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AFGØRELSE | AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMME 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra DONG 

Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) om forhøjelse af selskabets indtægts-

ramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 335 af 15. 

april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissions-

virksomheder omfattet af lov om elforsyning.  

 

DEE’s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som 

følge af etablering af Cityringen.  

 

Anlægsinvesteringen består af etablering af 2,1 km 30 kV-kabelforbindelse, 4,8 

km 10 kV-kabelforbindelse, 1,4 km 0,4 kV-kabelforbindelse og 4 stk. 10/0,4 kV 

netstationer. Der er i den forbindelse demonteret 1,0 km 30 kV-kabelforbindelse, 

6,3 km 10 kV-kabelforbindelse, 5,0 km 0,4 kV-kabelforbindelse og 4 stk. 10/0,4 

kV netstationer. 

 

Anlæggene er idriftsat løbende i perioden 2010-2012. 

AFGØRELSE AF SAG 13/07857 OM ANSØGNING FRA DONG ENERGY 

ELDISTRIBUTION A/S’ OM FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMME  

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet afviser Sekretariatet for 

Energitilsynet, at DONG Energy Eldistribution A/S’ anlægsinvestering, som er 

omlægning af kabler i 2010, 2011 og 2012 som følge af etablering af Metrocity-

ringen, er et myndighedspålæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011,§12, 

stk. 1, nr. 2, jf. § 16, stk. 1.  

 

Sammenfattende er det sekretariatets vurdering, at anlægget ikke kan anses for at 

være etableret som følge af et myndighedspålæg. Sekretariatet anvender som krite-

rier for myndighedspålæg, at de i) skal være individuelt rettet og ii) skal være fra 

en myndighed.  
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På baggrund af dette afviser sekretariatet DONG Energy Eldistribution A/S’ 

ansøgning om at forhøje virksomhedens indtægtsramme som følge af myn-

dighedspålæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 12, stk. 1, nr. 

2, jf. § 16, stk. 1. 

 

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 13/07857 

DEE har ved mail af 1. juli 2013 ansøgt om forhøjelse af selskabets indtægtsram-

me som følge af myndighedspålæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, stk. 

1. 

 

Som baggrund for investeringen har DEE oplyst, at der i henhold til Lov om en 

Cityring
1
 skal anlægges en Cityring i København og på Frederiksberg. Beslutning 

om anlæggelse af Cityringen nødvendiggjorde omlægning og ombygning af DEEs 

elanlæg på de berørte arealer. DEE og Metroselskabet indgik på baggrund heraf i 

april 2010 en ”Ledningsprotokolaftale”, der fastsætter de overordnede principper 

for omlægning og ombygning af DEEs elanlæg som følge af Cityringen. 

 

Anlægsarbejderne er enten gennemført af Metroselskabet I/S, som har faciliteret 

og gennemført samgravning mellem en række ledningsejere, eller af DONG Ener-

gy Sales & Distribution A/S (”S&D”) på vegne af DEE selv for arbejde, der alene 

vedrører DEEs anlæg.  

 

DEE har i ansøgningen yderligere oplyst, at omlægning og ombygning af elanlæg 

som følge af Cityringens opførelse har betydet en væsentlig tidsmæssig fremskyn-

delse og forøgelse af DEEs vedligeholdelses- og ombygningsarbejder på de berør-

te anlæg. 

 

DEE oplyser desuden i sin ansøgning til sekretariatet, at virksomheden ikke har 

afholdt omkostninger til demontering af anlæg eller har optjent indtægter for salg 

af skrot, da Metroselskabet forestod bortskaffelsen af forurenet jord og omlagte 

kabler. 

 

DEE har i sin ansøgning oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og kassa-

tionsværdi af anlægsinvesteringen, jf. Tabel 1 

 

 

 

 
1 Lov nr. 552 af 6. juni 2007 
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TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA SELSKABET OM INVESTERINGEN 

  

Tidspunkt for idriftsættelse 19-11-2011 

Anlægssum (kr.) 61.364.722 

Demonteringsomkostninger (kr.) 0 

Kassationsværdi (kr.) 0 

Kilde: DONG Energy Eldistribution A/S 

I Tabel 1 fremgår det at DEE har oplyst, at anlæggene har en anlægssum på kr. 

