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 AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEAS-NVE NET 

A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 

1. INDLEDNING 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og 

reguleringspriser for SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE) for regulerings-

årene 2005-2015.  

 

SEAS-NVE består af følgende virksomheder, som er fusioneret i perioden 2005-

2012:  

 

- Syd Net A/S (2005) (herefter Syd Net) 

- Maribo Elforsyning Net (2005) (herefter Maribo) 

- Roskilde Elnet (2005-2008) (herefter Roskilde) 

- Køge Elforsyning Netselskab (2005-2010) (herefter Køge) 

- SEAS-NVE Transmission A/S (50 kV) – transmissionsvirksomhed med 

mængdebaseret indtægtsramme (2005-2011) (herefter SEAS-NVE Trans-

mission)  

- SEAS-NVE Net A/S (50 kV) – transmissionsvirksomhed med mængdeba-

seret indtægtsramme (2005-2011) (herefter SEAS-NVE Net 50 kV) 

- SEAS-NVE Net A/S (0,4-10 kV) – distributionsvirksomhed (2005-2011) 

(herefter SEAS-NVE Net 0,4-10 kV) 

- SEAS-NVE Net A/S (2012-) (herefter SEAS-NVE) 

 

Derfor opgøres også de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for 

disse virksomheder for ovennævnte reguleringsår.  

 

Det bemærkes, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kV blev etableret ved en fusion mellem 

det tidligere Nykøbing Sjælland El Net (herefter Nykøbing Sjælland), NVE Net 

A/S (herefter NVE Net) og SEAS Distribution AMBA (herefter SEAS Net) pr. 1. 

januar 2005. Idet disse selskaber fra reguleringsperiodens begyndelse havde én 

fælles indtægtsramme knyttet til det fortsættende SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, be-

handles selskaberne ikke særskilt i denne afgørelse.  
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I forhold til beregning af forrentning og differencer bygger denne afgørelse på de 

principper, som er udstukket i Energitilsynets tilkendegivelse om principper for 

indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011
1
 (herefter Energitilsynets rammenotat) 

samt Energitilsynets tilkendegivelse om håndtering af differencer i egen favør.
2
  

 

Sekretariatet har af administrative grunde fundet det mest hensigtsmæssigt at træf-

fe en samlet afgørelse for reguleringsårene 2005-2015, således at denne afgørelse 

afslutter den regulatoriske behandling af virksomhederne for denne periode. 

2. AFGØRELSE  

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at:  

 

- Syd Nets bagudrettede reguleringspris er 16,0 øre/kWh i 2005,  

 

- Maribos bagudrettede reguleringspris er 15,1 øre/kWh i 2005,  

 

- Roskildes bagudrettede reguleringspriser er 13,8 øre/kWh i 2005, 14,3 

øre/kWh i 2006, 14,8 øre/kWh i 2007 og 15,6 øre/kWh i 2008,  

 

- Køges bagudrettede reguleringspriser er 7,7 øre/kWh i 2005, 8,0 øre/kWh 

i 2006, 8,3 øre/kWh i 2007, 9,2 øre/kWh i 2008, 9,1 øre/kWh i 2009 og 

7,9 øre/kWh i 2010, 

 

- SEAS-NVE Transmissions bagudrettede reguleringspriser er 2,0 øre/kWh 

i 2005, 2,1 øre/kWh i 2006, 2,2 øre/kWh i 2007, 2,3 øre/kWh i 2008, 2,4 

øre/kWh i 2009, 2,4 øre/kWh i 2010 og 2,3 øre/kWh i 2011, 

 

- SEAS-NVE Net 50 kV’s bagudrettede reguleringspriser er 2,7 øre/kWh i 

2005, 2,9 øre/kWh i 2006, 3,0 øre/kWh i 2007, 3,1 øre/kWh i 2008, 3,2 

øre/kWh i 2009, 3,3 øre/kWh i 2010 og 3,3 øre/kWh i 2011, 

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s bagudrettede reguleringspriser er 20,8 

øre/kWh i 2005, 21,7 øre/kWh i 2006, 22,6 øre/kWh i 2007, 23,7 øre/kWh 

i 2008, 23,1 øre/kWh i 2009, 21,8 øre/kWh i 2010, og 21,4 øre/kWh i 

2011, og at  

 

- SEAS-NVE’s bagudrettede reguleringspriser er 18,6 øre/kWh i 2012, 19,0 

øre/kWh i 2013, 18,9 øre/kWh i 2014 og 18,6 øre/kWh i 2015. 

 

 
1 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammenotat)” af 27. juni 2013, jf. 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/tilkendegivelse-om-principper-for-

indtaegtsrammeudmeldinger-2005-2011-rammenotat/ . 

2 ”Tilkendegivelse om håndtering af elnetvirksomheders differencer i egen favør” af 29. marts 2016, jf. 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-haandtering-af-

elnetvirksomheders-differencer-i-egen-favoer/  

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/tilkendegivelse-om-principper-for-indtaegtsrammeudmeldinger-2005-2011-rammenotat/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/tilkendegivelse-om-principper-for-indtaegtsrammeudmeldinger-2005-2011-rammenotat/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-haandtering-af-elnetvirksomheders-differencer-i-egen-favoer/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-haandtering-af-elnetvirksomheders-differencer-i-egen-favoer/
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Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomheds-

specifikke forhold:  

 

- Roskildes reguleringspris forhøjes midlertidigt med 0,03 øre/kWh i 2008 

som følge af nettabskorrektioner.  

 

- Køges reguleringspris forhøjes midlertidigt med 0,57 øre/kWh i 2008 som 

følge af nettabskorrektioner. 

 

- Køges reguleringspris sænkes midlertidigt med hhv. 0,16 øre/kWh i 2009 

og 0,51 øre/kWh i 2010 som følge af nettabskorrektioner. 

 

- Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 9. april 2008 om SEAS-NVE 

Transmissions nettabskorrektion for reguleringsåret 2006 ændres således, 

at virksomhedens reguleringspris for 2006 forhøjes med 0,10 øre/kWh. 

 

- SEAS-NVE Transmissions reguleringspris sænkes midlertidigt med 0,06 

øre/kWh i 2008 og 0,12 øre/kWh i 2011 som følge af nettabskorrektioner. 

 

- SEAS-NVE Transmissions reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 

0,03 øre/kWh i 2009 og 0,06 øre/kWh i 2010 som følge af nettabskorrek-

tioner. 

 

- Den tidligere udmeldte varige korrektion af SEAS-NVE Transmissions 

indtægtsramme ændres bagudrettet for reguleringsåret 2008 til kr. -

1.638.577, for 2009 til kr. 821.233, for 2010 til kr. 1.417.606 og for 2011 

til kr. -4.298.002 som følge af en forkert opgørelsesmetode for nettabskor-

rektioner for perioden 2008-2011.  

 

- Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 11. april 2008 om SEAS-

NVE Net 50 kV’s nettabskorrektion for reguleringsåret 2006 ændres såle-

des, at virksomhedens reguleringspris for 2006 forhøjes med 0,07 

øre/kWh.  

 

- SEAS-NVE Net 50 kV’s reguleringspris sænkes midlertidigt med 0,07 

øre/kWh i 2008 og 0,07 øre/kWh i 2011 som følge af nettabskorrektioner. 

 

- SEAS-NVE Net 50 kV’s reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 

0,10 øre/kWh i 2009 og 0,04 øre/kWh i 2010 som følge af nettabskorrek-

tioner. 

 

- Den tidligere udmeldte varige korrektion af SEAS-NVE Net 50 kV’s ind-

tægtsramme ændres bagudrettet for reguleringsåret 2008 til kr. -1.166.804, 

for 2009 kr. 1.502.723, for 2010 til kr. 606.857 og for reguleringsåret 

2011 til kr. -976.098 som følge af en forkert opgørelsesmetode for net-

tabskorrektioner. Endvidere ændres den tidligere udmeldte varige korrek-

tion af SEAS-NVE Net 50 kV’s indtægtsramme fremadrettet fra og med 

reguleringsåret 2017 med kr. -1.498.261, pris og mængdefremskrevet, som 

følge af en forkert opgørelsesmetode for nettabskorrektioner for perioden 
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2008-2011. Da SEAS-NVE Net 50 kV er fusioneret til SEAS-NVE, over-

føres reduktionen til SEAS-NVE’s indtægtsramme fra og med 2017.  

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s reguleringspris sænkes midlertidigt med 0,23 

øre/kWh i 2008 og 0,34 øre/kWh i 2011 som følge af nettabskorrektioner. 

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s reguleringspris forhøjes midlertidigt med 

hhv. 0,06 øre/kWh i 2009, 0,21 øre/kWh i 2010, 0,06 øre/kWh i 2012, 

0,26 øre/kWh i 2013, 0,26 øre/kWh i 2014 og 0,15 øre/kWh i 2015 som 

følge af nettabskorrektioner. 

 

- Den tidligere udmeldte varige korrektion af SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s 

indtægtsramme ændres bagudrettet for reguleringsåret 2008 til kr.  

-6.051.059, for 2009 til kr. 1.782.525, for 2010 til kr. 6.235.850 og for re-

guleringsåret 2011 til kr. -21.689.926 som følge af en forkert opgørelses-

metode for nettabskorrektioner for perioden 2008-2011. 

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og SEAS-NVE pålægges i perioden 2009-

2013 at korrigere postering af tab på debitorer med tilbagevirkende kraft, 

således at dette forhold posteres korrekt i hele reguleringsperioden. 

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og SEAS-NVE pålægges at korrigere drifts-

mæssige indtægter og omkostninger for så vidt angår gebyrindtægter og 

gebyromkostninger for lukkeprocedure i perioden 2009-2012, således at 

dette forhold posteres korrekt i hele reguleringsperioden. 

 

- SEAS-NVE’s indtægtsramme forhøjes midlertidigt med kr. 5.317.130 i 

reguleringsåret 2012 og varigt fra og med 2013 med kr. 10.821.934, idet 

gebyrindtægter og gebyromkostninger for rykkerprocedure ikke var inklu-

deret i virksomhedens reguleringsregnskab for reguleringsåret 2004.  

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s og SEAS-NVE’s indtægtsrammer reduceres 

midlertidigt med 3.868.459 i 2011 og varigt med kr. 8.111.083 fra og med 

2012 som følge af bortfald af indtægter fra salg af overskydende fiberka-

pacitet pr. 30. juni 2011. Endvidere sænkes virksomhedens indtægtsram-

me midlertidigt med kr. 241.718 i 2012 og varigt med kr. 331.460 fra og 

med 2013 som følge af bortfald af indtægter på grund af lukning af det 

akkrediterede laboratorie pr. 1. april 2012. 

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s og SEAS-NVE’s indtægtsrammer reduceres 

fra og med reguleringsåret 2009 som følge af bortfald af indtægter fra as-

sistancen af Elkraft på Kontek-forbindelsen.  

 
- Syd Nets indtægtsramme reduceres fra og med 2005 som følge af, at ind-

tægter fra sideordnede aktiviteter i Rødby Elværk har indgået i opgørelsen 

af Syd Nets indtægtsramme. 
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- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s og SEAS-NVE’s indtægtsrammer reduceres 

fra og med 2009, som følge af bortfald af indtægter (omkostningsredukti-

on).  

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s og SEAS-NVE’s indtægtsrammer reduceres 

bagudrettet fra og med reguleringsåret 2005, således at indtægter fra salg 

af vindrettigheder ikke indgår i indtægtsrammereguleringen.  

 

- SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE kan medregne det aftag af elek-

tricitet, som kan henføres til kunder tilsluttet direkte i transmissionsnettet, 

som leveret mængde elektricitet i virksomhedernes reguleringsregnskaber 

for 2005-2015 som følge af berettigede forventninger. SEAS-NVE kan ik-

ke for perioden 2017 og fremefter medregne dette aftag i virksomhedens 

reguleringsregnskaber. 

