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Afgørelse | Delvis godkendelse af Vores Elnet A/S’ regulerings-
pris som følge af ansøgning om nødvendig nyinvestering 

 

Forsyningstilsynet har færdigbehandlet ansøgningen fra Vores Elnet A/S (herefter Vores 

Elnet) 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 Vores Elnet’s ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen 

som følge af, at netvirksomheden i 2012-2017 har foretaget en række investeringer iel-

nettet i forbindelse med tilslutning af nyt forsyningsområde og større nye forbrugere ved 

Syddansk Universitet i Odense. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Vores Elnet A/S’ foretagne anlægsinveste-

ringer i 2012-2016 ikke er fremsendt rettidigt og derfor ikke giver anledning til en forhø-

jelse af reguleringsprisen, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægts-

rammer for netvirksomheder § 50, stk. 5.  

 

Forsyningstilsynet træffer samtidig afgørelse om, at forhøje Vores Elnet A/S’ regule-

ringspris for 2017 på baggrund af idriftsættelsen af den foretagne investering, da der er 

tale om meromkostninger forbundet med investeringen, jf. bekendtgørelse nr. 969 af 

den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder § 50, stk. 4 og stk. 5, jf. § 

12, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer 

for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsy-

ning.  
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2. SAGSFREMSTILLING 

Netvirksomheden har den 25. juni 2019 ansøgt om forhøjelse af omkostningsrammen 

og justering af det samlede forrentningsgrundlag som følge af meromkostninger til til-

slutning af et nyt forsyningsområde, en større ny elforbruger eller en større ny produkti-

onsenhed, eller som følge af ændringer af et forsyningsområde i forbindelse med byud-

vikling, jf. § 27 i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder.  

 

Vores Elnet A/S har oplyst, at ansøgningen vedrører tilslutning af nyt forsyningsområde 

og større nye forbrugere ved Syddansk Universitet i Odense. De idriftsatte anlæg i det 

nye forsyningsområde er ifølge ansøgningen aktiveret over en årrække fra 2012 til 2018.  

 

Vores Elnet A/S har i emails af den 19. og 20. maj 2020 oplyst, at kun nogle af anlæg-

gene i ansøgningen har været økonomisk idriftsat i 2018 og indgået i reguleringsregn-

skabet for 2018. Det følger af de to emails og ansøgningen af den 25. juni 2019, at det 

drejer sig om følgende anlæg: 5 styk 30-60 kV åbne felter med effektafbryder, 2 styk 30-

60 kV transformere med effekt større eller lig 20 MVA, 22 styk 10-20 kV felter med ef-

fektafbryder, 0,4 kV kabel med længde forholdsberegnet af Forsyningstilsynet til 0,3 km, 

666 kvadratmeter teknisk bygning samt et anlæg på Station SDU til nødforsyning og 

kommunikation.  

 

Det følger af Vores Elnet A/S’ emails af den 19. og 20. maj 2020 og af ansøgningen af 

den 25. juni 2019, at alle andre anlæg i ansøgningsskemaet af den 25. juni 2019 har 

været økonomisk idriftsat og indgået i reguleringsregnskabet i 2017 eller før.  

 

Denne afgørelse vedrører de anlæg, som er idriftsat i 2012-2017 og som vedrører det 

samme projekt. De anlæg som er idriftsat i 2018, behandles i forbindelse med afgørelse 

om indtægtsramme for 2018. På baggrund af oplysninger fra Vores Elnet har Forsy-

ningstilsynet opdelt de idriftsatte anlæg nedenfor.  

 

TABEL 1 | IDRIFTSATTE ANLÆG OG AFHOLDTE OMKOSTNINGER 

 

    Før 2017 2017 

Vægtet dato for idriftsættelse   n.a. 01-06-17 

Anlægssum (kr.)   5.351.402  1.013.224  

Forventet stigning i forbrug (kWh)   n.a. 184.248 

---IDRIFTSATTE ANLÆG--- 

Grunde (kvm)   2475 0 

Distributionsnet 50-60 kV jordkabel pr. system (km)   9,1 0 

Distributionsnet 10-15-20 kV jordkabel pr. system (km)   0,6 0,7 

Netstationer 10-15-20/0,4 kV (eksklusiv transformer) (stk.)   2 1 

0,4 kV kabel (km)   0 1,2 

0,4 kV kabelskabe (stk.)   0 10 
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Vedr. dokumentation for anlægsomkostningerne 

Vores Elnet har som dokumentation for anlægsomkostningerne fremsendt kopier af le-

verandørkontrakter indgået i forbindelse med de konkrete anlægsinvesteringer.   