61.364.722. Derudover fremgår det af Tabel 1, at DEE ikke har afholdt omkost-

ninger til demontering eller har optjent indtægter for salg af skrot.  

 

DEE oplyser i telefonsamtale af 29. april 2015, at virksomhedens kabler, der skul-

le omlægges som følge af etableringen af Cityringen, har ligget på gæsteprincip-

pet.  

 

I virksomhedens ansøgning og i telefonsamtale af 30. april 2015 oplyser DEE, at 

virksomheden anser Lov om en Cityring som et myndighedspålæg til virksomhe-

den. Derudover oplyser DEE, at der ikke foreligger andre former for myndigheds-

pålæg. 

HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 10. juni 2010 sendt afgørelsen i høring hos 

DEE med en 14-dages høringsfrist. 

 

Sekretariatet modtog DEE’s høringssvar til udkastet den 25. juni 2015. DEE’s 

høringssvar er vedlagt som bilag til denne afgørelse.  

 

Nedenfor har sekretariatet adresseret DEE’s høringssvar. 

 

Dong Energy Eldistribution (DEE) er uenig i sekretariatets udkast til afgørelse og 

vurderinger angående DEE’s ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse som følge af 

omkostninger til ledningsomlægning i forbindelse med anlæg af Cityringe, jf. 

DEE’s brev af 25. juni 2015. DEE anfører følgende 4 punkter og sekretariatets 

bemærkninger er indføjet efter hvert punkt:  

 

1. EFL § 70, stk. 7, og IR-bek § 16 stiller ikke krav om at pålægget skal 

være individuelt   
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DEE anfører, at begrebet ”pålæg” skal forstås bredt, og henviser til dels mulighed 

for forhøjelse som følge af § 20, stk. 3 i energisparebekendtgørelsen, nr. 677/2010, 

jf. også § 16, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen (IR-bek), dels til muligheden 

for forhøjelse som følge af § 9, stk. 1, i fjernmålerbekendtgørelsen, nr. 1358/2013, 

og opfordrer endeligt sekretariatet til DEE at indlede dialog med Energistyrelsen 

om, hvilken retstilstand, der har været tilsigtet med bestemmelserne.   

 

Sekretariatet bemærker hertil:  

Sekretariatet fastholder, at forhøjelse af reguleringsprisen i medfør af nævnte be-

stemmelser, er en undtagelse fra hovedreglen i § 70, stk. 1, i elforsyningsloven 

(EFL) om ”fastfrysning af indtægtsrammen på 2004-niveau”. Derfor er udgangs-

punktet, at undtagelserne i § 70, stk. 7, i EFL og den tilsvarende bestemmelse i § 

16, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen (IR-bek) skal forstås snævert. 

 

Sekretariatet fastholder endvidere, at ansøgningen om fravigelse som følge af 

myndighedspålæg, afvises, da der ikke er tale om pålæg efter almindelig forvalt-

ningsretlig forståelse, og da hverken lov eller bekendtgørelse hjemler en bredere 

forståelse heraf. Princippet er efter sekretariatets vurdering, at der kun kan gives 

forhøjelse af indtægtsrammen, såfremt der er en specifik hjemmel hertil enten 

direkte i §§ 70 i EFL og i 16 i IR-bek eller i anden lovgivning, som i eksemplerne 

med energispare- og fjernmålerbekendtgørelserne. 