 

For så vidt angår sammenlægninger af indtægtsrammer, har sekretariatet truffet 

følgende afgørelser: 

 

- Den fusionerede indtægtsramme for 2005 dækkende SEAS-NVE Net 0,4-

10 kV, Maribo og Syd Net udgør kr. 556.860.029, og den tilhørende sam-

lede leverede mængde el er 2.724.626.679 kWh. 

 

- Den fusionerede indtægtsramme for 2008 dækkende SEAS-NVE Net 0,4-

10 kV og Roskilde udgør kr. 649.668.674, og den tilhørende samlede leve-

rede mængde el er 2.800.757.408 kWh. 

 

- Den fusionerede indtægtsramme for 2010 dækkende SEAS-NVE Net 0,4-

10 kV og Køge udgør kr. 643.264.803, og den tilhørende samlede leverede 

mængde el er 3.009.389.956 kWh. 

 

- Den fusionerede indtægtsramme for 2011 dækkende SEAS-NVE Trans-

mission, SEAS-NVE Net 50 kV og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV udgør kr. 

709.063.929, og den tilhørende samlede leverede mængde el er 

3.833.265.412 kWh. 

 

For så vidt angår opståede differencer, træffer Sekretariatet for Energitilsynet føl-

gende afgørelse:  

 

- Differencer i SEAS-NVE’s favør ultimo reguleringsåret 2015 skal være 

afviklet senest ultimo 2018.  
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På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelser, at  

 

- Syd Nets indtægtsramme er kr. 25.385.672 i 2005, 

 

- Maribos indtægtsramme er kr. 6.315.138 i 2005, 

 

- Roskildes indtægtsramme er kr. 23.212.169 i 2005, kr. 24.548.366 i 2006, 

kr. 25.908.643 i 2007 og kr. 27.670.538 i 2008,  

 

- Køges indtægtsramme er kr. 8.082.164 i 2005, kr. 9.363.363 i 2006, kr. 

9.662.026 i 2007, kr. 8.235.298 i 2008, kr. 7.997.878 i 2009 og kr. 

7.124.112 i 2010,  

 

- SEAS-NVE Transmissions indtægtsramme er kr. 50.812.028 i 2005, kr. 

56.153.270 i 2006, kr. 58.677.801 i 2007, kr. 61.817.801 i 2008, kr. 

60.332.758 i 2009, kr. 63.476.057 i 2010 og kr. 60.200.495 i 2011,  

 

- SEAS-NVE Net 50 kV’s indtægtsramme er kr. 47.330.214 i 2005, kr. 

51.708.487 i 2006, kr. 52.211.627 i 2007, kr. 51.111.391 i 2008, kr. 

51.899.542 i 2009, kr. 55.206.033 i 2010 og kr. 48.059.860 i 2011,  

 

- SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s indtægtsramme er kr. 525.159.218 i 2005, kr. 

621.278.015 i 2006, kr. 636.385.867 i 2007, kr. 676.726.001 i 2008, kr. 

751.951.197 i 2009, kr. 775.584.411 i 2010 og kr. 767.259.467 i 2011, og 

at  

 

- SEAS-NVE’s indtægtsramme er kr. 901.516.643 i 2012, kr. 930.537.610 i 

2013, kr. 913.397.965 i 2014 og kr. 889.881.290 i 2015. 

3. SAGSFREMSTILLING 

Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert regule-

ringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante indtægtsramme for det 

kommende år samt en bagudrettet (ex post) reguleringspris for det foregående år, 

jf. §§ 3 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Sekretariatet for Energi-

tilsynet har dog i sin hidtidige praksis både udmeldt bagudrettede reguleringspriser 

og indtægtsrammer. Denne udmelding kaldes i praksis for en bagudrettet indtægts-

rammeudmelding.  

 

Sekretariatet har løbende haft korrespondance med SEAS-NVE om virksomhe-

dens indtægtsrammer. De væsentligste dele af sagsforløbet i forhold til de enkelte 

virksomhedsspecifikke forhold er for overblikkets skyld indsat under de relevante 

underafsnit i afgørelsens afsnit 5.  
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3.1. SAGSFORLØB  

Syd Net (reguleringsåret 2005) 

Syd Net har for reguleringsåret 2005 indsendt reguleringsregnskab, jf. § 21 i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

 

Sekretariatet udmeldte den 4. september 2007 en bagudrettet indtægtsramme for 

Syd Net for reguleringsåret 2005.  

 

Syd Net er pr. 1. januar 2006 fusioneret med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV.  

 

Maribo (reguleringsåret 2005) 

Maribo har for reguleringsåret 2005 indsendt reguleringsregnskab, jf. § 21 i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

 

Maribo er pr. 1. januar 2006 fusioneret med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV.  

 

Roskilde (reguleringsårene 2005-2008) 

Roskilde har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2008 indsendt regule-

ringsregnskaber, jf. § 28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004.  

 

Sekretariatet udmeldte den 4. september 2007 og den 3. juni 2008 bagudrettede 

indtægtsrammer for Roskilde for reguleringsårene 2005-2006. Den 5. november 

2008 og den 31. august 2009 udmeldte sekretariatet bagudrettede indtægtsrammer 

for Roskilde for hhv. reguleringsårene 2005-2007 og 2005-2008. 

 

Roskilde fusionerede pr. 1. januar 2009 med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV.  

 

Køge (reguleringsårene 2005-2010) 

Køge har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2010 indsendt regulerings-

regnskaber, jf. § 28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004.  

 

Den 4. september 2007, den 22. oktober 2008, den 27. juli 2009, den 25. august 

2010 og den 15. juli 2011 udmeldte sekretariatet bagudrettede indtægtsrammer for 

Købe for hhv. reguleringsårene 2005-2006, 2005-2007, 2005-2008, 2005-2009 og 

2005-2010.  

 

Køge fusionerede pr. 1. januar 2011 med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV.   

 

SEAS-NVE Transmission (reguleringsårene 2005-2011) 

SEAS-NVE Transmission har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2011 

indsendt reguleringsregnskaber, jf. § 30 i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, 

§ 28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1520/2004.  

 

Sekretariatet udmeldte den 4. september 2007, den 15. oktober 2008, den 25. au-

gust 2010 og den 21. december 2011 bagudrettede indtægtsrammer for SEAS-
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NVE Transmission for hhv. reguleringsårene 2005-2006, 2005-2007, 2005-2009 

og 2005-2010.  

 

Ved e-mail af 11. juli 2014 oplyste sekretariatet virksomheden om, at sekretariatet 

påbegyndte en gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer. E-

mailen var vedhæftet en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer for 2005-

2011.  

 

SEAS-NVE Transmission fusionerede pr. 1. januar 2012 med SEAS-NVE Net 50 

kV og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV som det fort-

sættende selskab.     

 

SEAS-NVE Net 50 kV (reguleringsårene 2005-2011) 

SEAS-NVE Net 50 kV har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2011 ind-

sendt reguleringsregnskaber, jf. § 30 i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 

28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1520/2004. 

 

Sekretariatet udmeldte den 4. september 2007, den 25. august 2010 og den 21. 

december 2011 bagudrettede indtægtsrammer for SEAS-NVE Net 50 kV for hhv. 

reguleringsårene 2005-2006, 2005-2009 og 2005-2010. 

 

Ved e-mail af 11. juli 2014 oplyste sekretariatet virksomheden om, at sekretariatet 

påbegyndte en gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer. E-

mailen var vedhæftet en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer for 2005-

2011. 

  

SEAS-NVE Net 50 kV fusionerede pr. 1. januar 2012 med SEAS-NVE Transmis-

sion og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV som det fort-

sættende selskab.    

 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV (reguleringsårene 2005-2011) og SEAS-NVE (regu-

leringsårene 2012-2015) 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og SEAS-NVE har for samtlige reguleringsår i perio-

den 2005-2015 indsendt reguleringsregnskaber, jf. § 30 i indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016, § 28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

 

Sekretariatet udmeldte den 4. september 2007, den 15. oktober 2008, den 3. sep-

tember 2009, den 25. august 2010 og den 21. december 2011 bagudrettede ind-

tægtsrammer for SEAS-NVE Net 0,4-10 kV for hhv. reguleringsårene 2005-2006, 

2005-2007, 2005-2008, 2005-2009 og 2005-2010.  

 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 50 kV 

er med virkning pr. 1. januar 2012 fusioneret med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV som 

det fortsættende selskab.    

 

Sekretariatet og SEAS-NVE har den 4. september 2012 afholdt et møde om SE-

AS-NVE’s indtægtsrammer. 
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Ved e-mail af 11. juli 2014 oplyste sekretariatet virksomheden om, at sekretariatet 

påbegyndte en gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer. E-

mailen var vedhæftet en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer for 2005-

2011.  

3.2. HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 7. april 2017 sendt i høring hos SEAS-

NVE. 

 

SEAS-NVE har den 18. maj 2017 sendt sit høringssvar til sekretariatet. I hørings-

svaret har SEAS-NVE bemærkninger til følgende virksomhedsspecifikke forhold:  

 

- Håndtering af tab på debitorer (afsnit 5.1.2) 

- Assistance til Elkraft på Kontek-forbindelsen i 2004 (afsnit 5.1.5) 

- Indregning af omkostningsreduktion i 2004 (afsnit 5.1.5) 

- Salg af vindrettigheder i 2004 (afsnit 5.1.5) 

- Kunder tilsluttet direkte i transmissionsnettet (afsnit 5.1.6) 
 

Endvidere har SEAS-NVE indsendt bemærkninger til de indførte midlertidige 

tarifnedsættelser for SEAS-NVE Net 50 kV og SEAS-NVE Net i reguleringsåret 

2008.  

 

SEAS-NVE har på et møde i sekretariatet den 23. maj 2017 uddybet virksomhe-

dens høringssvar vedrørende især assistance til Elkraft på Kontek-forbindelsen i 

2004; indregning af omkostningsreduktion i 2004; salg af vindrettigheder i 2004; 

samt de midlertidige tarifnedsættelser i reguleringsåret 2008.   

 

SEAS-NVE’s bemærkninger til ovenstående behandles under afgørelsens enkelte 

afsnit.  

 

Endvidere har SEAS-NVE i sit høringssvar af 18. maj 2017 fremsendt korrektio-

ner til de indtægtsrammeskemaer, der var vedlagt afgørelsesudkastet. Korrektio-

nerne er behandlet i et nyt afsnit 5.1.8 om øvrige korrektioner.  

 

SEAS-NVE har desuden anmodet om en uddybning af grundlaget for sekretaria-

tets effektiviseringskrav for SEAS NVE Net 50 kV og SEAS-NVE Transmission 

efter salget af 132 kV til Energinet.dk; en gennemgang af sekretariatets Excel-filer 

vedrørende nettabskorrektioner; samt aktindsigt i den dokumentation, som ligger 

til grund for sekretariatets indarbejdede data og kommentarer.  

 

Anmodningen om aktindsigt er besvaret den 23. maj 2017; og sekretariatet har 

gennemfået Excel-filerne med SEAS-NVE den 24. maj 2017. 

 

For så vidt angår anmodningen vedrørende effektiviseringskravet for SEAS NVE 

Net 50 kV og SEAS-NVE Transmission behandles denne særskilt og er derfor 

ikke en del af nærværende afgørelse. 
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4. LOVGRUNDLAG 

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

rende afgørelse henvises til vedlagte bilag 1. 

