
 

TREFOR El-net A/S 

Kokbjerg 30 

6000 Kolding 

 

Afgørelse vedrørende overdragelse af indtægtsramme fra 

FynsNet Amba til TREFOR El-net A/S 

FynsNet Amba (herefter FynsNet) har overdraget dele af virksomhedens 60 

kV-net til TREFOR El-net A/S (herefter TREFOR) pr. 1. januar 2014. Skov 

Advokater har på vegne af FynsNet den 5. september 2014 fremsendt en 

anmodning til Sekretariatet for Energitilsynet om beregning af nye indtægts-

rammer som følge af denne overdragelse. 

 

Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om den procentvise forde-

ling af de nye indtægtsrammer for FynsNet og TREFOR på baggrund af 

overdragelse af dele af FynsNets 60 kV net til TREFOR, jf. analog anven-

delse af § 11 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011. Forde-

lingen medfører, at 4,5 pct. af FynsNets indtægtsramme pr. 1. januar 2014, 

når denne er opgjort, overdrages til TREFOR pr. 1. januar 2014. Fordelin-

gen er fastsat af parterne ud fra det områdeforbrug opgjort i kWh, som 

TREFOR er faktureret fra FynsNet i 2013. 

 

Sagsfremstilling 

Det overdragne net vedrører den del af FynsNets net på 60 kV-

spændingsniveau, som geografisk dækker TREFORs netbevillingsområde. 

Energistyrelsen har den 16. december 2014 godkendt en delvis overdragelse 

af netbevilling fra FynsNet til TREFOR. 

 

FynsNet og TREFOR har i forbindelse med overdragelsen aftalt en forde-

ling af den hidtidige indtægtsramme, som er vedlagt som bilag til anmod-

ningen om beregning af nye indtægtsrammer. Parterne har fordelt FynsNets 

indtægtsramme ud fra den andel af FynsNets samlede antal fakturerede kW-

timer, som i 2013 blev faktureret til TREFOR for anvendelse af 60-kV-

nettet i TREFORs bevillingsområde. Således vil summen af de nye ind-

tægtsrammer være uændret som følge af overdragelsen. 

 

FynsNet og TREFOR har indgået aftale om, at en andel på 4,5 pct. af Fyns-

Nets indtægtsramme pr. 31. december 2013 overdrages til TREFOR, mens 

95,5 pct. forbliver hos FynsNet. Af overdragelsesaftalens pkt. 4.2 og 4.4 

fremgår endvidere, at det overdragne anlæg ultimo 2013 har en bogført 
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værdi på kr. 16.747.000 og udgør 4,3 pct. af FynsNets samlede netaktiver 

ultimo 2013.  

 

Høring 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 21. januar 2015 sendt afgørelsen i 

høring hos FynsNet og TREFOR med en 14-dages høringsperiode. 

 

Parterne har ved mail af 2. februar 2015 anmodet om en præcisering i afgø-

relsen vedrørende den procentvise fordeling af FynsNets indtægtsramme. 

 

Sekretariatet har indført præciseringen ved afgørelse af 2. februar 2015. 

 

Lovgrundlag 

Når en virksomhed spaltes i flere selvstændige virksomheder, finder  

§ 11 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011(herefter ind-

tægtsrammebekendtgørelsen) anvendelse: 
 
§ 11. Hvis en virksomhed spaltes i flere selvstændige virksomheder, fremsender de 
pågældende virksomheder hver især et budget til Energitilsynet til brug for Energi-
tilsynets beregning af nye indtægtsrammer og nye reguleringspriser og rådighedsbe-
løb. Summen af de nye indtægtsrammer kan ikke overstige den hidtidige indtægts-
ramme ved uændret aktivitet. 