 

2. Kravet i den konkrete sag er individuelt og er fra en myndighed 

 

DEE anfører, at det samtidigt er DEE’s opfattelse, at der i den konkrete sag faktisk 

er tale om et individuelt rettet pålæg fra en myndighed, Metroselskabet I/S, og 

henviser til Højsterets udlægning af ”gæsteprincippet” i den såkaldte ”Flintholm-

dom” (U.2007.3009.H). DEE tager dommen til indtægt for, at Metroselskabet I/S 

har ageret som vejmyndighed i kraft af anlægsloven - Lov om en Cityring, nr. 552, 

af 6. juni 2007 – og i kombination med den praksis om en udvidet fortolkning af 

gæsteprincippet, der følger af ”Flintholm-dommen”.    

 

Endvidere anfører DEE, at Metroselskabet konkret ved projekteringen af Cityrin-

gen vurderede, hvilke ledninger der var nødvendige at omlægge, og hvilken place-

ring disse ledninger kunne få i stedet for den oprindelige. DEE har i forhold til 

disse vurderinger indgået i en dialog med Metroselskabet ud fra en el-teknisk/ 

forsyningsmæssig vurdering, men har ikke udfordret de krav til omlægning af 

DEE’s ledninger, som DEE er blevet mødt med af Metroselskabet. Det kan ikke 

være meningen, at netselskaberne bliver bedre stillet i forhold til at opnå omkost-

ningsdækning, hvis de modsætter sig indgåelsen af denne type aftaler og i stedet 

gennemtvinger en ekspropriationsafgørelse.      

 

Således anser DEE sekretariatets afgørelsesudkast for et meget formalistisk syns-

punkt, som ikke svarer til sagens realiteter. 
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Sekretariatet bemærker hertil: 

Sekretariatet fastholder, at DEE’s aftale med Metroselskabet, jf. forpligtelsen i 

medfør af lov om Cityring, ikke er et myndighedspålæg, da undtagelsen i § 70 i 

loven angår pålæg i almindelig forvaltningsretlig forstand, jf. bl.a. Energiklage-

nævnets vurdering heraf i sin afgørelse af 28. oktober 2015 og af 12. maj 2014
2
, 

hvoraf fremgår, at et myndighedspålæg er kendetegnet ved, at generelle retsakter 

ikke anses for myndighedspålæg, og at pålæg i øvrigt skal være individuelt rettet, 

og det skal være udstedt af en myndighed.  

 

Sekretariatet finder ikke, at en dialog mellem DEE og Metroselskabet om hvilke 

ledninger, der skal omplaceres, giver belæg for, at der er tale om et individuelt 

pålæg. Det giver ej heller belæg herfor, selvom sagen i tilfælde af tvist kunne blive 

afgjort som en ekspropriationssag.  

 

Sekretariatet hæfter sig endvidere ved, at kravet om omplacering efter gæsteprin-

cipppet er en følge af lov om Cityring, og at denne lov ikke indeholder en særskilt 

hjemmel til at forhøje reguleringsprisen, som det fx er tilfældet med såvel energi-

spare- og fjernmålerbekendtgørelserne. Sekretariatet tager til efterretning, at DEE 

tager ”Flintholm-dommen” til indtægt for, at Metroselskabet I/S har ageret som 

vejmyndighed i kraft af anlægsloven. Sekretariatet hæfter sig imidlertid ved, at 

Højesteret i dommen anfører ”Banestyrelsen” som myndigheden, og finder i øvrigt 

ikke, at denne udlægning af dommen kan føre til, at aftalen i medfør af lov om 

Cityring fører til, at der er tale om et pålæg i medfør af §§ 70 i EFL og i 16 i IR-

bek. 

 

Sekretariatet bemærker endvidere, at EFL sondrer mellem pålæg meddelt af myn-

digheder og af statsvirksomheder. Det er således særskilt anført, at pålæg fra 

Energinet.dk under visse omstændigheder kan føre til forhøjelse af reguleringspri-

sen, jf. 15, stk. 1, nr. 2 i IR-bek. Statsvirksomheders pålæg er således ifølge sekre-

tariatets vurdering som udgangspunkt alene omfattet af muligheden for forhøjelse, 

såfremt deres pålæg er særskilt nævnt (tilføjet) i lovgivningen, eller forholdene i 

øvrigt fremgår særskilt af lovgivningen som grundlag for forhøjelse af regule-

ringsprisen i medfør af IR-bek. 