5. VURDERING 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægtsrammer 

for Syd Net, Maribo, Roskilde, Køge, SEAS-NVE Transmission, SEAS-NVE Net 

50 kV, SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og SEAS-NVE for reguleringsårene 2005-

2015. I den forbindelse foretages der særskilte vurderinger af følgende virksom-

hedsspecifikke forhold: 

 

- Nettabskorrektioner (afsnit 5.1.1) 

- Håndtering af tab på debitorer (afsnit 5.1.2) 

- Håndtering af gebyrindtægter (afsnit 5.1.3) 

- Praksisændring af opgørelsesmetoden for leveret mængde (afsnit 5.1.4) 

- Andre indtægter i 2004 (afsnit 5.1.5) 

- Kunder tilsluttet direkte i transmissionsnettet (afsnit 5.1.6) 

- Sammenlægning af indtægtsrammer (afsnit 5.1.7)  

- Øvrige korrektioner (afsnit 5.1.8) 

 

Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: 

 

- Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 

2005-2015 (afsnit 5.2) 

- Differencer ultimo 2015 (afsnit 5.3) 

- Korrektion af forrentning for reguleringsårene 2005-2007 (afsnit 5.4) 
 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedernes indsendte 

reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomhederne samt øvrig 

korrespondance mellem virksomhederne og sekretariatet.  

5.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 

I dette afsnit følger vurderinger og afgørelser for de virksomhedsspecifikke for-

hold, der er relevante for virksomhederne. 

5.1.1. NETTABSKORREKTION 

Ifølge § 12, stk. 1, nr. 3, og § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016; tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 

jf. § 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt § 13, stk. 1, nr. 3, 

og § 14, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. § 35, stk. 8, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, skal virksomhedernes indtægtsramme 

årligt forhøjes hhv. reduceres som følge af væsentligt øgede hhv. reducerede om-

kostninger til nettab som følge af stigende hhv. faldende elpriser set i forhold til 

basisåret 2004. 
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Til at vurdere hvorvidt de øgede eller reducerede omkostninger til nettab er væ-

sentlige, anvendes følgende kriterie (”1. væsentlighedskriterie”): 

 

- Omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regn-

skabsår skal adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), der overstiger 

det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og 250.000 kr., regnet i forhold til 

omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 12, stk. 

4, § 13, stk. 2 og § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; 

tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 

35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt § 13, stk. 4 og 

§ 14, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. § 35, stk. 8, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

 

Såfremt der indsendes korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrapporter 

efter den 31. august i indsendelsesåret, f.eks. korrektioner i forhold til nettab, skal 

sådanne korrektioner være væsentlige.  

 

Til at vurdere om korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrapporter er 

væsentlige anvendes følgende kriterie (”2. væsentlighedskriterie”): 

 

- For at være væsentlig skal korrektionen forårsage en ændring af den ud-

meldte reguleringspris på mindst 10 procent i det reguleringsår, korrektio-

nen vedrører, eller en ændring af den opgjorte forrentningsprocent på 

mindst 1 procentpoint i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. § 23, 

stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt § 21, stk. 4, i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 35, stk. 4, i indtægtsramme-

bekendtgørelse 195/2016. En tilsvarende bestemmelse er ikke fastsat i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, og væsentlighedskriteriet er såle-

des ikke gældende for reguleringsårene 2005-2007, jf. § 35, stk. 8, i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

 

I det følgende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, hvorvidt de i regulerings-

regnskaberne indberettede korrektioner fører til væsentligt øgede eller reducerede 

nettabsomkostninger i årene 2005-2015. 

Reguleringsårene 2005-2008 

For reguleringsårene 2005-2008 var det sekretariatets praksis, at netvirksomheder-

ne skulle ansøge om forhøjelser af indtægtsrammen som følge af stigende omkost-

ninger til nettab.  

 

Syd Net og Maribo 

Sekretariatet har ikke modtaget ansøgninger fra Syd Net eller Maribo, hvorfor der 

ikke er beregnet nogen nettabskorrektion for de pågældende virksomheder for 

2005.  

 

Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der 

burde have været foretaget reduktioner af virksomhedernes indtægtsramme i 2005, 

idet sekretariatet vurderer, at de reduktioner, der eventuelt måtte udestå i 2005 

skyldes sekretariatets passivitet. 
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Køge  

SEAS-NVE har den 23. juni 2014 ansøgt om forhøjelse af Køges indtægtsramme 

som følge af stigende omkostninger til nettab i 2008.  

 

Virksomheden har angivet Køges fysiske nettab samt nettabsomkostninger for 

2008, og prisen for nettab bliver derved 0,614 kr./kWh.  

 

SEAS-NVE har den 10. december 2015 angivet Køges fysiske nettab i 2004 til 

1.641.357 kWh og nettabsomkostningen i 2004 til kr. 416.371, og prisen for nettab 

(elprisen) bliver derved 0,254 kr./kWh i 2004.  

 

Korrektionen for nettab i 2008 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og for-

skellen mellem den pristalsfremskrevne elpris for 2004 og årets elpris.  

 

Den beregnede nettabskorrektion for 2008 kan herefter opgøres til kr. 513.556. 

Nettabskorrektionen er væsentlig, idet den overstiger væsentlighedskriteriet på 

enten 3 pct. eller kr. 250.000 af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet 

(1. væsentlighedskriterie). Sekretariatet korrigerer derfor virksomhedens indtægts-

ramme for 2008. 

 

Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der 

eventuelt burde have været foretaget reduktioner af virksomhedens indtægtsramme 

i 2005-2007, idet sekretariatet vurderer, at de reduktioner, der eventuelt måtte 

udestå i 2005-2007 skyldes sekretariatets passivitet. 

 

Roskilde 

SEAS-NVE har den 23. juni 2014 ansøgt om forhøjelse af Roskildes indtægts-

ramme som følge af stigende omkostninger til nettab i 2008.  

 

Virksomheden har den 13. januar 2016 angivet Roskildes fysiske nettab samt net-

tabsomkostninger for 2008, og prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,165 

kr./kWh i 2008.  

 

Den 10. december 2015 har SEAS-NVE angivet Roskildes fysiske nettab i 2004 til 

5.965.347 kWh og virksomhedens nettabsomkostning i 2004 til kr. 788.619, og 

prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,132 kr./kWh i 2004.  

 

Sekretariatet har på den baggrund beregnet nettabskorrektionen for 2008 til kr. 

49.737.  

 

Den beregnede nettabskorrektion for 2008 er væsentlig, idet den overstiger væ-

sentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr. 250.000 af nettabsomkostningen i 2004 

pristalsfremskrevet (1. væsentlighedskriterie). Sekretariatet korrigerer derfor virk-

somhedens indtægtsramme for 2008. 

 

Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der 

eventuelt burde have været foretaget reduktioner af virksomhedens indtægtsramme 
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i 2005-2007, idet sekretariatet vurderer, at de reduktioner, der eventuelt måtte 

udestå i 2005-2007 skyldes sekretariatets passivitet. 

SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 50 kV 

SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 50 kV har den 1. juni 2007 indsendt 

en ansøgning om forhøjelse af virksomhedernes indtægtsrammer som følge sti-

gende omkostninger til nettab i 2006, og sekretariatet har hhv. den 9. og den 11. 

april 2008 forhøjet virksomhedernes indtægtsrammer med kr. 1.301.930 for SE-

AS-NVE Transmission og kr. 2.568.583 for SEAS-NVE Net 50 kV.  

 

På baggrund af en henvendelse fra SEAS-NVE har sekretariatet imidlertid konsta-

teret, at afgørelsen vedr. SEAS-NVE Transmission bygger på indsendte nettabsop-

lysninger for SEAS-NVE Net 50 kV og omvendt, dvs. at den udmeldte nettabskor-

rektion for 2006 for SEAS-NVE Transmission i stedet burde have været kr. 

2.568.583 og for SEAS-NVE Net 50 kV kr. 1.301.930. 

 

Sekretariatet finder på denne baggrund, at udmeldingerne om nettabskorrektion for 

hhv. SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 50 kV må ændres med bagud-

rettet virkning, således at nettabskorrektionerne – som anført af SEAS-NVE – 

udmeldes korrekt.  

 

Sekretariatet har i den forbindelse lagt vægt på hensynet til korrekt retsanvendelse, 

samt at resultatet samlet set hverken er en begunstigende eller bebyrdende korrek-

tion for SEAS-NVE.  

 

Sekretariatet korrigerer derfor virksomhedernes indtægtsramme for 2006, således 

at den beregnede nettabskorrektion for SEAS-NVE Transmission udgør kr. 

2.568.583 og for SEAS-NVE Net 50 kV kr. 1.301.930.    

For så vidt angår reguleringsårene 2007-2008 har SEAS-NVE Transmission og 

SEAS-NVE Net 50 kV hhv. den 29. maj 2008 og den 28. maj 2009 samt den 2. 

juni 2008 og den 28. maj 2009 indsendt ansøgninger om forhøjelse af virksomhe-

dernes indtægtsrammer som følge af stigende omkostninger til nettab i de pågæl-

dende år.   

 

Ved afgørelser af 27. august 2009 og 3. marts 2010 har sekretariatet forhøjet SE-

AS-NVE Transmissions indtægtsramme med hhv. kr. 1.026.256 i 2007 og kr. 

2.107.476 i 2008, og sekretariatet har ved afgørelser af 10. juli 2009 og 2. marts 

2010 forhøjet SEAS-NVE Net 50 kV’s indtægtsramme med hhv. kr. 460.700 i 

2007 og kr. 515.326 i 2008.  

 

Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der 

burde have været foretaget reduktioner af indtægtsrammen i 2005, idet sekretaria-

tet vurderer, at de reduktioner, der eventuelt måtte udestå i 2005, skyldes sekreta-

riatets passivitet.   
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SEAS-NVE Net 0,4-10 kV  

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV har den 1. juni 2007, den 2. juni 2008 og den 28. maj 

2009 indsendt en ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme for 

årene 2006-2008 som følge af stigende omkostninger til nettab i de omhandlede år.  

 

Ved afgørelse af hhv. 8. april 2008, 14. juli 2009 og 2. marts 2010 har sekretariatet 

forhøjet virksomhedens indtægtsramme med kr. 15.135.551 i 2006, kr. 4.820.975 i 

2007 og kr. 16.008.863 i 2008. 

 

Nettabskorrektionen for 2008 tager imidlertid ikke højde for, at SEAS-NVE den 

10. december 2015 har korrigeret SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s oprindelig oplyste 

nettab i 2004 til 157.117.764 kWh og de oprindelig oplyste nettabsomkostninger i 

2004 til kr. 62.750.282. Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,399 kr./kWh i 

2004.  

 

SEAS-NVE har i sit høringssvar oplyst, at prisen for nettab i 2008 er 0,5599 i 

henhold til sekretariats afgørelse af 2. marts 2010. Sekretariatet har indført beløbet 

i det vedlagte indtægtsrammeskema.  

 

Den beregnede nettabskorrektion for 2008 udgør herefter kr. 13.608.642.  

 

Korrektionen er i forbrugernes favør, og sekretariatet foretager derfor en bagudret-

tet reduktion af indtægtsrammen i 2008, jf. § 21, stk. 5, i indtægtsrammebekendt-

gørelse 1294/2010.  

 

Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke i den foreliggende situation 

kan have haft en berettiget forventning om, at den indsendte korrektion ikke ville 

føre til en reduktion af virksomhedens indtægtsramme i det pågældende år. 

 

Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der 

burde have været foretaget reduktioner af indtægtsrammen i 2005, idet sekretaria-

tet vurderer, at den reduktion, der eventuelt måtte udestå i 2005 skyldes sekretaria-

tets passivitet. 

 

Reguleringsårene 2009-2011 

For reguleringsåret 2009 og frem har virksomhederne indberettet nettab i forbin-

delse med aflæggelse af reguleringsregnskabet.  

