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Vedr. Nesa´s stikledningsaktiviteter/Deres ref. llo.rik 

 

Nesa Net A/S  har i brev af 26. juni 2006 anmodet om Energitilsynets 

accept af, at Nesa-ejede stikledninger indgår i Nesa Net´s regulerede ne-

taktiviteter med tilhørende reguleringsregnskab.  

 

Om baggrunden herfor er det oplyst, at Nesa i 2001 overtog ejerskabet til 

et betydeligt antal stikledninger. Fra starten ønskede Nesa, at stiklednin-

gerne skulle overtages af Nesa Net A/S som en del af det regulerede kol-

lektive net.  

 

Energistyrelsen besluttede imidlertid, at stikledningerne ikke kunne være 

en del af det kollektive net. Stikledningerne blev derfor overtaget af Nesa 

Net A/S og drevet som en sideordnet aktivitet regnskabsmæssigt adskilt 

fra reguleringsregnskabet.  

 

Siden da har Energiklagenævnet i en kendelse af 24. juni 2004 fastslået, 

at stikledninger valgfrit kan drives enten som en sideordnet aktivitet eller 

som en del af kollektive net omfattet af netselskabets bevilling.  

 

Endvidere er elforsyningsloven blevet ændret den 30. maj 2006 med den 

følge, at netselskaber med mere end 100.000 tilsluttede forbrugere ikke 

kan udøve aktiviteter, der ligger uden for bevillingen.  

 

Nesa´s stikledningsaktiviteter skal derfor udøves på en anden måde end 

det foregår på i dag. Dette kan ske enten ved at flytte aktiviteten ud af 

Nesa Net eller ved at lægge aktiviteten ind under bevillingen. 

 

Det er Nesa´s opfattelse, at stikledningerne naturligt er en del af det regu-

lerede kollektive net.   

 

På denne baggrund vil Nesa med virkning fra 1. januar 2006 medtage 

samtlige Nesa-ejede stikledninger i Nesa Nets regulerede netaktiviteter. 

Dette vil ske på følgende måde: 

 

- Stikledninger, der i dag ejes af Nesa, sælges til Nesa Net til den 

bogførte værdi. 

- Samtlige stikledninger overføres til de regulerede netaktiviteter. 

Overførsel sker til bogført værdi. 
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- Indtægtsrammen for Nesa Nets distributionsaktiviteter forhøjes 

med et beløb svarende til samtlige Nesa´s indtægter i 2005 vedrø-

rende stikledningsaktiviteter, inklusive samme prisregulering fra 

2005 til 2006 som for indtægtsrammen i øvrigt.  

 

Stikledningerne er herefter en fuldt integreret del af netaktiviteterne.  

 

Der vil fortsat blive opkrævet et særligt stikledningsabonnement for de 

Nesa-ejede stikledninger, der anmeldes til Energitilsynet som øvrige ta-

riffer.  

 

Kunder, der ikke har overdraget stikledningen til Nesa, beholder ejerska-

bet til stikledningen.  Nye kunder, hvor der skal etableres ny stikledning, 

kan vælge selv at etablere og eje stikledningen.  

 

Energitilsynet skal i den anledning meddele, at elforsyningslovens be-

stemmelser ikke er til hinder for, at stikledningerne sælges til Nesa Net 

til den bogførte værdi, og herved bliver en del af det kollektive net, jf. 

herved kendelsen af 24. juni 2004 fra Energiklagenævnet.  

 

Med hensyn til ønsket om samtidig forhøjelse af indtægtsrammen på den 

foran beskrevne måde synes der ikke umiddelbart i bekendtgørelse nr. 

1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven at 

være bestemmelser, der giver mulighed herfor.  

 

Såfremt Nesa fastholder, at indtægtsrammen skal forhøjes som følge af 

overdragelsen, kan Nesa net indsende særskilt ansøgning herom i hen-

hold til bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsram-

mer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfat-

tet af elforsyningsloven.  
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