 

3. Uanset at ledningsomlægningerne er omfattet af gæsteprincippet er 

der tale om et projekt af særlig størrelse og karakter   

 

DEE anfører, at omkostninger på over 60 mio. kr. for dette ene anlægsprojekt er 

helt ekstraordinære, i forhold til, at DEE’s samlede omkostninger til ledningsom-

lægninger affødt af gæsteprincippet normalt udgør ca. 20 mio. kr. om året.  Videre 

 
2 J.nr. 1011-14-166-36  og 1011-13-93-17 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMME Side 6/11 

anfører DEE, at det omhandlede anlægsprojekt har en helt særlig karakter, hvilket 

understreges af, at det etableres på grundlag af en særlig anlægslov. Efter DEE’s 

opfattelse vil tilstedeværelsen af en anlægslov – evt. suppleret med en beløbsgræn-

se - således være en saglig, rimelig og operationel anvendelig afgrænsning af, 

hvornår der via indtægtsrammetillæg skal gives dækning for omkostninger til led-

ningsomlægninger.    

 

Sekretariatet bemærker hertil: 

Sekretariatet har ikke hjemmel til at fravige fastfrysningen på 2004-niveau, undta-

gen hvor det følger specifikt af lovgivningen, men henviser DEE til at rejse 

spørgsmålet i forbindelse med de løbende lovændringer, herunder i opfølgningen 

af reguleringsudvalgets anbefalinger.
3
  

 

4. Anmodning om vejledning   

 

Såfremt SET til trods for DEE’s bemærkninger alligevel måtte nå frem til at fast-

holde sine vurderinger og udlægning af de relevante bestemmelser, således som de 

fremgår af Afgørelsesudkastet, anmoder DEE om, at SET i henhold til forvalt-

ningsloven yder vejledning i forhold til, hvorvidt der er mulighed for at DEE kan 

opnå indtægtsrammetillæg med henblik på dækning af sine betragtelige omkost-

ninger på grundlag af andre bestemmelser end § 16 i indtægtsrammebekendtgørel-

sen, særligt i forhold til IR-bek, § 2, nr. 19, litra a, vedrørende større byudvik-

lingsprojekter og tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere.    

 

Sekretariatet bemærker hertil: 

Det følger af IR-bek’s kapitel om forhøjelse eller sænkning af reguleringspriser, i 

hvilke tilfælde, der kan ske forhøjelse, ligesom det fremgår af ovenstående at mu-

ligheden herfor følger af energispare- og fjernmålerbekendtgørelserne. 

 

Sekretariatet finder det mest hensigtsmæssigt, at vejledning om mulighederne bør 

drøftes nærmere på et møde mellem DEE og sekretariatet, for at afklare de fakti-

ske forhold mere præcist, hvorefter vejledningen kan gives. Sekretariatet foreslår 

derfor, at der i løbet af november holdes et møde herom. 

 

Særligt med hensyn til muligheden for forhøjelse, som følge af bestemmelsen om 

nødvendige nyinvesteringer som følge af større byudviklingsprojekter og tilslut-

ning af konkrete meget store nye forbrugere, jf. IR-bek, § 2, nr. 19, litra a, bemær-

ker sekretariatet, at omplacering af ledninger i medfør af lov om Cityring ikke 

umiddelbart kvalificerer som byudviklingsprojekt eller som tilslutning. Sekretaria-

tet foreslår, at dette spørgsmål drøftes videre på det foreslåede møde med henblik 

på at afklare forholdene nærmere. 

 
3 http://www.ens.dk/afsluttende-rapport-el-reguleringsudvalget 
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LOVGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har 

relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende kapi-

tel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennem-

gangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, såle-

des at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere 

retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog 

også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering – således citeres 

retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som ud-

gangspunkt sidst i gennemgangen. 

