceller. Evonet har forklaret, at det er meget 

fordyrende at foretage gravetilslutninger for hver enkelt måler- eller vandtilslutning, 

hvorfor alle investeringer til brug for tilslutning af de planlagte 105 parceller blev 

foretaget. 

 

Evonet har i ansøgningen angivet en forventet samlet stigning i leveret mængde på 

142.100 kWh. Netvirksomheden har i mail af den 17. maj 2016 fordelt stigningen ud fra 

antal målere i hhv. 2006 og 2008, hvilket giver en stigning i den leverede mængde på 

4.900 kWh pr. tilsluttet måler. 

 

Evonet har ved mail af den 17. maj 2016 redegjort for samgravning ved ’Baggrundsnotat 

om håndtering af samgravning’. Netvirksomheden har i baggrundsnotatet oplyst, at de 

ikke er i stand til, at: 

 
”opgive prisen for den totale grav for hver eneste projekt eller oplyse hvor mange andre, der 

deltaget i samgravningen. I hver tilfælde har Syd Energi Net A/S betalt sin andel i forhold til den 

aftalte pris baseret på nedennævnte generelle fordelingsprincipper – uanset om der har været tale 

om samgravning med koncernforbundne selskaber eller eksterne.” 

 

Endvidere har Evonet oplyst, at omkostningerne til samgravning er fordelt ligeligt mellem 

de deltagende parter, ud fra de forskellige dybder og bredder, hvor anlægget er placeret. 

 

På forespørgsel fra Forsyningstilsynet har Evonet ved mail af den 28. februar 2019 

oplyst, at der pr. den 28. februar 2019 er opført i alt 45 ud af 105 parceller fordelt på: 

 
”Egelunden 9 ud af 27 

Søbreden 18 ud af 25 

18 ud af 53 (inkl. 1 pumpestation)”  
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3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 21. juni 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Evonet A/S 

og grundet sommerferieperiode med høringsfrist senest den 31. juli 2019. 

 

Evonet har ved e-mail af den 4. juli 2019 orienteret Forsyningstilsynet om, at 

netvirksomheden ikke har bemærkninger til den konkrete afgørelse.  

 

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. § 50, stk. 4 i bekendtgørelse 

nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 35, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af den 

23. december 2004 § 13, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i 

bekendtgørelse nr. 1520 af den 23. december 2004, jf. § 2, nr. 13, litra c. 

  

Evonet har oplyst, jf. sagsfremstillingen, at nyudstykningen er foretaget som følge af 

lokalplan nr. ’lokalplan nr. 3-14, Sommerhusområdet, nord for et eksisterende 

sommerhusområde, ved Kvie Sø’ og lokalplan 15 ’Sommerhusområde, syd øst for Kvie 

Sø’. Evonet har i ansøgningen oplyst, at området på sigt skal udstykkes med i alt 105 

nye tilslutninger. Ved mail af den 28. februar 2019 jf. sagsfremstillingen, har Evonet 

oplyst, at der i februar 2019 var idriftsat 45 tilslutninger.  

 

Nødvendige nyinvesteringer omfatter efter indtægtsrammebekendtgørelse nr. 

1520/2004, jf. § 2, nr. 13, litra c: 

 
”Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af 

nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra 

nye og/eller større produktionssteder.”  

 

Forsyningstilsynet foretager ved ansøgning om nødvendig nyinvestering for 

nyudstykninger en vurdering af, om der er tale om et helt nyt forsyningsområde eller blot 

byfortætning, og i denne sammenhæng en størrelsesbetragtning af de idriftsatte anlæg. 

Mindre byudviklingsprojekter inden for, eller i umiddelbar forlængelse af 

netvirksomhedens eksisterende net, kan ikke føre til forhøjelse af indtægtsrammen. 

Dette udgangspunkt er bekræftet i lovbemærkningerne til lov om ændring af lov om 

elforsyning og lov om naturgasforsyning (lov nr. 386. af 20. maj 2009). 

 

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 

indtægtsrammen - nyinvesteringen skal være ud over netvirksomhedens almindelige 
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pligt til at udbygge forsyningsnettet for at medføre en forhøjelse af reguleringsprisen. 