 

Køge (reguleringsårene 2009-2010) 

SEAS-NVE har imidlertid først den 23. juni 2014 indsendt Køges nettab for 2009, 

og Køge har derfor ikke tidligere fået udmeldt nettabskorrektioner for 2009 i for-

bindelse med de orienterende udmeldinger for 2009 og 2010.  

 

Sekretariatet behandler i det følgende de indsendte oplysninger som en korrektion 

til oplysningerne i Køges reguleringsregnskaber, jf. § 23 i indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016 (2. væsentlighedskriterie).  

 

SEAS-NVE har den 23. juni 2014 angivet Køges nettab i 2009 til 1.989.280 kWh 

og prisen for nettab (elprisen) i 2009 til 0,515 kr./kWh.  
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Endvidere har virksomheden som nævnt den 10. december 2015 korrigeret Køges 

fysiske nettab i 2004 til 1.641.357 kWh og Køges nettabsomkostning i 2004 til kr. 

416.371, og prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,254 kr./kWh i 2004.  

 

Korrektionen for nettab for 2009 beregnes som nævnt ud fra det fysiske nettab i 

2004 og forskellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets elpris.  

 

Den beregnede nettabskorrektion for 2009 udgør herefter kr. 350.686, og korrekti-

onen overstiger således væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr. 250.000 af 

nettabsomkostningen i 2004, pristalsfremskrevet (kr. 14.843) (1. væsentlighedskri-

terie).  

 

Korrektionen af oplysningerne i virksomhedens årsrapport for 2009 medfører en 

ændring af den udmeldte forrentningsprocent på 1,0 pct.-point i 2009, og sekreta-

riatet finder derfor, at korrektionen er væsentlig (2. væsentlighedskriterie).  

 

Sekretariatet foretager på den baggrund en bagudrettet korrektion af indtægtsram-

men for 2009 som følge af stigende omkostninger til nettab.  

 

Den 16. august 2011 fik Køge udmeldt en bagudrettet indtægtsramme for regule-

ringsåret 2010, hvori sekretariatet udmeldte en reduktion af indtægtsrammen for 

2010 på kr. 100.199 som følge af faldende omkostninger til nettab. 

 

Udmeldingen af den bagudrettede indtægtsramme for 2010 tager imidlertid ikke 

højde for, at SEAS-NVE den 10. december 2015 har indsendt korrektioner til re-

guleringsåret 2004 vedrørende nettabet og nettabsomkostningen.  

 

Korrektionerne til oplysningerne i virksomhedens årsrapport medfører, at nettabs-

korrektionen for 2010 kan beregnes til kr. 152.561, og korrektionen overstiger 

således væsentlighedskriteriet på 3 pct. af nettabsomkostningen i 2004, pristals-

fremskrevet (kr. 15.070) (1. væsentlighedskriterie).  

 

Da korrektionen af oplysninger i virksomhedens årsrapport er indsendt efter den 

31. august i indsendelsesåret, skal korrektionen være væsentlig (2. væsentligheds-

kriterie). 

 

Korrektionen af oplysninger i virksomhedens årsrapport vil alene medføre en æn-

dring af de udmeldte reguleringspriser på 3,38 procent og korrektionen vil ikke 

medføre ændringer af den opgjorte forrentningsprocent. Sekretariatet finder derfor, 

at korrektionen ikke er væsentlig. Sekretariatet foretager på denne baggrund ikke 

en bagudrettet korrektion af indtægtsrammen i 2010. 

 

SEAS-NVE Transmission  

Den 21. december 2011 fik SEAS-NVE Transmission udmeldt bagudrettede ind-

tægtsrammer for reguleringsårene 2009 og 2010, hvori sekretariatet udmeldte en 

forhøjelse af indtægtsrammen for 2009 på kr. 2.778.712 og for 2010 på kr. 

4.296.657. Endvidere har sekretariatet udmeldt en forhøjelse af indtægtsrammen 

for 2011 på kr. 1.469.676 som følge af stigende omkostninger til nettab. 
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Virksomheden har ikke efter den 31. august i indsendelsesåret indsendt korrektio-

ner i forhold til nettab (2. væsentlighedskriterie). 

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer sekretariatet, at den udmeldte 

nettabskorrektion for SEAS-NVE Transmission for årene 2009-2011 er korrekte.  

SEAS-NVE Net 50 kV  

SEAS-NVE Net 50 kV fik den 21. december 2011 udmeldt bagudrettede indtægts-

rammer for reguleringsårene 2009 og 2010, hvori sekretariatet udmeldte en forhø-

jelse af indtægtsrammen for 2009 på kr. 319.815 og for 2010 på kr. 931.561 som 

følge af stigende omkostninger til nettab.  

For 2011 er den beregnede nettabskorrektion ikke væsentlig, idet den ikke oversti-

ger væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr. 250.000 af nettabsomkostningen 

i 2004 pristalsfremskrevet
3
 (1. væsentlighedskriterie). Sekretariatet har derfor ud-

meldt en nettabskorrektion for dette år på kr. 0.   

 

Virksomheden har ikke efter den 31. august i indsendelsesåret indsendt korrektio-

ner i forhold til nettab (2. væsentlighedskriterie). 

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer sekretariatet, at sekretariatets 

udmeldinger vedrørende nettab for SEAS-NVE Net 50 kV for årene 2009-2011 er 

korrekte. 

 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 

Den 21. december 2011 og den 11. juli 2014 fik SEAS-NVE Net 0,4-10kV ud-

meldt bagudrettede indtægtsrammer for hhv. reguleringsårene 2009-2010 og 2011, 

hvori sekretariatet udmeldte en forhøjelse af indtægtsrammen for 2009 på kr. 

16.789.138, for 2010 på kr. 23.881.395 og for 2011 kr. 11.925.724 som følge af 

stigende omkostninger til nettab.  

 

Udmeldingen af bagudrettede indtægtsrammer for 2009-2011 tager imidlertid ikke 

højde for, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kV den 10. december 2015 har korrigeret de 

oprindeligt oplyste nettabsomkostninger for 2004 til kr. 63.538.901.  

 

Årets forhøjelser kan dernæst opgøres til kr. 15.023.575 i 2009, kr. 22.088.845 i 

2010 og kr. 11.923.549 i 2011.  

 

Korrektionerne er til fordel for forbrugerne, og sekretariatet korrigerer på denne 

baggrund bagudrettet virksomhedens indtægtsrammer for 2009-2011, jf. § 23, stk. 

5, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 og § 21, stk. 5, i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen 1294/2010.  

 

 
3 Årligt prisindeks for året 2011 er 1,2642.  
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Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke i den foreliggende situation 

kan have haft en berettiget forventning om, at den indsendte korrektion ikke ville 

føre til en reduktion af virksomhedens indtægtsramme i de pågældende år. 

Reguleringsårene 2012-2015 (SEAS-NVE) 

SEAS-NVE har den 31. maj 2013, den 28. maj 2014, den 1. juni 2015 og den 31. 

maj 2016 indsendt reguleringsregnskaber for hhv. reguleringsårene 2012-2015, 

hvoraf virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostninger for de enkelte 

regulerings fremgår.  

 

Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,519 kr./kWh i 2012, 0,566 kr./kWh i 

2013, 0,567 kr./kWh i 2014 og 0,547 kr./kWh i 2015.  

 

Virksomhedens fysiske nettab i 2004 udgør 207.550.666 kWh og virksomhedens 

nettabsomkostning i 2004 udgør 81.081.262 kr.  

 

Korrektionen for nettab i de enkelte reguleringsår beregnes ud fra det fysiske net-

tab i 2004 og forskellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets 

elpris.  

 

Den beregnede nettabskorrektion for årene 2012-2015 udgør herefter hhv. kr. 

2.355.548, kr. 10.125.717, kr. 10.290.540 og kr. 5.822.892. 

 

De beregnede nettabskorrektioner for 2012-2015 er væsentlige, idet de overstiger 

væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr. 250.000 af nettabsomkostningen i 

2004 pristalsfremskrevet (1. væsentlighedskriterie). Sekretariatet korrigerer derfor 

virksomhedens indtægtsramme for 2012-2015 med ovennævnte beløb. 

Forkert opgørelsesmetode 2008-2011 

Ved gennemgangen af virksomhedernes indtægtsrammer er det konstateret, at 

Sekretariatet for Energitilsynet for reguleringsårene 2008-2011 har opgjort net-

tabskorrektioner ved en forkert metode. Forskellen på den i praksis anvendte me-

tode for beregning af nettabskorrektioner og den korrekte metode er den måde, 

hvorpå der i beregningen af korrektionerne for 2008-2011 justeres for tidligere års 

korrektioner for nettab.  

 

Sekretariatet kan uddybende bemærke følgende om opgørelsesmetoden: 

 

I reguleringsårene 2005-2007 blev forhøjelser og sænkninger af netvirksomheder-

nes indtægtsrammer som følge af væsentligt større eller mindre omkostninger til 

nettab beregnet som korrektioner af reguleringsprisen. En korrektion af regule-

ringsprisen svarer til en varig korrektion af indtægtsrammen. Hvis en netvirksom-

hed fx fik forhøjet reguleringsprisen i 2005 som følge af stigende omkostninger til 

nettab, ville virksomhedens indtægtsramme blive forhøjet varigt fra og med 2005.  

 

Med henblik på i stedet at gøre effekten på netvirksomhedernes indtægtsramme 

midlertidig, dvs. ét-årig, blev praksis ændret fra og med 2008. 
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Rent beregningsteknisk blev årets korrektioner som følge af nettab i 2008-2010 

fortsat beregnet som korrektioner af reguleringsprisen, men hvor der blev justeret 

for tidligere års korrektioner af indtægtsrammen.  

 

Hvis en virksomhed fx havde væsentligt øgede omkostninger til nettab i både 2008 

og 2009 (men ikke i 2005-2007), beregnedes en forhøjelse af reguleringsprisen i 

begge år. Fra den beregnede forhøjelse af reguleringsprisen i 2009, omregnet til 

årets indtægtsrammeforhøjelse, blev dog fratrukket den pristalsfremskrevne ind-

tægtsrammeforhøjelse fra 2008. Det var hensigten hermed, at forskellen mellem de 

to beløb dermed udgjorde årets midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen. 

 

Imidlertid er årets beregnede forhøjelse af reguleringsprisen, omregnet til årets 

indtægtsrammeforhøjelse, ikke fuldstændig sammenlignelig med den pristalsfrem-

skrevne indtægtsrammeforhøjelse fra tidligere år. Det skyldes, at de to beløb af-

hænger af de leverede mængder elektricitet i to forskellige år. Dermed afhænger 

korrektionen for tidligere års forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen af 

udviklingen i den leverede mængde elektricitet mellem de to år, hvilket ikke har 

været hensigten. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhø-

jelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor kor-

rigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet, ligesom de i forvejen 

korrigeres for udviklingen i reguleringsprisindekset. 

 

Køge 

Køge har som nævnt den 23. juni 2014 ansøgt om og indsendt oplysninger om 

nettab for 2008 og 2009 og virksomheden har derfor ikke fået udmeldt nettabskor-

rektioner i forbindelse med de orienterende udmeldinger. Anvendelsen af den for-

kerte opgørelsesmetode giver derfor ikke anledning til ændringer for Køge for 

reguleringsårene 2008-2010.  

 

Køge er pr. 1. januar 2011 fusioneret med SEAS-NVE. 

 

SEAS-NVE Transmission 

Sekretariatet konstaterer, at SEAS-NVE Transmissions indtægtsramme ved den 

forkerte beregningsmetode er reduceret med kr. 1.798.361 i 2008, forhøjet med kr. 