 

Sager om forhøjelser angående idriftsatte projekter siden 1. januar 2011 behandles 

efter bekendtgørelse nr. 335/2011 af 15. april 2011:  

 

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2011 med virkning fra den 1. januar 2011. 

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 

 

Virkningen i øvrigt af oplysninger i årsrapport angående reguleringsårene 2008 – 

2010
4
 udarbejdes fortsat efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1294, jf. § 33, stk. 4 i 

indtægtsrammebekendtgørelse nr. 335/2011:  

Stk. 4. Årsrapport for reguleringsårene 2008 – 2010 udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 

1294 af 24. november 2010. Virkningerne af oplysninger i årsrapporter for reguleringsårene 2008 – 

2010, herunder eksempelvis vedrørende merforrentning og nettab, bestemmes ligeledes efter reg-

lerne i den nævnte bekendtgørelse. 

 

Bekendtgørelse 1294/2010 havde virkning for perioden 1. januar 2010 til 31. de-

cember 2010:  
 

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2010 med virkning fra den 1. januar 2010. 

 

Bestemmelserne om at hæve reguleringsprisen i forbindelse med myndighedspå-

læg i bekendtgørelse 335/2011 findes i§ 12, stk. 1, nr. 2 og § 16, stk. 1-2 samt stk. 

5-6:  

 
§ 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som 

følge af: 

1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 

2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet.dk, jf. § 

16, stk. 1-3. 

3) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 17. 

 

4
 Sager angående nødvendige nyinvesteringer, foretaget inden den 8. oktober 2008, behandles efter den på dispo-

sitionstidspunktet gældende regler, jf. § 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 335/2011. DEE har i forbindelse med sagen 

oplyst, at nærværende ansøgning ikke angår sådanne dispositioner. 
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4) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf. § 19. 

5) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, jf. § 

20, stk. 1. 

6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 

 
§ 16. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet midlerti-

digt for en virksomhed for at kompensere for dokumenterede meromkostninger, som er en følge af 

pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk om en væsentlig tidsmæssig fremskyndelse af vedlige-

holdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasninger af de anlæg, som virksomheden er plig-

tig til at drive i henhold til sin bevilling, jf. § 20, stk. 1, i lov om elforsyning, inden for indtægtsram-

men. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker i det eller de år, hvor merom-

kostningen forekommer. 

Stk. 2. Energitilsynet kan endvidere efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbelø-

bet for en virksomhed for at kompensere for dokumenterede meromkostninger, som er en følge af 

pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, som ligger ud over forpligtelsen i henhold til § 20, stk. 1, 

i lov om elforsyning, og som ikke er omfattet af definitionen af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, 

nr. 19. Såfremt myndighedskravet medfører øgede driftsomkostninger, sker forhøjelsen i det eller 

de år, hvor meromkostningen forekommer. Såfremt myndighedskravet omfatter investeringsom-

kostninger, sker forhøjelsen efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 

 

<…> 

 

Stk. 5. Energitilsynet sænker reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed, såfremt 
der sker bortfald af krav fra myndigheder eller Energinet.dk, som medfører en væsentlig reduktion 
af virksomhedens omkostninger. 
Stk. 6. Energitilsynet kan forud for sin afgørelse i henhold til stk. 1 og 3 indhente udtalelse fra 
Energistyrelsen om, hvorvidt et givet myndighedspålæg omfatter forpligtelser, der går ud over den 
generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1, i lov om elforsyning, herunder om dele af myndig-
hedspålægget ligger uden for denne forpligtelse. 

 

Bestemmelserne om at hæve reguleringsprisen i forbindelse med myndighedspå-

læg i bekendtgørelse 1294/2010 findes i § 12, stk. 1, nr. 2 og § 16, stk. 1-2 samt 

stk. 5-6, og er enslydende med bestemmelserne i bekendtgørelse 335. 

