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AFGØRELSE | AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS-

RAMME 

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra TRE-FOR El-

net A/S (herefter TRE-FOR El-net) om forhøjelse af virksomhedens indtægts-

ramme som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse om indtægts-

rammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr. 335 af 

15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011). 

 

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojek-

ter: 

 

Engdalsbakken 2011 

TRE-FOR El-net har i 2011 idriftsat en nyudstykning på 10 parceller. Virksomhe-

den har i den forbindelse idriftsat 1,1 km 0,4 kV kabelforbindelse og 2 kabelskabe 

og 7 målere. 

 

Hvidkærsparken 2012 

TRE-FOR El-net har i 2011 idriftsat en nyudstykning på 10 parceller. Virksomhe-

den har i den forbindelse idriftsat 1,2 km 0,4 kV kabelforbindelse og 7 kabelskabe 

og 5 målere. 

 

Granitvænget 

TRE-FOR El-net har i 2011 idriftsat en nyudstykning på 14 parceller. Virksomhe-

den har i den forbindelse idriftsat 1,9 km 0,4 kV kabelforbindelse, 3 kabelskabe, 

en transformer, en netstation og 8 målere. 

 

Dalby Møllevej 

TRE-FOR El-net har i 2012 idriftsat en nyudstykning på 26 parceller. Virksomhe-

den har i den forbindelse idriftsat 1,6 km 0,4 kV kabelforbindelse, 8 kabelskabe og 

23 målere. 

AFGØRELSE AF SAGER 15/07862, 15/08011, 15/10508 OG 15/10506  

OM FORHØJELSE AF TRE-FOR EL-NET A/S’ INDTÆGTSRAMME 

På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for 

Energitilsynet afgørelse om, at TRE-FOR El-net A/S’ fire nyudstykningsprojekter 
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i 2011-2011 ikke er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011, § 2, nr. 19, litra a. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet afviser derfor at forhøje TRE-FOR El-net A/S’ 

indtægtsramme. 

SAGSFREMSTILLING, SAG NR. 15/07862, 15/08011, 15/10508 OG 

15/10506   

TRE-FOR El-net har den 18. august 2015 og den 5. november 2015 ansøgt om 

forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har 

foretaget anlægsinvesteringer i 2011-2012. 

 

TRE-FOR El-net har i ansøgningerne oplyst anlægssummer og idriftsættelsesdato-

er. 

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM NYUDSTYKNINGER I 2011-2012 

 Engbakken Hvidkærspar-

ken 

Dalby Møllevej  Granitvænget 

Dato for idriftsættelse* 01-12-2011 01-07-2012 01-04-2012 01-04-2011 

Anlægssum (kr.) 149.026  163.018  178.022 319.237 

Demonteringsomkostninger (kr.) 0 0 0 0 

Kassationsværdi (kr.) 0  0  0 0  

Kilde: TRE-FOR El-net A/S og Sekretariatet for Energitilsynet 

TRE-FOR El-net har i sine ansøgninger og i mail af 29. september 2015 oplyst, at 

der for projekterne i Engdalsbakken, Hvidkærsparken, Granitvænget og Dalby 

Møllevej har været samgravning med TDC, TRE-FOR Bredbånd og et antennesel-

skab. Virksomheden oplyser, at omkostningerne til samgravningen fordeles ud fra 

en intern instruks med retningslinjer for omkostningsfordeling af ledningsejere, 

som virksomheden i forbindelse med ansøgningen har vedhæftet til sekretariatet. 

Af denne fremgår, at graveomkostningerne er fordelt som de samlede graveom-

kostninger divideret med antallet af ledningsejere og med dybdetillæg. 

 

TRE-FOR El-net bekræfter i den forbindelse i mail af den 7. oktober 2015, at 

samgravningen med ikke-koncernforbundne virksomheder er foregået efter mar-

kedsmæssige vilkår.  