665.422 i 2009, forhøjet med kr. 1.475.471 i 2010 og reduceret varigt med kr. 

4.502.076 fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (korrekt) bereg-

ningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner.  

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være reduceret med kr. 1.638.577 i 2008, forhøjet med kr. 821.233 i 2009, forhøjet 

med kr. 1.417.606 i 2010 og reduceret varigt med kr. 4.298.002 fra og med 2011. 

 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at anvendelsen af den korrekte opgørel-

sesmetode samlet er en begunstigende korrektion for virksomheden.  

 

Den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægtsrammen for 2008, 2009, 2010 

og 2011 ændres på denne baggrund bagudrettet fra hhv. kr. -1.798.361 til kr. -

1.638.577, fra kr. 665.422 til kr. 821.233, fra kr. 1.475.471 til kr. 1.417.606 og fra 

kr. -4.502.076 til kr. -4.298.002, således at virksomhedens indtægtsramme for 
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disse år har en størrelse, der svarer til, at en korrekt opgørelsesmetode havde været 

anvendt. 

 

SEAS-NVE Net 50 kV 

Sekretariatet konstaterer, at SEAS-NVE Net 50 kV ved den forkerte beregnings-

metode har fået reduceret indtægtsrammen med kr. 1.401.252 i 2008, forhøjet med 

hhv. kr. 1.726.321 i 2009 og kr. 606.857 i 2010 og reduceret indtægtsrammen 

varigt med kr. 976.098 fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (kor-

rekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner.  

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være reduceret med hhv. kr. 1.166.804 i 2008 og kr. 171.662 i 2009, forhøjet med 

kr. 594.565 i 2010 og reduceret varigt med kr. 851.127 fra og med 2011.  

 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at anvendelsen af den korrekte opgørel-

sesmetode samlet er en bebyrdende korrektion.  

 

Anvendelsen af den korrekte metode er imidlertid først fra reguleringsåret 2009 en 

bebyrdende korrektion for virksomheden, idet anvendelsen af den korrekte metode 

indtil dette reguleringsår medfører en forhøjelse af indtægtsrammen.  

 

Sekretariatet finder på denne baggrund, at den tidligere udmeldte varige korrektion 

af indtægtsrammen for hhv. 2008 og 2009 ændres bagudrettet fra hhv. kr.   

-1.401.252 til kr. -1.166.804 og kr. 1.726.321 til kr. 1.502.723. Den udmeldte va-

rige korrektion for 2009 ændres således, at virksomheden fra 2009 til 2017 hver-

ken stilles bedre eller dårligere end den har været stillet under den forkerte meto-

de.  

 

Fra og med 2009 er anvendelsen af den korrekte metode, som nævnt, imidlertid en 

bebyrdende korrektion for virksomheden.  

 

Sekretariatet vurderer, at virksomheden på baggrund af den forløbne tid har haft 

berettigede forventninger om, at sekretariatets beregning af nettabskorrektioner har 

været korrekte, og må derfor formodes at have indrettet sig i tillid til disse.  

 

Heroverfor står hensynet til forbrugerne, som udsættes for en uberettiget varig 

meropkrævning. 

 

Sekretariatet vurderer, at hensynet til, at forbrugerne ikke fremadrettet pålægges 

en varig uberettiget meropkrævning, vejer tungere end virksomhedens berettigede 

forventninger.  

 

På den baggrund finder sekretariatet, at virksomhedens indtægtsramme først skal 

korrigeres fra og med 2017 med kr. -1.498.261, pris- og mængdetalsfremskrevet, 

således at indtægtsrammen fra og med 2017 har en størrelse, der svarer til, at en 

korrekt opgørelsesmetode havde været anvendt.  

 

Da SEAS-NVE Net 50 kV er fusioneret til SEAS-NVE, overføres reduktionen til 

SEAS-NVE’s indtægtsramme fra og med 2017.   
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SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 

Sekretariatet konstaterer, at virksomheden ved den forkerte beregningsmetode har 

fået reduceret indtægtsrammen med kr. 8.104.443 i 2008, forhøjet med kr. 

1.327.516 i 2009, forhøjet med kr. 6.835.626 i 2010 og reduceret indtægtsrammen 

varigt med kr. 23.039.899 fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny 

(korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner.  

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være reduceret med kr. 6.051.059 i 2008, forhøjet med hhv. kr. 1.782.525 i 2009 

og kr. 6.235.850 i 2010 og reduceret varigt med kr. 21.689.926 fra og med 2011.  

 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at anvendelsen af den korrekte opgørel-

sesmetode samlet er en begunstigende korrektion for virksomheden.  

 

Den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægtsrammen for hhv. 2008, 2009, 

2010 og 2011 ændres på denne baggrund bagudrettet fra hhv. kr. -8.104.443 til kr. 

-6.051.059, kr. 1.327.516 til kr. 1.782.525, kr. 6.835.626 til kr. 6.235.850 og fra 

kr. -23.039.899 til kr. -21.689.926, således at virksomhedens indtægtsramme for 

disse år har en størrelse, der svarer til, at en korrekt opgørelsesmetode havde været 

anvendt. 

Endelige forhøjelser og reduktioner som følge af nettab 

Af nedenstående Tabel 1-5 fremgår det, hvor meget virksomhedernes indtægts-

rammer hhv. forhøjes og reduceres med, og hvad reguleringsprisen som konse-

kvens heraf hhv. hæves og sænkes med. 

 

For virksomhederne Syd Net og Maribo er der ikke givet hverken forhøjelser eller 

reduktioner. 

 

TABEL 1 | FORHØJELSE AF ROSKILDES REGULERINGSPRIS OG INDTÆGTSRAMME 

FOR 2008 SOM FØLGE AF NETTAB 

 Årets forhøjel-

se/reduktion (kr.) 

Korrektion for tidlige-

re år (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af indtægtsrammen 

inkl. reduktion (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af reguleringspris 

(øre/kWh) 

2008 49.737 0 49.737 0,03 

Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kWh er beregnet som ”Forhøjelse af indtægts-

ramme” delt med den indberettede leverede mængde i året. 

Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i 

reguleringsprisen. 

Kilde: Roskilde, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet.  
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TABEL 2 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF KØGES REGULERINGSPRISER OG 

INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2008-2010 SOM FØLGE AF NETTAB 

 Årets forhøjel-

se/reduktion (kr.) 

Korrektion for tidlige-

re år (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af indtægtsrammen 

inkl. reduktion (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af reguleringspris 

(øre/kWh) 

2008 513.556 0 513.556 0,57 

2009 350.686 -492.309 -141.623 -0,16 

2010 -100.199 -361.882 -462.081 -0,51 

Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kWh er beregnet som ”Forhøjelse af indtægts-

ramme” delt med den indberettede leverede mængde i året. 

Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i 

reguleringsprisen. 

Kilde: Køge, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

TABEL 3 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF SEAS-NVE TRANSMISSIONS REGULE-

RINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2006-2011 SOM FØLGE AF 

NETTAB 

 Årets forhøjel-

se/reduktion (kr.) 

Korrektion for tidlige-

re år (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af indtægtsrammen 

inkl. reduktion (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af reguleringspris 

(øre/kWh) 

2006 2.568.583 - - 0,10 

2007 1.026.256 - - 0,04 

2008 2.107.476 -3.746.053 -1.638.577 -0,06 

2009 2.778.712 -1.957.479 821.233 0,03 

2010 4.296.657 -2.879.051 1.417.606 0,06 

2011 1.469.676 -4.298.002 -2.828.326 -0,12* 

Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kWh er beregnet som ”Forhøjelse af indtægts-

ramme” delt med den indberettede leverede mængde i året. 

Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i 

reguleringsprisen. 

* Tallet fremkommer ved beregningen 0,06 øre/kWh – 0,18 øre/kWh, som svarer til hhv. årets forhøjel-

se og korrektion fra tidligere år. 

Kilde: SEAS-NVE Transmission, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 
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TABEL 4 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF SEAS-NVE NET 50 KVS REGULE-

RINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2006-2011 SOM FØLGE AF 

NETTAB 

 Årets forhøjel-

se/reduktion (kr.) 

Korrektion for tidlige-

re år (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af indtægtsrammen 

inkl. reduktion (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af reguleringspris 

(øre/kWh) 

2006 1.301.930 - - 0,07 

2007 460.700 - - 0,03 

2008 515.326 -1.682.130 -1.166.804 -0,07 

2009 319.815 1.182.908 1.502.723 0,10 

2010 931.561 -324.704 606.857 0,04 

2011 0 -976.098 -976.098 -0,07* 

Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kWh er beregnet som ”Forhøjelse af indtægts-

ramme” delt med den indberettede leverede mængde i året. 

Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i 

reguleringsprisen. 

* Tallet fremkommer ved beregningen 0,00 øre/kWh – 0,07 øre/kWh, som svarer til hhv. årets forhøjel-

se og korrektion fra tidligere år. 

Kilde: SEAS NVE Net 50 kV, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

TABEL 5 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF SEAS-NVE NET 0,4-10 KVS OG SEAS-

NVES REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2006-2015 

SOM FØLGE AF NETTAB 

 Årets forhøjel-

se/reduktion (kr.) 

Korrektion for tidlige-

re år (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af indtægtsrammen 

inkl. reduktion (kr.) 

Forhøjelse/reduktion 

af reguleringspris 

(øre/kWh) 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 

2006 15.135.551 - - 0,53 

2007 4.820.975 - - 0,18 

2008 13.608.642 -19.659.700 -6.051.059 -0,23 

2009 15.023.575 -13.241.050 1.782.525 0,06 

2010 22.088.845 -15.852.995 6.235.850 0,21 

2011 11.923.549 -21.689.926 -9.766.377 -0,34* 

SEAS-NVE  

2012 2.355.548 - - 0,06 

2013 10.125.717 - - 0,26 

2014 10.290.540 - - 0,26 

2015 5.822.892 - - 0,15 

Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kWh er beregnet som ”Forhøjelse af indtægts-

ramme” delt med den indberettede leverede mængde i året. 

Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i 

reguleringsprisen. 

* Tallet fremkommer ved beregningen 0,42 øre/kWh – 0,77 øre/kWh, som svarer til hhv. årets forhøjel-

se og korrektion fra tidligere år. 

Kilde: SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Forhøjelser og reduktioner for reguleringsårene 2005-2007 blev givet som varige 

korrektioner. Korrektioner for reguleringsårene 2008 og frem har virkning for det 

år, som opgørelsen vedrører, jf. § 17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, jf. § 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

5.1.2. TAB PÅ DEBITORER 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at reguleringsregnskabet skal af-

lægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven, jf. § 30, stk. 1, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 og lignende bestemmelse i indtægtsram-

mebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016. 

 

Energiklagenævnet har den 23. april 2014 truffet afgørelse om, at tab på debitorer 

skal indgå i de driftsmæssige omkostninger og ikke må fraregnes i de driftsmæssi-

ge indtægter
4
. Som opfølgning på denne afgørelse udsendte sekretariatet den 14. 

maj 2014 en udmelding til alle netvirksomheder, hvori det blev fremhævet: 

 

- At netvirksomheder fra og med reguleringsåret 2014 skal følge den prak-

sis for håndtering af tab på debitorer, som følger af Energiklagenævnets 

afgørelse af 23. april 2014.  

 

- At netvirksomheder, som har ændret praksis på dette punkt efter den 8. 

oktober 2008, men som ikke har redegjort herfor overfor sekretariatet, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 1 nr. 6, som udgangspunkt vil 

blive pålagt at korrigere denne praksisændring bagudrettet tilbage til tids-

punktet for ændringen. 