 

Af ”Lov om en Cityring”, lov nr. 552 af den 6. juni 2007, § 7, stk. 5, fremgår det 

om omkostninger til omlægning af kabler i forbindelse med etableringen af City-

ringen: 

 
Stk. 5. Udgifter til ledningsomlægninger afholdes over anlægsbudgettet for Cityringen, bortset fra 

følgende tilfælde, hvor udgiften betales af ledningsejerne: 

1) Omlægninger af ledninger på de overtagne jernbanearealer. 

2) Omlægninger af ledninger i vejarealer, der i ikke uvæsentlig grad er begrundet i vejformål. 

 

Af lovbemærkningerne fremgår herom: 

Udgifter til ledningsomlægninger afholdes efter stk. 5 over anlægsbudgettet for Cityringen, bortset 

fra de tilfælde, hvor udgiften i overensstemmelse med det, der i almindelighed antages at gælde 

uden direkte lovregulering heraf, betales af ledningsejerne, dvs. omlægninger af ledninger på de 

overtagne jernbanearealer (det såkaldte gæsteprincip) og omlægninger af ledninger i vejarealer, 

der i ikke uvæsentligt grad er begrundet i ændring af vejformål (vejlovens gæsteprincip). I de tilfæl-

de, hvor ledningsejeren skal betale, indebærer betalingsforpligtelsen desuden, at ledningsejeren vil 

skulle betale for den eventuelle fordyrelse af anlægsprojektet, der kan henføres til, at anlægsmyn-

digheden som led i udførelsen af anlægget af hensyn til ledningsejerne har valgt en for lednings-

ejerne billigere løsning til flytning af ledningsejernes ledninger, end hvad udgiften til en traditionel 

og sædvanlig flytning af ledningsejernes ledninger ville beløbe sig til. 

 

Gæsteprincippet er beskrevet i vejloven, Lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 77: 
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Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og stier, herunder om nødvendigt flytning af led-

ninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de 

formål, som vejmyndigheden kan varetage, betales af ledningsejeren. 

 

Energiklagenævnet traf afgørelse den 6. juni 2011, j. nr. 1011-10-12-11, om klage 

fra KE Transmission A/S over Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010. Kla-

gen omhandlede, at Energitilsynet havde vurderet, at omkostninger til kabelom-

lægning ikke kunne betragtes som ekstraordinære omkostninger i den økonomiske 

benchmark. Af afgørelsens side 12, fremgår: 

 
Energiklagenævnet kan endvidere tilslutte sig Energitilsynets betragtning om, at kabelomlægninger 

generelt må være en forventelig del af de driftsomkostninger, som et elnetselskab skal afholde over 

en årrække. 

Af samme afgørelse på side 7 fremgår desuden: 

 
Et netselskab er således på forhånd bekendt med, at gæsteprincippet kan medføre omkostninger 

som følge af pålagte kabelomlægninger. 

 

Generelle retsakter er ikke myndighedspålæg, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 

28. oktober 2015, J.nr. 1011-14-166-36 (og tidligere J.nr. 1011-13-93-17): 

 

[…] 
 

Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energitilsynets vurdering af, at klagerens omkostninger til kon-

sulenttimer og interne timer samt uddannelse i forbindelse med indførelsen af datahubben ikke skal 

betragtes som et pålæg efter elforsyningslovens § 70, stk. 7, der berettiger til forhøjelse af ind-

tægtsrammen. Som det klare udgangspunkt må det som anført i Energiklagenævnets afgørelse af 

12. maj 2014 antages, at der med myndighedspålæg – eller pålæg fra Energinet.dk – menes indi-

viduelle pålæg i form af konkrete forvaltningsafgørelser og ikke generelle retsakter i form af f.eks. 

lovregulering, som tilfældet er i nærværende sag. 

 
[…] 

SEKRETARIATETS VURDERING 

DEE ansøger om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af om-

kostninger til ledningsomlægning, og anfører som begrundelse, at virksomheden 

har fået et myndighedspålæg om omlægning af kabler grundet etableringen af 

Cityringen.  

 

Anlæggene er idriftsat løbende i perioden 2010-2012, og kan således behandles 

efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335/2011 samt 1294/2010. Bestemmelserne om 

forhøjelse som følge af myndighedspålæg er enslydende i de to bekendtgørelser, 

hvorfor der i det følgende ikke sondres imellem de to bekendtgørelser. 