 

Ved mail af den 11. maj 2020 har netvirksomhed efter anmodning fra Forsyningstilsynet 

endvidere fremsendt udtræk fra netvirksomhedens anlægskartotek som dokumentation 

for anlægsomkostningerne.   

 

Vores Elnet har i ansøgningen oplyst, at der ikke har været samgravning med tredjepart, 

koncernforbunden virksomhed eller reinvesteringer i nettet.  

 

Et samlet projekt 

Vores Elnet oplyser, at der er tale om et samlet projekt, som følger lokalplan 4-703 og 

4-774 fra Odense Kommune, der omhandler et af Odense Kommunes største byudvik-

lingsprojekter i nyere tid og er en af en helhedsplan for området, hvor områdets anven-

delsesområde ændres fra landbrug til campus-område. 

 

Vedr. nye leverede mængder 

Vores Elnet har den 29. juni 2020 oplyst, at ”SDUs aftag i 2017 var 18,3 mio kWh”, og 

at ”Cortex Park består af flere bygninger med mange installationer og det vil være en 

teknisk stor opgave at finde aftaget på alle disse installationer i 2017” Vores Elnet har 

derfor ikke inkluderet alle de nye leverede mængder i opgørelsen på 18,3 mio. kWh, der 

er en følge af det samlede projekt. 

 

Som det fremgår af høringsafsnittet nedenfor, så har Vores Elnet i forbindelse med 

partshøringen oplyst, at de nye leverede mængder i 2017 vedrørende de idriftsatte an-

læg i 2017 er 184.248 kWh og at de tidligere indberettede oplysninger vedrørte hele 

SDU’s aftag og altså også inkluderede eksisterende anlæg. 

 

3. HØRING 

Forsyningstilsynet har den 8. juli 2020 sendt afgørelsen i partshøring hos Vores Elnet 

A/S med høringsfrist senest den 14. august 2020.  

 

Vores Elnet A/S har den 12. august 2020 fremsendt bemærkninger til udkast til afgø-

relse. Her har netvirksomheden fremhævet, at Vores Elnet mener, at projektet skal be-

handles som et samlet projekt, som er løbet over flere år. Vores Elnet forklarer også, at 

hvis Forsyningstilsynet fastholder, at projektet ikke skal vurderes samlet, så skal byg-

ninger og 60 kV ledning inkluderes i ansøgningen, da disse anlæg ikke kan ses separat 

fra 60/10 stationen. 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger hertil er, at det det følger af fristen i § 50 stk. 5, at 

ansøgning om forhøjelse af reguleringspriser skal være modtaget af Forsyningstilsynet 

senest 1. oktober 2018, for så vidt angår årene før 2017. Forsyningstilsynet bemærker, 

at Vores Elnet A/S har oplyst, at anlæggene er idriftsat i årene før 2017. Forsyningstil-

synet foretager derfor ikke ændringer i afgørelsen på dette punkt. 
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Vores Elnet A/S har i høringssvaret også fremsendt nye oplysninger vedrørende de nye 

leverede mængder. Forsyningstilsynet har lagt disse nye mængder til grund for afgørel-

sen. Det resulterer i, at der er tale om en meromkostning, som giver anledning til en 

forhøjelse af reguleringsprisen, jf. afsnit nedenfor. 

 

4. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

5. FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE 

Vores Elnet har den 25. juni 2019 ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen efter § 27 i 

bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder.  

 

Vores Elnet har endvidere oplyst, at en del af ansøgningen efter § 27 i bekendtgørelse 

nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder vedrører anlæg, 

som er idriftsat i årene 2012-2017, jf. også tabel 1 ovenfor. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det følger af § 50 stk. 4, i bekendtgørelse nr. 969 af den 

27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, at forhold som vedrører ind-

tægtsrammer for perioden før 2018, behandles efter reglerne i § 35 i bekendtgørelse nr. 

195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-

onsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 

857 af 28. juni 2017.  

 
§ 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for netvirksomhedens indtægtsrammer fra 2018. 

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder 

ophæves. 

Stk. 4. Forhold, som vedrører indtægtsrammer for perioden før 2018, behandles efter reglerne i § 

35 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 

af 28. juni 2017, jf. dog stk. 5. 