 

Vurdering 

Overdragelsen af anlæg fra FynsNet til TREFOR er ikke en decideret spalt-

ning af en virksomhed i flere selvstændige virksomheder, jf. § 11i indtægts-

rammebekendtgørelsen, idet begge virksomheder eksisterer både før og efter 

overdragelsen af anlæg. Indtægtsrammebekendtgørelsen indeholder dog ik-

ke en særskilt bestemmelse om overdragelse af anlæg fra en virksomhed til 

en anden, hvor begge er omfattet af indtægtsrammereguleringen, som det er 

tilfældet her. Der er afgørende lighedspunkter mellem nærværende situation, 

som er spaltning af en virksomheds indtægtsramme, og § 11 i indtægtsram-

mebekendtgørelsen, som omhandler spaltning af en virksomhed i selvstæn-

dige virksomheder. Sekretariatet vurderer derfor, at § 11 i indtægtsramme-

bekendtgørelsen bør finde analog anvendelse i denne sag.  

 

I det følgende lægger sekretariatet derfor til grund, at summen af de nye ind-

tægtsrammer i FynsNet og TREFOR ikke kan overstige summen af de hid-

tidige indtægtsrammer i henhold til en analog fortolkning af § 11 i indtægts-

rammebekendtgørelsen. 

 

TREFORs reguleringspris og indtægtsramme vil pr. 1. januar 2014 stige 

som følge af, at virksomheden har fået overdraget en del af FynsNets ind-

tægtsramme, mens TREFORs leverede mængde el dog vil være uændret. 

 

FynsNets indtægtsramme vil pr. 1. januar 2014 falde som følge af, at virk-

somheden afgiver en del af sin indtægtsramme til TREFOR. Det af FynsNet 

afhændede net er dog vertikalt forbundet med TREFORs net på lavere 

spændingsniveau, således at FynsNets leverede mængde falder efter over-

dragelsen svarende til den tidligere internt leverede mængde fra FynsNet til 
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TREFOR. Ændringen på FynsNets reguleringspris vil derfor afhænge af, 

hvilken af disse to effekter, der er størst. 

 

Sekretariatet kan konstatere, at fordelingen af FynsNets indtægtsramme er 

fremkommet ved en gensidig aftale mellem de to parter, der hver især for-

modes at varetage egne opkrævningsmuligheder hos forbrugerne.  

 

Sekretariatet træffer hermed alene afgørelse om parternes procentvise forde-

ling af FynsNets indtægtsramme, hvor 95,5 procent af indtægtsrammens 

størrelse ultimo 2013 forbliver hos FynsNet, mens 4,5 procent føres over til 

TREFOR pr. 1. januar 2014. Fordelingen er fastsat af parterne ud fra det 

områdeforbrug opgjort i kWh, som TREFOR er faktureret fra FynsNet i 

2013. Sekretariatet har særligt lagt vægt på, at summen af de nye indtægts-

rammer 1. januar 2014 ikke overstiger summen af de hidtidige indtægts-

rammer, jf. en analog fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelsens § 11.  

 

Sekretariatet bemærker hertil, at splittet af FynsNets indtægtsramme konkret 

vil ske i form af en reduktion af FynsNets indtægtsramme og en forhøjelse 

af TREFORs indtægtsramme. Disse korrektioner af indtægtsrammerne kan 

dog først foretages, når FynsNets indtægtsramme for 2013 er endeligt op-

gjort.
1
 I denne afgørelse træffes således alene afgørelse om den procentvise 

fordeling af FynsNets indtægtsramme.  

 

  

                                                 
1
 FynsNets indtægtsramme pr. 31. december 2013 anses for værende endeligt opgjort, når 

sekretariatet har afluttet den igangværende gennemgang af indtægtsrammer og regulerings-

priser tilbage til 2005. 
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Klagevejledning     

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. 

Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 

uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

  

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modta-

get i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under 

menuen "Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-

orden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet  

 nævnets sammensætning  

 formandens opgaver  

 indgivelse af klage  

 gebyr  

 oplysninger, der indgår i sagerne  

 afgørelser 

Med venlig hilsen 

Anita Eskesen 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 41715416 
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