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

 
”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 nettet til et tidssvarende teknologisk niveau, herunder at der skal sikres en 

sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarlig standard af nettene.” 

 

Udgangspunkt i henhold til ELFOR-aftalen af den 29. marts 2004 er, 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 indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 

§ 2, nr. 13, litra a-c, definerede såkaldte ”nødvendige nyinvesteringer”. 

 

En ansøgning om nødvendig nyinvestering imødekommes efter § 2, nr. 13, litra c, som 

er den bestemmelse, Evonet har ansøgt efter, i det omfang, at der er tale om 

investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større 

byudviklingsprojekter. 

 

Energiklagenævnet har i en klagesag, jf. Energiklagenævnets journal nr. 1011-13-93-

17, taget konkret stilling til nyudstykninger og til spørgsmålet om nødvendige 

nyinvesteringer. Nævnet lagde i afgørelsen i den forbindelse blandt andet vægt på, at 

Viby Net, udover at have idriftsat 56 nytilslutninger, bekostede et anlæg, der 

kapacitetsmæssigt var delvist klar til det fremtidigt planlagte 355 tilslutninger. 

Energiklagenævnet kom på den baggrund frem til, at det nye beboelsesområde 

størrelsesmæssigt var et helt nyt forsyningsområde, og at der ikke var tale om almindelig 

byfortætning. 

 

Der skal således være tale om en investering af en vis størrelse, for at investeringen kan 

karakteriseres som et nyt forsyningsområde og således en nødvendig nyinvestering og 

ikke blot investeringer til brug for tilslutning af enkelte eller mindre aftagere inden for 

forsyningsområdet. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energiklagenævnet i afgørelsen lagde vægt på det 

fremtidige antal tilslutninger på 355, og at 56 tilslutninger i sig selv ikke udgjorde en 

nødvendig nyinvestering.  

 

Som oplyst af netvirksomheden var der i 2008 tilsluttet 29 parceller, og pr. den 28. 

februar 2019 var der samlet tilsluttet i alt 45 parceller i området.  

 

Investeringen på kr. 1.430.076 udgjorde blot 0,30 procent af netvirksomhedens 

indtægtsramme i 2006, og den forventede stigning i leveret mængde som følge af 

nyudstykningen i forhold til den samlede leverede mængde i 2005 er på 0,004 procent. 

Der er således efter Forsyningstilsynets vurdering alene tale om en mindre justering af 

netvirksomhedens samlede anlæg og ikke et helt nyt forsyningsområde.  

 

Tilsynet bemærker i forlængelse heraf, at de af netvirksomheden opførte 45 parceller 

udgør 0,018 procent af netvirksomhedens samlede antal målere i 2006. Hvis der i 

fremtiden vil blive opført 105 parceller, vil det udgøre 0,042 procent af netvirksomhedens 

samlede antal målere i 2006. Der er således tale om en mindre justering af 
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netvirksomhedens samlede anlæg, uanset om der idriftsættes flere parceller så der i alt 

er tilsluttet 105 parceller. Investeringen i Ølgod Kvie Sø kan således ikke efter 

Forsyningstilsynets opfattelse vurderes til at være en nødvendig nyinvestering, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 13, stk. 1, jf. § 2, nr. 13, litra c. 

 

Forsyningstilsynet ligger desuden vægt på, at netvirksomhederne har en række pligter 

og opgaver, de skal varetage og udføre inden for deres indtægtsramme, jf. 

elforsyningslovens § 20, stk. 1, nr. 1. Tilsynet har i sin hidtidige praksis anset mindre 

nyudstykninger som byfortætning og som en del af den generelle samfundsudvikling. 

 

Tilsynet lægger herved til grund, at der med nyudstykningen foretaget af Evonet i 

området Ølgod Kvie Sø ikke er tale om et nyt forsyningsområde og som således ikke 

udgør en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 2, nr. 

13, litra c. Investeringen giver på den baggrund ikke anledning til forhøjelse af 

netvirksomhedens reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 § 13, 

stk. 1, nr. 1. 

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Evonet 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". 

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

Bilag 1: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hilal Kilic 

Fuldmægtig 

Tlf. 51 71 08 78 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
 

 