Stk. 5. Ansøgning om forhøjelse af reguleringspriser og om korrektioner efter reglerne i bekendt-

gørelsen nævnt i stk. 4 skal være modtaget af Forsyningstilsynet senest 1. oktober 2018, for så 

vidt angår årene før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår 

året 2017. Såfremt ansøgningen ikke er modtaget rettidigt, bortfalder muligheden for at få godkendt 

en forhøjelse af rammerne. 

 

Det følger endvidere af § 50 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder, at ansøgning om forhøjelse af reguleringspriser 

og om korrektioner efter reglerne i bekendtgørelsen nævnt i stk. 4 skal være modtaget 

af Forsyningstilsynet senest 1. oktober 2018, for så vidt angår årene før 2017, og senest 

sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017.  

 

 

I.) Behandling af aktiver idriftsat i 2012-2016 

 

Som nævnt ovenforfølger det af § 50 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 

om indtægtsrammer for netvirksomheder, at ansøgning om forhøjelse af reguleringspris 
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skal være modtaget af Forsyningstilsynet senest 1. oktober 2018, for så vidt angår årene 

før 2017.  

 

Vores Elnet har fremsendt ansøgningen den 25. juni 2019 og samtidig med regulerings-

regnskab for 2018. 

 

Ansøgningen er således ikke indsendt rettidigt, og muligheden for at få godkendt en 

forhøjelse af henholdsvis omkostningsrammen og forrentningsrammen er dermed bort-

faldet.  

 

Da ansøgningen ikke er indsendt rettidigt, afslår Forsyningstilsynet allerede af denne 

grund ansøgningen, jf., indtægtsrammebekendtgørelsens § 50, stk. 5. 

 

 

II.) Behandling af aktiver idriftsat i 2017 

  

Det følger af § 50 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsram-

mer for netvirksomheder, at ansøgning om forhøjelse af reguleringspris skal være mod-

taget af Forsyningstilsynet senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018, for så 

vidt angår året 2017.  

 

Vores Elnet har fremsendt ansøgningen den 25. juni 2019 og samtidig med regulerings-

regnskab for 2018 og således rettidigt, jf. § 50, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Det følger af § 50, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsram-

mer for netvirksomheder, at aktiver, som er idriftsat i 2017 og som er indsendt samtidig 

med reguleringsregnskab for 2018 skal behandles efter bekendtgørelse nr. 195 af 4. 

marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirk-

somheder omfattet af lov om elforsyning (i det følgende blot ”indtægtsrammebekendt-

gørelsen”). 

 

Vedr. forhøjelse af reguleringsprisen for 2017 

Af indtægtsrammebekendtgørelsens § 15, stk. 1 fremgår, at Forsyningstilsynet efter an-

søgning kan forhøje reguleringsprisen for en netvirksomhed for at sikre mulighed for 

forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer den nødvendige nyinvestering, 

jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget 

og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. 

 

Den tilladte stigning i indtægtsrammen og forhøjelse af reguleringsprisen for regulerings-

året 2017 er angivet nedenfor, jf. tabel 2. Den tilladte årlige stigning af hhv. indtægts-

rammen og reguleringsprisen indeholder forhøjelser som følge af dækning af omkost-

ninger til henholdsvis drift, afskrivninger og forrentning, fratrukket de forventede nye ind-

tægter fra stigningen i den leverede mængde. De nye indtægter er opgjort til 7.831 kr. 
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TABEL 2 | FORHØJELSER I 2017 

 

År     

    Tilladt stigning i  

indtægtsramme  

(kr.) 

Tilladt stigning i  

reguleringspris 

(øre/kWh) 

2017    26.543 0,001 

 

Vedr. forhøjelse af omkostningsrammen for 2018-2022 

Efter reglerne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elfor-

syningslov (lovbek. nr. 119 af den 6. februar 2020) og den gældende indtægtsramme-

bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 med senere ændringer er reglerne om for-

højelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer ophævet fra den 

1. januar 2018. Forsyningstilsynet bemærker, at der fremadrettet kan søges om forhø-

jelser efter bestemmelserne i BEK. nr. 969/2018 jf. §§ 24-33.  

 

Indtægtsrammereguleringen er hermed ændret fra og med reguleringsåret 2018. I første 

reguleringsperiode 2018-2022, tillægges forhøjelsen af indtægtsrammen til dækning af 

omkostninger til drift og afskrivninger efter de hidtidige regler om nødvendige nyinveste-

ringer til netvirksomhedens omkostningsramme, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 

969 af den 27. juni 2018 § 54, stk. 2, nr. 3, der er sålydende: 

 

§ 54. En netvirksomheds omkostningsramme i første reguleringsperiode udgør de 

gennemsnitlige omkostninger i årene 2012-2014, jf. dog § 55, hvor de enkelte års 

omkostninger inden gennemsnitsberegningen er justeret for følgende forhold: 

[…] 

3) Tillæg af beløb svarende til en forhøjelse af indtægtsrammen til dækning af drifts-

omkostninger og afskrivninger, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsram-

men med inden for 2012- 2017 i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. 