 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og SEAS-NVE 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV har efter den 8. oktober 2008 – fra og med regulerings-

året 2009 – foretaget en praksisændring, således at tab på debitorer fraregnes i de 

driftsmæssige indtægter.  

 

SEAS-NVE har som det fortsættende selskab i forbindelse med fusionen i 2012 

fortsat denne praksis til og med reguleringsåret 2013.   

 

Virksomheden har ikke i forbindelse med praksisændringen redegjort herfor over 

for sekretariatet.  

 

SEAS-NVE har i sit høringssvar anført, at virksomheden ikke anser ændringen i 

håndteringen af tab på debitorer som en praksisændring, men derimod som en 

tilpasning til branchestandarden.  

 

 
4 Afgørelse af 23. april 2014 vedr. klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om 

indtægtsrammeudmelding for 2005-2011. 
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På baggrund af de foreliggende oplysninger, lægger sekretariatet til grund, at virk-

somheden tidligst på et møde den 2. juli 2013 har redegjort for praksisændringen 

overfor sekretariatet.  

 

Ved e-mail af 23. juli 2014 har SEAS-NVE oplyst, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s 

tab på debitorer udgør kr. 8.835.000 i 2009, kr. 19.836.000 i 2010 og kr. 

18.815.000 i 2011, og at SEAS-NVEs tab på debitorer udgør kr. 29.395.000 i 2012 

og kr. 10.875.000 i 2013. 

 

Virksomheden pålægges på denne baggrund – og i overensstemmelse med Energi-

klagenævnets afgørelse af 23. april 2014– at korrigere forholdet med tilbagevir-

kende kraft til tidspunktet for praksisændringen. Sekretariatet vurderer ikke, at det 

af SEAS-NVE anførte i høringssvaret kan føre til et andet resultat. 

 

Køge, SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 50 kV 

SEAS-NVE har i sit høringssvar oplyst, at SEAS-NVE Transmission og SEAS-

NVE Net 50 kV ikke har indregnet tab på debitorer årsregnskabsmæssigt eller 

regulatorisk. For så vidt angår Køge har SEAS-NVE i sit høringssvar oplyst, at tab 

på debitorer har været indeholdt i virksomhedens omkostninger.  

 

Sekretariatet vurderer derfor, at virksomhedernes tab på debitorer er håndteret 

korrekt.  

5.1.3. HÅNDTERING AF GEBYRINDTÆGTER 

Sekretariatet for Energitilsynet har i 2012 undersøgt netvirksomhedernes håndte-

ring af gebyrer, herunder om virksomhederne inkluderede gebyrindtægter og ge-

byromkostninger i reguleringsregnskabet for 2004, og om virksomhederne efter-

følgende har foretaget en praksisændring. 

 

På baggrund af bestemmelserne om priser og betingelser i elforsyningslovens §§ 

69 og 70, de til bestemmelserne hørende forarbejder, samt Energiklagenævnets 

afgørelse af 19. august 2013 (j. nr. 1011-13-3-76), er det sekretariatets opfattelse, 

at gebyrindtægter og gebyromkostninger skal indgå i netvirksomhedernes regule-

ringsregnskab, og at gebyrerne således tillige skal indgå, når indtægtsrammen skal 

opgøres på grundlag af samme regnskab. 

 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og SEAS-NVE 

Ved e-mail af 10. maj 2012 har SEAS-NVE oplyst, at virksomheden opererer med 

tre overordnede gebyrformer, der er håndteret forskelligt i virksomheden. Det 

drejer sig om gebyrindtægter for: 

 

 Uberettiget forbrug og målerundersøgelser 

 Lukkeprocedure 

 Rykkerprocedure 

Gebyrindtægter for uberettiget forbrug og målerundersøgelser 

Virksomheden har den 22. november 2013 oplyst, at gebyrindtægter og gebyrom-

kostninger forbundet med virksomhedens administration af uberettiget forbrug og 
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målerundersøgelser var inkluderet i reguleringsregnskabet for 2004, og at virk-

somheden ikke har foretaget en senere praksisændring. 

 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at SEAS-NVE har håndteret sine gebyr-

indtægter forbundet med virksomhedens administration af uberettiget forbrug og 

målerundersøgelser korrekt. 

Gebyrindtægter for lukkeprocedure 

Virksomheden har den 10. maj 2012 oplyst, at gebyrindtægter og gebyromkost-

ninger for lukkeprocedure var inkluderet i reguleringsregnskabet for 2004, men at 

virksomheden fra og med reguleringsåret 2009 til og med første halvår af 2012 har 

foretaget en praksisændring, således at gebyrindtægter og gebyromkostninger for 

lukkeprocedure er blevet taget ud af reguleringsregnskabet. Virksomheden har 

dermed inden for indtægtsrammen haft mulighed for at opkræve den samme ind-

tægt to gange. 

 

Sekretariatet finder på denne baggrund, at de driftsmæssige indtægter og udgifter 

for hhv. SEAS-NVE Net 0,4-10 kVs i perioden 2009-2011 og SEAS-NVE for 

første halvår 2012 skal korrigeres, således at samtlige gebyrindtægter og gebyr-

omkostninger for lukkeprocedure inkluderes i den regulerede økonomi. Sekretaria-

tet bemærker hertil, at virksomheden ikke kan have haft en berettiget forventning 

om, at gebyrindtægter og gebyromkostninger ikke skulle indgå i reguleringsregn-

skabet, jf. elforsyningslovens §§ 69 og 70, de til bestemmelserne hørende forar-

bejder, samt Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013. 

 

SEAS-NVE har ved mail af 31. maj 2013 oplyst størrelserne af de indtægter og 

omkostninger for lukkeprocedure relateret til den bevillingspligtige aktivitet, som i 

perioden 2009-2012 ikke var inkluderet i virksomhedens reguleringsregnskab, jf. 

Tabel 6 nedenfor. 

TABEL 6 | UDELADTE GEBYRINDTÆGTER FOR LUKKEPROCEDURE 2009-2012 FOR 

SEAS-NVE NET 0,4-10 KV OG SEAS-NVE 

   Udeladte gebyrindtægter (kr.) 

2009   6.853.000 

2010   7.129.000 

2011   7.069.000 

2012 første halvår   *3.326.000 

*6.613.000 kr. – 3.287.000 kr., jf. SEAS-NVEs redegørelse af 31. maj 2013. 

Kilde: SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Endvidere har SEAS-NVE den 31. maj 2013 oplyst, at gebyrindtægterne er om-

kostningsneutrale, og at udeladte gebyromkostninger i 2009-2012 derfor svarer til 

størrelsen for gebyrindtægterne. Sekretariatet korrigerer ved denne udmelding de 

driftsmæssige indtægter og omkostninger for hhv. SEAS-NVE Net 0,4-10 kV i 
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perioden 2009-2011 og SEAS-NVE i første halvår 2012 i henhold til Tabel 6, 

således at tidligere udeladte indtægter og omkostninger for lukkeprocedure relate-

ret til den bevillingspligtige aktivitet indgår i den regulerede økonomi. 

Gebyrindtægter for rykkerprocedure 

SEAS-NVE har den 10. maj 2012 oplyst, at gebyrindtægter og gebyromkostninger 

for rykkerprocedure ikke var inkluderet i reguleringsregnskabet for 2004.  

 

SEAS-NVE har den 31. maj 2013 ansøgt om at få forhøjet indtægtsrammen som 

følge af, at virksomhedens gebyrindtægter for rykkerprocedure i 2004 ikke indgik 

i opgørelsen af indtægtsrammen. 

 

Da gebyrindtægter for rykkerprocedure i 2004 ikke indgik i opgørelsen af ind-

tægtsrammen, finder sekretariatet, at virksomhedens indtægtsramme skal forhøjes 

fra og med 1. juli 2012, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 1, 3. og 4. pkt., som blev 

indsat ved lov nr. 575 af 18. juni 2012. 

 

SEAS-NVE har i ansøgningen oplyst, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kVs gebyrindtæg-

ter for rykkerprocedure i 2009-2011 er opgjort til kr. 9.208.000 i 2009, kr. 

10.639.000 i 2010 og kr. 10.080.000 i 2011.  

 

Gennemsnittet af disse beløb (i 2012-priser) er kr. 10.634.260. Som følge af, at 

forhøjelsen først har virkning fra 1. juli 2012, finder sekretariatet, at SEAS-NVE’s 

indtægtsramme i 2012 skal forhøjes med halvdelen af dette beløb, som er kr. 

5.317.130. Fra og med 2013 forhøjes virksomhedens indtægtsramme varigt med 

hele beløbet, dvs. for 2013 kr. 10.821.934 (i 2013-priser). 

 

Roskilde og Køge 

Roskilde og Køge har oplyst, at gebyrindtægter og gebyromkostninger var inklu-

deret i virksomhedernes reguleringsregnskab for 2004, og at virksomhederne ikke 

har foretaget en senere praksisændring.  

 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at virksomhederne har håndteret deres 

gebyrindtægter korrekt.  

 

SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 50 kV 

SEAS-NVE har den 17. august 2012 oplyst, at SEAS-NVE Transmission og SE-

AS-NVE Net 50 kV ikke har haft gebyrindtægter i 2004 og fremefter.   

5.1.4. PRAKSISÆNDRING AF OPGØRELSESMETODEN FOR LEVERET MÆNGDE 

(SEAS-NVE) 

Dansk Energi har ved mail af 20. februar 2012 anmodet Sekretariatet for Energitil-

synet om, at netvirksomhedernes indberetningsdata til reguleringsregnskabet fra 

og med 2012 ændres fra nettoleveret (faktureret) til bruttoleveret (faktisk leveret) 

mængde.  
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I en vejledende udtalelse af 5. juli 2013
5
, finder sekretariatet, at: 

 
”Når netvirksomhederne indberetter reguleringsregnskabet, skal de indberette netvirksomhedens 

leverede mængde elektricitet, og denne skal på sekretariatets anmodning kunne dokumenteres, 

jf. § 28, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Der er således ikke tale om en ændring af 

principperne i forhold til reglerne for indberetning af leveret mængde ved, at indberetningsdata 

ændres fra netto- til bruttoleveret mængde.” 

 

Endvidere bemærker sekretariatet i udtalelsen, at: 

 
”Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra den tilsvarende opgjorte leverede mængde for 

2004 skal dette indberettes til sekretariatet, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende æn-

dringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. § 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2.” 

 

I forbindelse med virksomhedens indsendelse af reguleringsregnskabet for 2012 

har SEAS-NVE oplyst, at der er forskel på den faktisk leverede mængde og den 

fakturerede leverede mængde elektricitet.  

 

Derudover har SEAS-NVE den 31. maj 2013 oplyst, at virksomheden ikke havde 

nettoafregnede kunder i 2004. Virksomhedens indtægtsramme skal på denne bag-

grund ikke korrigeres som følge af praksisændringen. 

5.1.5. ANDRE INDTÆGTER I 2004 

SEAS-NVE har den 17. juli 2012 indsendt en redegørelse vedrørende øvrige 

driftsmæssige indtægter i 2004 (”Notat – Redegørelse øvrige driftsmæssige ind-

tægter”).  

 

Redegørelsen vedrører bl.a. salg af fiberaktiviteter, lukning af det akkrediterede 

laboratorie, omkostningsreduktion og salg af vindrettigheder. 

 

Sekretariatet bemærker indledningsvist følgende om retsgrundlaget vedrørende 

andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige 

aktivitet: 

 

Det følger af § 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, og § 2, nr. 2, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, at driftsmæssige indtægter, er indtægter 

fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomhe-

den opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 1.  