 

TRE-FOR El-net oplyser i mail af 18. september 2015, at de foretagne nyudstyk-

ninger ligger indenfor virksomhedens eksisterende forsyningsområde.  

 

TRE-FOR El-net oplyser derudover i samme mail, at de ansøgte nyudstykninger 

ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt.  
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HØRING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 15. marts 2016 sendt afgørelsen i høring 

hos TRE-FOR El-net med en 14-dages høringsfrist. 

 

TRE-FOR El-net oplyste ved mail den 18. marts 2016, at virksomheden ikke hav-

de bemærkninger til det fremsendte udkast.  

LOVGRUNDLAG 

Se bilag 1. 

 

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE 

I det følgende vurderes TRE-FOR El-nets fire ansøgninger om forhøjelse af virk-

somhedens indtægtsramme som følge af nødvendige nyinvesteringer på baggrund 

af sagsfremstillingen. Ansøgningerne vurderes særskilt.  

 

Ansøgningerne behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, da alle 

investeringerne er idriftsat efter 1. januar 2011, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011, § 33, stk. 1. 

 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at netvirksomhederne generelt er forplig-

tede til at vedligeholde samt udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i for-

nødent omfang, jf. Elforsyningens § 20, stk. 1, nr. 1. 

Engdalsbakken  

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få anlægspro-

jektet i Engdalsbakken godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, 

som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil 

sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget 

store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil 

kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer. 

 

DEE har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af en 

nyudstykning i Engdalsbakken, samt at der er tale om en investering i forbindelse 

med et område beliggende i virksomhedens forsyningsområde. Virksomheden har 

endvidere angivet, at der forventes at blive idriftsat 7 målere i Engdalsbakken, når 

området er færdigt. 

  

Investeringen på kr. 149.026 udgjorde 0,08 procent af virksomheden indtægts-

ramme i idriftsættelsesåret og de idriftsatte målere udgjorde 0,01 procent af virk-

somhedens målere i idriftsættelsesåret.  
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Taget det lave antal tilslutninger (7), der er foretaget, i betragtning, den forholds-

mæssige størrelse af den konkrete investering, jf. ovenstående samt at TRE-FOR 

El-net har oplyst, at området ligger i virksomhedens eksisterende forsyningsområ-

de, ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt og at der ikke er tale om til-

slutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, vurderer 

sekretariatet for nyboligområdet, at der er tale om en mindre justering af virksom-

hedens anlæg, jf. bemærkningerne til L386.  

 

Sekretariatet finder derfor, at nyudstykningen i Engdalsbakken ikke kan betragtes 

som et nyt forsyningsområde, hvorfor anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig 

nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 19, litra a, og således 

ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 

12, stk. 1, nr. 1. 

Hvidkærsparken 

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få anlægspro-

jektet i Hvidkærsparken godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, 

som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil 

sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget 

store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil 

kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer. 

 

DEE har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af en 

nyudstykning i Hvidkærsparken, samt at der er tale om en investering i forbindelse 

med et område beliggende i virksomhedens forsyningsområde. Virksomheden har 

endvidere angivet, at der er idriftsat 5 målere i Hvidkærsparken og oplyst, at pro-

jektet ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt. 

 

Investeringen på kr. 163.018 udgjorde 0,08 procent af virksomheden indtægts-

ramme i idriftsættelsesåret og de idriftsatte målere udgjorde 0,01 procent af virk-

somhedens målere i idriftsættelsesåret.  

 

Taget det lave antal tilslutninger (5), der er foretaget, i betragtning, den forholds-

mæssige størrelse af den konkrete investering, jf. ovenstående samt at TRE-FOR 

El-net har oplyst, at området ligger i virksomhedens eksisterende forsyningsområ-

de, ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt og at der ikke er tale om til-

slutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, vurderer 

sekretariatet for nyboligområdet, at der er tale om en mindre justering af virksom-

hedens anlæg, jf. bemærkningerne til L386.  
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Sekretariatet finder derfor, at nyudstykningen i Hvidkærsparken ikke kan betragtes 

som et nyt forsyningsområde, hvorfor anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig 

nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 19, litra a, og således 

ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 

12, stk. 1, nr. 1. 

Granitvænget 

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få anlægspro-

jektet i Granitvænget godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, 

som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil 

sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget 

store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil 

kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer. 

 

DEE har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af en 

nyudstykning i Granitvænget, samt at der er tale om en investering i forbindelse 

med et område beliggende i virksomhedens forsyningsområde. Virksomheden har 

endvidere angivet, at der er idriftsat 8 målere i Granitvænget og oplyst, at projektet 

ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt. 

 

Investeringen på kr. 319.237 udgjorde 0,17 procent af virksomheden indtægts-

ramme i idriftsættelsesåret og de idriftsatte målere udgjorde 0,01 procent af virk-

somhedens målere i idriftsættelsesåret.  

 

Taget det lave antal tilslutninger (8), der er foretaget, i betragtning, den forholds-

mæssige størrelse af den konkrete investering, jf. ovenstående samt at TRE-FOR 

El-net har oplyst, at området ligger i virksomhedens eksisterende forsyningsområ-

de, ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt og at der ikke er tale om til-

slutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, vurderer 

sekretariatet for nyboligområdet, at der er tale om en mindre justering af virksom-

hedens anlæg, jf. bemærkningerne til L386.  

 

Sekretariatet finder derfor, at nyudstykningen i Granitvænget ikke kan betragtes 

som et nyt forsyningsområde, hvorfor anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig 

nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 19, litra a, og således 

ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 

12, stk. 1, nr. 1. 

Dalby Møllevej 

TRE-FOR El-net har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelse § 15, stk. 1, under henvisning til at få anlægspro-

jektet i Dalby Møllevej godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægts-
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rammebekendtgørelse 335/2011 § 2, stk. 1, nr. 19, a. Denne finder, at nye anlæg, 

som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, hvilket vil 

sige investeringer i helt nye forsyningsområder eller tilslutning af konkrete meget 

store nye forbrugere eller produktionsenheder, jf. § 2, stk. 1, nr. 19, litra a, vil 

kunne kvalificeres som nødvendige nyinvesteringer. 

 

DEE har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at anlægsinvesteringen består af en 

nyudstykning i Dalby Møllevej, samt at der er tale om en investering i forbindelse 

med et område beliggende i virksomhedens forsyningsområde. Virksomheden har 

endvidere angivet, at der er idriftsat 23 målere i Dalby Møllevej og oplyst, at pro-

jektet ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt. 

 

Investeringen på kr. 178.022 udgjorde 0,09 procent af virksomheden indtægts-

ramme i idriftsættelsesåret og de idriftsatte målere udgjorde 0,02 procent af virk-

somhedens målere i idriftsættelsesåret.  

 

Taget det lave antal tilslutninger (23), der er foretaget, i betragtning, den for-

holdsmæssige størrelse af den konkrete investering, jf. ovenstående samt at TRE-

FOR El-net har oplyst, at området ligger i virksomhedens eksisterende forsynings-

område, ikke er en del af et større nyudstykningsprojekt og at der ikke er tale om 

tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder, vurde-

rer sekretariatet for nyboligområdet, at der er tale om en mindre justering af virk-

somhedens anlæg, jf. bemærkningerne til L386.  

 

Sekretariatet finder derfor, at nyudstykningen i Dalby Møllevej ikke kan betragtes 

som et nyt forsyningsområde, hvorfor anlægsinvesteringen ikke er en nødvendig 

nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 19, litra a, og således 

ikke kan medføre en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse 355/2011 § 

12, stk. 1, nr. 1. 
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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 Brejning Skygebjerg 

 
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5366 

ksb@energitilsynet.dk 