Tillægget udgør det beløb, som indtægtsrammen skulle have været forhøjet med i 

reguleringsåret efter de hidtil gældende regler. 

 

Det betyder, at Vores Elnet vil være berettiget til en forhøjelse af omkostningsrammen 

over perioden 2018 - 2022 til dækning af omkostninger til drift og afskrivninger beskrevet 

i denne afgørelse, hvis netvirksomheden efter de hidtidige regler om nødvendige nyin-

vesteringer ville have været berettiget til en forhøjelse af reguleringsprisen for perioden 

2018-2022 efter hidtil gældende regler..  

 

Det bemærkes, at der under den gældende regulering ikke modregnes nye indtægter 

fra den nødvendige nyinvestering. Tillægget til omkostningsrammen vil dermed være 

det samme uanset evt. stigning eller fald i den leverede mængde.  

 

Samlet set er det derfor Forsyningstilsynets vurdering, at Vores Elnet er berettiget til en 

forhøjelse af omkostningsrammen over første reguleringsperiode 2018-2022 til dækning 

af driftsomkostninger og afskrivninger af den konkrete netforstærkning, da netvirksom-

heden efter de hidtidige regler om nødvendige nyinvesteringer ville have været beretti-

get til et tillæg til reguleringsprisen.  



 
Side 7/8 

 

Forhøjelserne af omkostningsrammen i første reguleringsperiode er angivet nedenfor i 

tabel 3.  

 

TABEL 3 | FORHØJELSER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE (2018-2022) (KR.) 

       

År  2018 2019 2020 2021 2022 

Afskrivninger  

 

25.331 25.331 25.331 25.331 25.331 

Driftsomkostninger 

 

4.487 4.487 4.487 4.487 4.487 

Samlet justering af  

omkostningsramme 

 29.817 29.817 29.817 29.817 29.817 

Note: Det bemærkes, at driftsomkostningerne ikke er pristalskorrigeret i tabel 3, da disse først pristal-
skorrigeres i beregningsmodellen for indtægtsrammer.  

 

En forhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering vil kun give en årlig forhøjelse til 

og med første reguleringsperiode af den nye regulering (2018-2022), jf. BEK. nr. 

969/2018 § 6, stk. 5, og § 54, stk. 2, nr. 3. Da nødvendige nyinvesteringer pr. definition 

vil være idriftsat inden 2018, vil enhver nødvendig nyinvestering fra anden regulerings-

periode (2023-2027) indgå i indtægtsrammens beregningsgrundlag, som udgøres af pe-

rioden 2018-2022, hvorfor der ikke foretages en forhøjelse som følge af den nødvendige 

nyinvestering fra 2023 og frem.  

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at kun forhøjelsen vedrørende driftsomkostnin-

ger og afskrivninger tillægges i omkostningsrammen under ny regulering, jf. BEK. nr. 

969/2018 § 54, stk. 2 og stk. 3. Bemærk, at § 54, stk. 2, nr. 5 er ændret med bekendtgø-

relse nr. 1366 af den 28. november 2018 om ændring af bekendtgørelse om indtægts-

rammer for netvirksomheder. Anlægsaktiverne idriftsat i forbindelse med en nødvendig 

nyinvestering vil indgå i netvirksomhedens samlede forrentningsgrundlag i første regu-

leringsperiode, der udgør den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort 

den 31. december 2017, jf. BEK. nr. 969/2018 § 57, stk. 4. Således vil anlægsaktiverne 

idriftsat i forbindelse med den nødvendige nyinvestering forrentes med den historiske 

forrentningssats, jf. BEK. nr. 969/2018 § 39, stk. 1, da aktiverne indgår i det historiske 

forrentningsgrundlag. Derfor giver denne afgørelse ikke anledning til nogen forhøjelse 

af netvirksomhedens forrentningsgrundlag for første reguleringsperiode 2018-2022. 

 

6. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Forsyningstilsynet tager forbehold for, at de af Vores Elnet A/S 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. 
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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 

Bilag 2: Økonomisk model ” Vores Elnet NNI 2017 (20_08168)” 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5425 

mss@forsyningstilsynet.dk 
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