 

Andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige 

aktivitet er i bekendtgørelsens § 2, nr. 1, og den lignende bestemmelse i § 2, nr. 1, 

i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, defineret som følger:  

 
”Indtægter, jf. nr. 11, som opnås ved netvirksomhedens […] salg til andre virksomheder m.v., 

herunder koncernforbundne virksomheder, af ydelser i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, 

og som ikke er omfattet af den bevillingspligtige aktivitet, så længe de dermed forbundne om-

kostninger bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger, jf. nr. 5.” 

 

 
5 ”Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsram-

men” af 5. juli 2013. 
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Af Energistyrelsens vejledning om indtægtsrammebekendtgørelsen af februar 

2005
6
 fremgår af punkt 6 om andre indtægter opnået ved driften af den bevillings-

pligtige aktivitet, at det omfatter ydelser, som fremkommer i tilknytning til den 

bevillingspligtige aktivitet, og hvor omkostningerne bæres af den bevillingspligti-

ge aktivitet, dvs. hvor driftsomkostningen eller investeringen primært er afholdt 

med henblik på den bevillingspligtige aktivitet.  

 

Endvidere fremgår det af vejledningen, at der typisk vil være tale om ydelser, som 

skabes samtidig med udførelsen af den bevillingspligtige aktivitet, og som giver 

mulighed for udnyttelse af en økonomisk fordelagtig synergieffekt, f.eks. ved ud-

nyttelse af ledig kapacitet i anlæggene.  

 

Af § 18, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, og den tilsvarende be-

stemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, følger det videre, at virk-

somhedens indtægtsramme reduceres tilsvarende, såfremt andre indtægter bortfal-

der, og de dermed forbundne omkostninger ikke længere bæres af den bevillings-

pligtige aktivitet som nødvendige omkostninger. Reduktionen har virkning fra det 

tidspunkt, hvor de andre indtægter og de dermed forbundne nødvendige omkost-

ninger er bortfaldet, dog tidligst fra den 8. oktober 2008, jf. § 18, stk. 3, i indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016, og den tilsvarende bestemmelse i indtægtsram-

mebekendtgørelse 1227/2010.   

 

En tilsvarende bestemmelse er ikke fastsat i indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004.  

 

Salg af fiberaktiviteter og lukning af det akkrediterede laboratorie 

SEAS-NVE har i sin redegørelse af 17. juli 2012 oplyst, at der bortfalder indtægter 

hhv. pr. 30. juni 2011 vedrørende overskydende fiberkapacitet på kr. 6.543.413 

(2004-priser) som følge af salg af selskabets fiberforbindelser og pr. 1. april 2012 

som følge af lukning af det akkrediterede laboratorie på kr. 260.000 (2004-priser).  

 

SEAS-NVE har oplyst, at fiberaktiviteten oprindeligt opstod til brug for overvåg-

ning af virksomhedens elnet. Sekretariatet lægger derfor til grund, at fiberaktivite-

ten er udført som led i den bevillingspligtige aktivitet.  

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s 

indtægtsramme skal reduceres midlertidigt med kr. 3.868.459 i 2011, og at SEAS-

NVE’s indtægtsramme skal reduceres varigt med kr. 8.111.083 i 2012 som følge 

af bortfald af indtægter fra salg af overskydende fiberaktivitet.  

 

Videre vurderer sekretariatet, at SEAS-NVE’s indtægtsramme skal reduceres mid-

lertidigt med kr. 241.718 i 2012 og varigt med kr. 331.460 i 2013 som følge af 

bortfald af indtægter på grund af lukning af det akkrediterede laboratorie. 

 

  

 
6 ”Vejledning om Bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven” af 1. februar 2005.  
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Assistance af Elkraft på Kontek-forbindelsen  

SEAS-NVE har videre i sin redegørelse af 17. juli 2012 oplyst, at virksomheden 

under øvrige driftsmæssige indtægter i 2004 har indregnet indtægter på kr. 

16.718.356 som følge af, at virksomheden har udført opgaver for Elkraft på Kon-

tek-forbindelsen.  

 

SEAS-NVE har i redegørelsen anført, at SEAS-NVE’s indtægtsramme ikke bør 

reduceres som følge af bortfald af indtægter vedrørende Kontek-forbindelsen, idet 

de dermed forbundne omkostninger fortsat bæres af selskabet, jf. § 18, stk. 2, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016.  

 

Som begrundelse herfor anfører SEAS-NVE bl.a.:  

 
”Til assistance på kontek forbindelsen er der medgået omkostninger for kr. 13.020.822. Heraf er 

der materialer for kr. 3.151.400 som sælges til projektet og kr. 3.513.611 er personalerelaterede 

omkostninger, som stadig ligger i selskabet, mens de resterende omkostninger dækker eksterne 

aktiviteter omkring Kontek forbindelsen. Opgaven er udført for Elkraft, der dengang ejede de høje 

spændringsniveauer øst for Storebælt. Opgaven er udført med de ressourcer der i forvejen var til 

stede i SEAS og fortjenesten herfra har tilgodeset selskabets forbrugere.  

 

[…] 

 

Da omkostningerne fortsat oppebæres så falder dette projekt ikke ind under definitionen af en 

bortfaldet anden driftsmæssig indtægt.”  

 

Sekretariatet har ved e-mail af 21. februar 2017 anmodet SEAS-NVE om at rede-

gøre nærmere for de udførte opgaver for Elkraft på Kontek-forbindelsen, herunder 

redegøre for, hvorledes de udførte opgaver relaterer sig til driften af den bevil-

lingspligtige aktivitet.   

 

SEAS-NVE har den 28. februar 2017 svaret følgende:  

 
”Som det fremgår af redegørelsen, er de udførte opgaver udført med de ressourcer, der var til-

stede i netselskabet og dermed driften af den bevillingspligtige aktivitet. Jf. ligeledes redegørel-

sen har indtægten således ligeledes tilgodeset forbrugerne i form af reducerede nettariffer.” 

 

Endvidere har SEAS-NVE i sit høringssvar bl.a. oplyst:  

 
”Når Elkraft skulle have udført opgaver på transmissionsnettet blev disse ofte udførte af det net-

selskab i hvis område, den berørte del af transmissionsnettet lå. Den opgave, som netselskabet 

SEAS Distribution A.m.b.a. udførte i 2004, bestod i reparation af kabelendemuffer på Kontekfor-

bindelsens landdel beliggende mellem Gedser og Bjæverskov. Det var således også SEAS Di-

stribution A.m.b.a., der fik indtægten for udførelsen af opgaverne. 

 

Der har således været tale om udførelse af netvedligeholdelsesopgaver, som helt åbenbart har 

tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet. Arbejdet er blevet udført under anvendelse af eksiste-

rende arbejdskraft og uden nyansættelser eller anden opmanding. Der er heller ikke efter opga-

vens udførelse sket en reduktion i bemandingen i SEAS Distribution A.m.b.A, og der har dermed 

været tale om udnyttelse af en overskydende kapacitet i den relevante periode.” 

 

Sekretariatet finder på baggrund af de af virksomheden indsendte oplysninger, at 

de personalerelaterede omkostninger på kr. 3.513.611 til arbejdet på Kontekfor-

bindelsen fortsat bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige om-

kostninger, hvorimod de øvrige omkostninger til materialer og eksterne aktiviteter 

ikke længere bæres af den bevillingspligtige aktivitet. SEAS’ indtægtsramme skal 
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herved reduceres med et tilsvarende beløb, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 

18, stk. 2, svarende til kr. 13.869.720, pris- og mængdetalsfremskrevet.  

 

Reduktionen af indtægtsrammen skal ske med virkning fra det tidspunkt, hvor de 

andre indtægter og de dermed forbundne nødvendige omkostninger er bortfaldet, 

dog tidligst den 8. oktober 2008, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 18, stk. 3.  

 

Reduktionen af indtægtsrammen sker med virkning fra 2009, da dette er det første 

hele reguleringsår efter ikrafttrædelsen af bestemmelsen om reduktion ved bortfald 

af andre indtægter.  

 

Sekretariatet bemærker for en god ordens skyld, at forholdet først er indført i ind-

tægtsrammeskemaerne i forbindelse med nærværende afgørelse, idet sekretariatet 

først i forbindelse med høringssvaret fik oplyst, i hvilket selskab indtægterne ind-

gik i 2004.  

 

Omkostningsreduktion 

SEAS-NVE har videre i redegørelsen af 17. juli 2012 oplyst, at der i de oprindeligt 

oplyste driftsmæssige indtægter for 2004 har været indregnet en omkostningsre-

duktion på kr. 765.003 som en del af virksomhedens andre indtægter.   

 

SEAS-NVE har den 28. februar 2017 oplyst, at omkostningsreduktionen ikke ind-

går i de driftsmæssige indtægter for 2004, jf. redegørelsen.    

 

Af redegørelsen fremgår bl.a.:  

 
”Som det fremgår af ovenstående er der i 2004 indberettet en lang række indtægter under øvrige 

indtægter, som i den nuværende definition ikke indberettes som øvrige indtægter. Revideret til 

den nuværende definition, som SEAS-NVE har fulgt siden 2005 bliver de øvrige indtægter for 

2004 følgende […].”  

 

Omkostningsreduktionen indgår herefter ifølge redegørelsen ikke i andre indtægter 

for 2004.  

 

SEAS-NVE har i sit høringssvar oplyst, at indtægten vedrørende omkostningsre-

duktionen indgik i andre indtægter i 2004, og at indtægten dermed har reduceret 

selskabets tariffer i dette år. Videre har SEAS-NVE ved e-mail af 24. maj 2017 

bl.a. oplyst følgende: 

 
”Der er tale om indtægter fra bykommunale selskaber i forbindelse med udvikling i relation til 

EDIEL (standardformat som man bruger til elektronisk at kommunikere måledata) samt indtægter 

fra samme for statistik udført for selskaberne.  

  

Årsagen til, at det i oversigten lidt uheldigt er kaldt ”omkostningsreduktion” er, at der har været 

omkostninger forbundet med disse aktiviteter. Omkostningerne er således for SEAS Distribution 

Amba’s vedkommende reduceret som følge af, at det har været et fælles projekt, og bykommuna-

le selskaber således er blevet opkrævet for en andel heraf.” 

 

Sekretariatet lægger på det foreliggende oplysningsgrundlag til grund, at virksom-

heden i 2004 har haft indtægter til dækning af omkostninger i forbindelse med 

udvikling i relation til EDIEL, men at omkostningerne ikke længere bæres af den 

bevillingspligtige aktivitet som nødvendige omkostninger.  
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Sekretariatet finder på denne baggrund, at indtægtsrammen skal reduceres med et 

tilsvarende beløb, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 18, stk. 2, svarende til kr. 

803.528, pris- og mængdetalsfremskrevet.  

 

Reduktionen af indtægtsrammen skal ske med virkning fra det tidspunkt, hvor de 

andre indtægter og de dermed forbundne nødvendige omkostninger er bortfaldet, 

dog tidligst den 8. oktober 2008, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 18, stk. 3.  

 

Reduktionen af indtægtsrammen sker med virkning fra 2009, da dette er det første 

hele reguleringsår efter ikrafttrædelsen af bestemmelsen om reduktion ved bortfald 

af andre indtægter.  

 

Sekretariatet bemærker for en god ordens skyld, at forholdet først er indført i ind-

tægtsrammeskemaerne i forbindelse med nærværende afgørelse, idet sekretariatet 

først i forbindelse med høringssvaret fik oplyst, i hvilket selskab indtægterne ind-

gik i 2004.  

 

Salg af vindrettigheder 

Af redegørelsen af 17. juli 2012 fremgår, at virksomheden under øvrige drifts-

mæssige indtægter i 2004 har indregnet indtægter på kr. 2.574.923, der stammer 

fra salg af vindrettigheder.  

