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Afgørelse | Afslag på forhøjelse af Net8800 A/S’ reguleringspris 
som følge af ansøgning om nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Net8800 A/S (herefter 

Net8800) om forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse 

af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om ind-

tægtsrammer 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 bekendt-

gørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Denne afgørelse vedrører den af Net8800 i 2010-2011 idriftsatte forstærkning af elnettet 

som følge af en eksisterende industrikundes øgede effektbehov.  

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Net8800’s foretagne anlægsinvestering som 

følge af en eksisterende industrikundes øgede effektbehov idriftsat i 2010-2011 ikke er 

en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægts-

rammer for netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 

1, jf. § 2, nr. 20, litra a.  

 

Forsyningstilsynet træffer således afgørelse om ikke at forhøje Net8800’s regulerings-

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

netvirksomheder § 50, stk. 4, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

2. SAGSFREMSTILLING 

Net8800 har den 25. august 2015 ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens regule-

ringspris efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra a, som følge af, at 

Net8800 over perioden 2010-2011 har forstærket forsyningsnettet i forbindelse med 

øget krav fra en erhvervskunde til kapaciteten i elnettet. 
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Tabel 1 nedenfor opsummerer de af Forsyningstilsynet modtagne oplysninger i forbin-

delse med ansøgningen.  

 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA NETVIRKSOMHEDEN OM FORSTÆRKNINGEN  

 

    2010 2011 Total 

Vægtet dato for idriftsættelse   31-10 15-05  

Anlægssum (kr.)   3.234.373 2.742.932 5.977.305 

Forventet stigning i forbrug (kWh)   306.128 259.614 565.742 

---IDRIFTSATTE ANLÆG---  

10-20 kV jordkabelforbindelse (km)   0,5 1,4 1,9 

Transformere (stk.)   2 3 5 

 

Net8800 har oplyst, at forstærkningen blev foretager på baggrund af en henvendelse fra 

en produktionsvirksomhed relateret til genbrug af sorterede materialer, der er kunde i 

Net8800’s bevillingsområde. El-forbrugeren har foretaget en væsentlig udvidelse af sit 

produktionsapparat og efterspurgte derfor en forøget kapacitet i nettet. Det medførte, at 

Net8800 foretog en investering i 5 transformere som betød en forøgelse af kapaciteten 

i nettet med 4,73 MVA. Net8800 har oplyst, at kapaciteten i hele nettet var på 149 MVA 

inden forstærkningen blev idriftsat. 

 

Net8800 har på anmodning af Forsyningstilsynet den 3. juni 2019 fremsendt udtræk fra 

anlægskartoteket, som dokumentation for den ansøgte omkostning.   

 

Det fremgår af ansøgningen, at investeringen er påbegyndt i 2010 og afsluttet i 2011. 

Net8800 har den 15. maj 2017 oplyst, at investeringen blev besluttet som et samlet pro-

jekt, men gennemført over to år med løbende idriftsættelse af transformere. Net8800 

har oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner før den 8. oktober 

2008 for anlægsinvesteringen. 

 

Net8800 har i ansøgningen oplyst, at der i forbindelse med anlægsinvesteringen ikke 

har været samgravning med andre ledninger og, at der heller ikke har været reinveste-

ring af eksisterende net i forbindelse med gravearbejdet.  

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 2. juli 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Net8800 A/S 

med høringsfrist senest den 13. august 2019.  

 

Forsyningstilsynet har ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen. 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 1. 
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5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet 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. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i 

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

 

Ansøgningen behandles efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 

20, litra a, da anlægsinvesteringen er idriftsat i 2011, jf. bekendtgørelse 969 af den 27. 

juni 2018 § 50, stk. 4. 

 

Net8800 har ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra a, som følge af, at netvirksomheden i 2010-2011 

har idriftsat en forstærkning af elnettet efter ønske fra en eksisterende industrikunde. 

 

Kernen i denne sag er indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a, som er såly-

dende: 

 
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

[…] 

20) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 10, efter den 1. januar 2005, og som 

omfatter følgende: 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investe-

ringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, 

eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

 

Det betyder, at en ansøgning om nødvendig nyinvestering imødekommes efter § 2, nr. 

20, litra a, som er den bestemmelse, Net8800 har ansøgt efter, i det omfang, at der er 

tale om investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større 

byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere. Det er en 

forudsætning for, at investeringen kan kvalificeres som en nødvendig nyinvestering og 

føre til en forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris, at netvirksomhedens samlede 

anlæg tilføres nødvendig ny og væsentlig øget ydeevne og kapacitet. 

 

Net8800’s anlægsinvestering opfylder kravet om idriftsættelse efter 1. januar 2005, og 

har umiddelbart tilført Net8800’s samlede net en øget kapacitet og ydeevne.  

 

For at kvalificere til at være en nødvendig nyinvestering, der giver anledning til en for-

højelse af reguleringsprisen, skal anlægsinvesteringen derudover som nævnt ovenfor 

også opfylde de øvrige betingelser i indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra a. 

Anlægsinvesteringen skal udover at tilføre det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet 

og ydeevne derudover således også være enten:  

 

(i) Et af følgende:  

a. Investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse 

med større byudviklingsprojekter 

b. Tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsste-

der. 
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Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af de modtagne oplysninger, at der hverken er 

tale om en anlægsinvestering i et helt nyt forsyningsområde, såsom et større byudvik-

lingsprojekt, eller en tilslutning af en ny forbruger, da forstærkningen er foretaget som 

følge af en eksisterende forbrugers udvidelse af produktionen. Der er således hverken 

tale om et nyt forsyningsområde eller tilslutning af en meget stor ny forbruger.  

 

Forsyningstilsynet bemærker generelt, 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 forhø-

jelse af indtægtsrammen - nyinvesteringen skal være ud over netvirksomhedens almin-

delige pligt til at udbygge forsyningsnettet for at medføre en forhøjelse af reguleringspri-

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

 
”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 nettet 

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

mæssigt forsvarlig standard af nettene.” 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at Net8800’s ansøgte anlægsinvestering hører under net-

virksomhedens generelle vedligeholdelses- og udbygningspligt. 

 

Forsyningstilsynet bemærker videre, at udgangspunktet 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 ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra a-e, definerede såkaldte ”nødvendige 

nyinvesteringer”. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at forstærkningen foretaget af Net8800 i 2010-2011 

ikke kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. indtægtsrammebekendtgørelsen 

§ 2, nr. 20, litra a, og som således ikke giver anledning til en forhøjelse af netvirksom-

hedens reguleringspris, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, jf. §15, stk. 1. 

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Net8800 A/S indsendte oplysninger er 

korrekte. 

 

Hvis netvirksomheden ønsker yderligere information eller at få svar på spørgsmål, kan 

det ske ved henvendelse til undertegnede eller til Forsyningstilsynet på post@forsy-

ningstilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

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. Forsyningstilsynet bemærker, at der fremadrettet kan 

søges om forhøjelser efter bestemmelserne i BEK.nr. 969/2018 §§ 24-33.  
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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: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Bettina Vester 
Fuldmægtig 
Tlf. 41 71 43 15 
beve@forsyningstilsynet.dk 
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