 

DEE har oplyst til sekretariatet, at virksomheden har foretaget omlægningerne af 

kablerne i medfør af gæsteprincippet i § 7 i Lov om en Cityring. DEE finder på 

den baggrund, at loven kan anses som et myndighedspålæg til virksomheden, som 
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skal forårsage en forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelse 335/2011, § 12, stk. 1, nr. 2 og § 16, stk. 1.  

 

Sekretariatet vurderer, at omlægningen af kablerne generelt må være en forvente-

lig del af virksomhedes driftsomkostninger, når kablerne er lagt efter gæsteprin-

cippet, se også klagenævnets afgørelse angående benchmarking af 6. juni 2011
5
, 

hvor klagenævnet stadfæstede dette.  

 

Sekretariatet finder endvidere, at der ikke med loven er tale om et myndigheds 

pålæg, og hæfter sig senest ved Energiklagenævnets vurdering heraf i sin afgørelse 

af 28. oktober 2015, hvor klagenævnet udtaler, at der med myndighedspålæg me-

nes individuelle pålæg i form af konkrete forvaltningsafgørelser og ikke generelle 

retsakter i form af f.eks. lovregulering  

 

Ved telefonsamtale af 5. maj 2015 har DEE argumenteret, at da cityringen kun er 

placeret i DEEs forsyningsområde, anser DEE § 7, stk. 5, i ”Lov om en Cityring”, 

omhandlende udgifter til ledningsomlægninger, som et individuelt rettet pålæg 

mod virksomheden.   

 

Sekretariatet bemærker, at krav efter loven ikke anses for individuelt rettet mod 

adressaten(terne). Videre fremgår det ikke af Lov om en Cityring, at der med lo-

vens krav er tale om et påbud rettet individuelt mod DEE, ligesom loven ikke fast-

slår, at forpligtelsen først får virkning efter en myndigheds udstedelse af et påbud 

kabelomlægning. 

 

Sekretariatet bemærker, at DEE ikke bliver nævnt i ”Lov om en Cityring”. Det 

fremgår af § 7, stk. 5 i ”Lov om en Cityring”, at: 

 
Udgifter til ledningsomlægninger afholdes over anlægsbudgettet for Cityringen, bortset fra følgende 

tilfælde, hvor udgiften betales af ledningsejerne: 

1) Omlægninger af ledninger på de overtagne jernbanearealer. 

2) Omlægninger af ledninger i vejarealer, der i ikke uvæsentlig grad er begrundet i vejformål. 

 

DEE har videre anført, at der er indgået en såkaldt Ledningsprotokolaftale mellem 

Metroselskabet I/S og DEE, og at dette kan anses for at være et myndighedspålæg.  

 

Der er ikke med sagen femkommet oplysninger, der bekræfter, at Metroselskabet 

I/S er en myndighed, og sekretariatet finder endvidere ikke, at en aftale kan anses 

for et pålæg. Forpligtelsen til at omlægge kablerne er endvidere ikke et resultat af 

aftalen, men et resultat af selve loven om Cityringen. Således udspringer forplig-

telsen til at omlægge kablerne uden betaling ikke af aftalen men af loven selv. 

 

 
5 J. nr. j. nr. 1011-10-12-11 
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På den baggrund vurderer sekretariatet, at der ikke er tale om et myndighedspålæg, 

jf. § 16, stk. 1. Derimod vurderer sekretariatet, at omlægning af kabler, der ligger 

på gæsteprincippet, er en del af DEE’s forventelige driftsomkostninger, som skal 

afholdes indenfor DEE’s eksisterende indtægtsramme. 

 

KLAGEVEJLEDNING     

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-

gen 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 modtaget i 

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

"Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

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 

 

 

Kirstine Skygebjerg (SET) 

 

Fuldmægtig 

Tlf. 41715366 

KSB@energitilsynet.dk 