 

SEAS-NVE har i redegørelsen anført følgende om salget af vindrettighederne:  

 
”Der er ikke relaterede omkostninger til salg af vindrettigheder, da salget er en følge af salget af 

vindmøller til E2 i 2003. Denne indtægt er derfor kommet forbrugerne til gode, da denne indtægt 

er medgået til at dække de gængse omkostninger i selskabet. Det fremgår af vejledningen til BEK 

1520 under punkt 6, at indtægter af denne type er øvrige indtægter, som indgår i grundlaget for 

den nuværende indtægtsramme.”  

 

Sekretariatet har hhv. den 21. oktober 2016 og den 21. februar 2017 anmodet SE-

AS-NVE om at redegøre for, hvordan indtægten relaterer sig til driften af netselsk-

abets bevillingspligtige aktivitet.  

 

SEAS-NVE har den 1. november 2016 anført, ”at vindselskabet og vindrettighe-

derne har ligget under netselskabet i henhold til den dengang gældende elforsy-

ningslovs § 97, stk. 2, hvorfor indtægterne i forbindelse med salget ligeledes har 

ligget her.” 

 

SEAS-NVE har videre ved e-mail af 21. februar 2017 henvist til, at elforsynings-

lovens § 97 kræver, at ejerandele i produktionsvirksomheder indgår i netselskabet, 

hvorfor indtægten i forbindelse med salget ligeledes har ligget i netselskabet.  

 

Sekretariatet bemærker hertil, at bestemmelsen i elforsyningslovens § 97, stk. 2, 

alene opstiller et organisatorisk krav, dvs. at bestemmelsen foreskriver den organi-

satoriske placering af koncernforbundne virksomheder, og at bestemmelsen ikke 

regulerer, hvilke indtægter der relaterer sig til driften af den bevillingspligtige 

aktivitet.  
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SEAS-NVE har herudover i sit høringssvar anført følgende om vindaktiviteten:  

 
”Det var de 4 østdanske distributionsselskaber (NESA, SEAS, NVE og Københavns Energi), som 

indtil ca. 2003/2004 stod for opførelsen og ejerskabet af de landvindmøller, der var etableret af 

Elkraft i de respektive selskabers netområde, som led i det for 1999-reformen bestående Elkraft 

samarbejde. Opførelsen blev finansieret af Elkraft-puljen. Opgaven med opførelse, vedligeholdel-

se m.v. af vindmøllerne var derfor en del af netselskabernes aktiviteter. 

 

Da ejerskabet til vindmøllerne relativt ikke svarende til de 4 selskabers ejerandele i Elkraft sam-

arbejdet, var det i konsekvens af 1999 elreformen nødvendigt at indgå en aftale mellem blandt 

andet de 4 selskaber om, at de tog del i en eventuel indtjening fra disse vindmøller i forhold til de-

res ejerandele i Elkraft. Det er disse rettigheder, SEAS Distribution A.m.b.A afstod i 2003 og de 

har dermed en tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet […].”   

 

Hertil bemærkes, at sekretariatet ikke finder, at ejerskab til vindmøllerne forud for 

indførelsen af indtægtsrammereguleringen i sig selv har betydning for, om salget 

af vindrettighederne er opnået ved driften af den bevillingspligtige aktivitet.  

 

På det foreliggende grundlag vurderer sekretariatet, at indtægterne på kr. 

2.574.923 fra salget af vindrettigheder ikke er opnået ved driften af den bevil-

lingspligtige aktivitet, jf. § 2, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

 

Sekretariatet har især lagt vægt på, at SEAS-NVE ikke har forelagt sekretariatet 

oplysninger, som indikerer, at salget af vindrettighederne har haft tilknytning til 

den bevillingspligtige aktivitet.   

 

Indtægterne fra salg af vindrettigheder på kr. 2.574.923 skal derfor ikke indregnes 

i virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004.  

 

Korrektionen af driftsmæssige indtægter for basisåret 2004 medfører, at virksom-

hedens indtægtsramme reduceres varigt i de følgende reguleringsår. Reduktionerne 

er i forbrugernes favør, og sekretariatet finder derfor, at virksomhedens indtægts-

ramme skal reduceres for disse år, jf. § 21, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 

194/2010, og § 23, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

 

Sekretariatet bemærker for en god ordens skyld, at forholdet først er indført i ind-

tægtsrammeskemaerne i forbindelse med nærværende afgørelse, idet sekretariatet 

først i forbindelse med høringssvaret fik oplyst, i hvilket selskab indtægterne ind-

gik i 2004.  

 

Sideordnet aktivitet i Rødby Elværk 

SEAS-NVE har i redegørelsen af 17. juli 2012 oplyst, at det tidligere Rødby El-

værk fejlagtigt har indregnet en sideordnet aktivitet om pasning af kommunens 

gadebelysning som en øvrig driftsmæssig indtægt i 2004, idet denne indtægt burde 

have været holdt ude af den regulerede økonomi. På den baggrund har virksomhe-

den korrigeret de oprindelig oplyste driftsmæssige indtægter for 2004 for Rødby 

Elværk.   

 

Korrektionen af driftsmæssige indtægter for basisåret 2004 medfører, at virksom-

hedens indtægtsramme reduceres i de følgende reguleringsår. Reduktionerne er i 

forbrugernes favør, og sekretariatet finder derfor, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s 
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og SEAS-NVE’s indtægtsramme skal reduceres for disse år svarende til, at de 

korrekte driftsmæssige indtægter for Rødby Elværk havde været indberettet i 

2004, jf. § 21, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 194/2010, og § 23, stk. 5, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

5.1.6. KUNDER TILSLUTTET DIREKTE I TRANSMISSIONSNETTET  

I forbindelse med sekretariatets gennemgang af netvirksomhedernes bagudrettede 

indtægtsrammer for perioden 2005-2015, har sekretariatet konstateret, at flere 

distributionsvirksomheder – herunder SEAS-NVE – indregner forbrug fra kunder 

tilsluttet direkte i transmissionsnettet (såkaldte A0-kunder) i deres regulerings-

regnskab.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har på den baggrund den 29. juni 2016 anmodet 

Energistyrelsen om en udtalelse om kundehåndteringen af elforbrugere tilsluttet 

direkte i transmissionsnettet. 

 

 I sin vejledende udtalelse af 23. november 2016
7
 finder Energistyrelsen, at: 

 
”[…] håndteringen af elforbrugere, som er tilsluttet direkte til transmissionsnettet, skal varetages 

af transmissionsvirksomheden. Håndteringen kan derfor ikke være omfattet af de netbevillinger, 

der er udstedt til de netvirksomheder, der driver distributionsnet med henblik på levering af elek-

tricitet til elforbrugere tilsluttet distributionsnettet.”  

 

Energistyrelsens nærmere begrundelse fremgår af udtalelsen.  

 

SEAS-NVE har i sit høringssvar bl.a. anført, at virksomheden er uforstående over 

for denne vurdering vedrørende kunder tilsluttet transmissionsnettet. Virksomhe-

den har til støtte herfor bl.a. henvist til et notat af 5. april 2017, udarbejdet af ad-

vokatfirmaet Kromann Reumert
8
, hvori det vurderes, at netvirksomhederne lovligt 

kan varetage kundehåndteringen i henhold til elforsyningsloven. Vurderingen støt-

tes bl.a. på bestemmelserne i elforsyningslovens §§ 5, 19, 47 og 97 samt lov om 

Energinet.dk § 2.    

 

Sekretariatet finder i lyset af Energistyrelsens udtalelse af 23. november 2016, at 

elforbrugere, som er tilsluttet direkte i transmissionsnettet ikke er omfattet af net-

virksomhedernes netbevilling. Det følger således af forarbejderne til elforsynings-

lovens § 19, at reglerne i elforsyningsloven gør op med opgavefordelingen mellem 

hhv. netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, således at netvirksomheder 

varetager den fysiske forbindelse på distributionsniveau mellem producenter og 

forbrugere af elektricitet, mens transmissionsvirksomheder tilsvarende på trans-

missionsniveau varetager den fysiske forbindelse mellem producenter og distribu-

tionsnet/større forbrugere.  

 

På denne baggrund vurderer sekretariatet, at leverede mængder til A0-kunderne – 

som udgangspunkt – ikke skal indregnes i reguleringsregnskabet.  

 

 
7 Energistyrelsen: ”Vedr.: Henvendelse af 29. juni 2016” af 23. november 2016, j.nr. 2016-7740 

8 Notat af 5. april 2017 om håndtering af elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet 
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Sekretariatet for Energitilsynet har imidlertid den 22. januar 2013 truffet afgørelse 

om opgørelse af den samlede leverede mængde elektricitet for 2011 i forbindelse 

med sammenlægning af indtægtsrammerne for SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SEAS-

NVE Net 50 kV og SEAS-NVE Net Transmission pr. 1. januar 2012, hvorved 

19.982.273 kWh ud af samlet 3.833.265.411 kWh vedrørte en A0-kunde, som var 

koblet på transmissionsnettet på 132 kV-siden af en 132/50 kV transformer.  

 

SEAS-NVE har den 19. december 2012 oplyst følgende til Energitilsynet om den-

ne kunde: 

 
”132 kV”-kunden er BaneDanmark, der har to tilslutninger. Ved begge tilslutninger har BaneDan-

mark egen transformer, som er tilsluttet direkte i en 132/50 kV-station. 

 

De er vores kunde, idet det er vores station, og vi desuden har kundehåndtering mv. Deres 

mængde er for øvrigt konsistent siden 2004 opgjort som en del af mængderne i den mængdeaf-

hængige transmissionsindtægtsramme for Net. 

 

Sekretariatet finder på denne baggrund, at virksomheden som følge af afgørelsen 

af 22. januar 2013 har haft en berettiget forventning om, at A0-kundernes aftag af 

elektricitet direkte i transmissionsnettet har kunnet medregnes ved opgørelsen af 

netvirksomhedens leverede mængde elektricitet. 

 

Det målte forbrug for kunder tilsluttet direkte i transmissionsnettet kan derfor i 

perioden 2004-2015 indgå i opgørelsen af hhv. SEAS-NVE Transmissions og 

SEAS-NVE’s mængde leveret elektricitet, der indgår ved udmeldingen af virk-

somhedens bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer for denne periode. 

 

For perioden 2017 og fremefter kan det målte forbrug for disse kunder tilsluttet 

direkte i transmissionsnettet imidlertid ikke indgå i opgørelsen af den leverede 

mængde elektricitet. SEAS-NVE kan heller ikke indregne driftsmæssige indtæg-

ter, driftsomkostninger og afskrivninger forbundet med kunder tilsluttet direkte i 

transmissionsnettet samt værdien af virksomhedens målere på transmissionsnettet i 

sine netaktiver for perioden 2017 og fremefter.  

 

Sekretariatet bemærker hertil, at ”leveret elektricitet” defineres som ”Antal kWh 

leveret til slutbruger eller anden aftager”, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, 

nr. 22, og at en netvirksomhed skal ”måle den elektricitet, der transporteres igen-

nem virksomhedens net”, jf. elforsyningslovens § 22, stk. 1, nr. 2. Levering af 

elektricitet (kWh) må således efter sekretariatets vurdering forudsætte, at der stil-

les nødvendigt udstyr til rådighed for leverancen, eller at der i øvrigt foretages en 

aktiv handling med henblik på at sikre aftageren levering af elektricitet. SEAS-

NVE har efter sekretariatets vurdering ikke leveret elektricitet til kunderne tilslut-

tet direkte i transmissionsnettet.  

 

Sekretariatet har i øvrigt orienteret Energistyrelsen om SEAS-NVE’s bemærknin-

ger til håndteringen af kunder tilsluttet direkte i transmissionsnettet. 
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5.1.7. SAMMENLÆGNING AF INDTