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Afgørelse | Afslag på forhøjelse af N1 A/S’ reguleringspris som 
følge af nødvendige nyinvesteringer 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra N1 A/S (herefter N1) om forhø-

jelse af netvirksomhedens reguleringspris som følge af idriftsættelse af nødvendige 

nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer 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 bekendtgørelse nr. 195 af 

den 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Forsyningstilsynet vil i det følgende blive benævnt ”Tilsynet” – benævnelsen gælder 

både Sekretariatet for Energitilsynet og Forsyningstilsynet. 

 

Denne afgørelse vedrører N1’s ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge 

af investering i signal- og overvågningskabler i 2015 foretaget af SYD ENERGI NET A/S 

(CVR-nr. 25154150), der pr. 1. januar 2020 har ændret navn til N1 A/S (CVR-nr. 

25154150). 

 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, N1 A/S’ foretagne anlægsinvestering i signal- 

og overvågningskabler idriftsat i perioden 2005-2015 ikke er en nødvendig nyinveste-

ring, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, litra e. Den foretagne anlægsinve-

stering giver derfor ikke anledning til forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsen § 15, jf. § 2, nr. 20. 

 

2. SAGSFREMSTILLING 

Fra 2005 til 2015 har N1 kabellagt størstedelen af netvirksomhedens luftledninger og 

har i den forbindelse ansøgt Tilsynet om forhøjelse af reguleringsprisen som følge heraf. 
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Forsyningstilsynet har den 2. september 2016 truffet afgørelse om disse ansøgninger. 

Forsyningstilsynet har på den baggrund forhøjet N1 A/S’ reguleringspris med omkost-

ninger forbundet med disse kabellægningsprojekter, jf. nedenstående tabel, hvor disse 

afgørelser er listet med henvisning til de relevante sagsnumre.  

 

Efter drøftelse med Tilsynet har N1 ved mail af den 26. oktober 2015, 10. december 

2015 og 27. maj 2016 udskilt omkostninger, der vedrører signal- og overvågningskabler 

idriftsat i forbindelse med kabellægningen af luftledninger og har ansøgt om forhøjelse 

af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, litra e som følge af 

omkostninger vedrørende signal- og overvågningskabler. Denne ansøgning behandles 

i nærværende afgørelse under sagsnummer 18/04896. 

 

Samlet set har N1 i perioden 2005-2015 idriftsat signal- og overvågningskabler for 85 

mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor, Omkostningerne til signal- og overvågningskabler udgør 6 

pct. af den samlede anlægssum for de gennemførte kabellægningsprojekter. 

TABEL 1 | OVERSIGT OVER TIDLIGERE AFGØRELSER OG ANLÆGSSSUM VEDR. SIG-

NAL OG OVERVÅGNINGSKABLER 

 Kabellægning 

Sagsnummer 

 

 

Anlægssum (kr.) 

Signal- og overvågningskabler 

2005 15/05700    15.974.684  

2006 15/05701    12.595.366  

2007 15/05702    20.985.167  

2008 15/05703    4.669.902  

2008 15/05704    3.043.671  

2009 15/05705    9.368.305  

2010 15/05706    3.426.010  

2011 15/05707    2.614.531  

2012 15/05709    6.458.542  

2013 15/05710    5.398.421  

2014 15/05711    354.484  

2015 16/06313   146.332 

Kilde: N1’s ansøgninger 

I ansøgningen har N1 vedlagt et notat: ”Notat om signal- og overvågningskabler som en 

nødvendig nyinvestering ved kabelanlæg”, hvori N1 beskriver, hvorfor de opfatter signal- 

og overvågningskabler, som en nødvendig investering for netvirksomheden i forbindelse 

med kabellægningen af luftledninger.  

 

N1 begrunder især behovet for signal- og overvågningskabler, der kan sikre løbende 

driftsinformationer fra elnettet, med den stigende andel af decentral produktion, som kan 

give hurtige skift i effektretningen.  

 



 
Side 3/5 

I ansøgningen har N1 derudover vedlagt et notat fra Dansk Energi: ”Vurdering af signal- 

og overvågningskabler som en nødvendig nyinvestering ved kabellægning på 50 og 60 

kV”. I notatet fremgår det, at det er Dansk Energis vurdering, at investeringer i signal- 

og overvågningskabler er et tilknyttet anlæg i forbindelse med kabellægning af 50 og 60 

kV.  

 

Dansk Energi begrunder investeringer i signal- og overvågningskabler som nødvendige 

”for at opretholde en tilstrækkelig teknisk kvalitet i elnettet er det nødvendigt at overvåge 

og beskytte det.” og anfører videre, at ”Utilstrækkelig overvågning og beskyttelse af ka-

belnettet vil resultere i en forringelse af leveringskvaliteten i form af hyppigere afbrud af 

kunder og større følgeskader ved fejl.”. Etableringen af signal- og overvågningskabler 

falder derfor, ifølge Dansk Energi, ind under reglerne for nødvendige nyinvesteringer, 

som netvirksomhederne kan få forhøjet indtægtsrammen for.  

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 19. maj 2020 sendt afgørelsen i partshøring hos N1 A/S med 

høringsfrist senest den 4. juni 2020. 

 

N1 A/S har den 2. juni 2020 fremsendt høringssvar, hvor det fremgår at N1 A/S ikke har 

bemærkninger til udkast til afgørelse.  

 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 1. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Tilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris for at sikre mu-

lighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinve-

steringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20, definerer, hvad der forstås ved nødven-

dige nyinvesteringer. N1 har i ansøgningen oplyst at investeringen i signal- og overvåg-

ningskabler er sket i tilknytning til netvirksomhedens kabellægning af luftledninger efter 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr., litra c. N1’s investering i signal- og overvåg-

ningskabler vurderer Forsyningstilsynet derfor efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 

2, nr. 20, litra e, der er sålydende: 

 
§ 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: 

[…] 

e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nød-

vendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 
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Tilsynet anerkender, at netvirksomhederne generelt har behov for og pligt til overvåg-

ning af elnettet. Det følger af elforsyningslovens § 20, stk. 1, at netvirksomhederne har 

en generel pligt til at sikre en tilstrækkelig og effektiv transport med tilhørende ydelser 

og vedligeholde samt om- og udbygge forsyningsnettet i fornødent omfang. Dette inde-

bærer, at det ikke er enhver investering medfører en forhøjelse af indtægtsrammen - 

investeringen skal være ud over netvirksomhedens almindelige pligt til at udbygge for-

syningsnettet for at medføre en forhøjelse af reguleringsprisen. Dette fremgår af lovbe-

mærkningerne 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.” 

 

Udgangspunkt i henhold til ELFOR-aftalen af den 29. marts 2004, der var en del af for-

udsætningen for indførelsen af den økonomiske regulering af netvirksomhederne fra 

2005, 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 indtægtsrammebe-

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

 

En teknisk opgradering af overvågningen i elnettet medfører efter Forsyningstilsynets 

vurdering ikke, at der skal ske en forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris. Dette 

understøttes af lovbemærkningerne til § 70, stk. 3 i elforsyningslovs nr. 386 af 20. maj 

2009, hvoraf det fremgår, at: 

 
 ”vedligeholdelse, levetidsforlængelse af og reinvestering i distributionsnettet og regionale trans-

missionsret med tilhørende tekniske anlæg, som primært udføres af hensyn til anlæggets løbende 

drift, kan derfor ikke begrunde en forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme, heller ikke selvom 

de, i kraft af den teknologiske udvikling, medfører en vis opdatering af anlægget.” 

 

Tilsynet vurderer derfor, at de pågældende signal- og overvågningskablerne idriftsat af 

N1 i perioden 2005-2015 er idriftsat for at løse en opgave, netvirksomheden allerede 

udførte i 2004, hvor netvirksomheders indtægter blev fastfrosset. Det drejer sig således 

ikke om en ny overvågningsopgave, og af samme grund antager Forsyningstilsynet, at 

N1 allerede inden investeringen i pågældende signal- og overvågningskabler afholdt 

omkostninger til overvågning af de pågældende strækninger. 

Tilsynet har desuden tidligere behandlet en ansøgning fra Ærø Elforsyning Net A/S, der 

pr. 30. juni 2014 er fusioneret med N1 A/S (der på tidspunktet for fusionen hed SYD 

ENERGI NET A/S) om investering i signal- og overvågningskabler. Tilsynet vurderede 

ligeledes i den sag, at investeringerne i signal- og overvågningskabler ikke var en nød-

vendig nyinvestering, men at signal- og overvågningskabler derimod var idriftsat for at 

løse en opgave, der også blev udført for det erstattede anlæg i 2004. Endeligt vurderede 

Tilsynet, at Ærø Elforsynings investering ikke gav anledning til en forhøjelse af regule-

ringsprisen og dermed skulle afholdes inden for netvirksomhedens eksisterende ind-

tægtsramme.  

 

Samlet finder Tilsynet derfor, at signal- og overvågningskabler ikke er omfattet af ind-

tægtsrammens § 2, nr. 20, litra e, da der ikke er tale om en ændring/udskiftning af et 

tilknyttet anlæg, der er nødvendig for anvendelsen af det nye net. Der er efter Forsy-

ningstilsynets vurdering tale om en teknologisk opgradering af en overvågningsopgave, 
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som netvirksomheden er forpligtet til at udføre, og som netvirksomheden allerede ud-

førte ved fastfrysningen af netvirksomhedernes indtægter i 2004.  

 

Forsyningstilsynet afslår på den baggrund N1 A/S’ ansøgning om forhøjelse af regule-

ringsprisen som følge af idriftsættelse af signal- og overvågningskabler i perioden 2005-

2015. 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af N1 indsendte oplysninger er korrekte. 

 

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved 

henvendelse til undertegnede eller generelt til Forsyningstilsynet på post@forsyningstil-

synet.dk eller telefon 41 71 54 00. 

 

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 

 
Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

mss@forsyningstilsynet.dk 
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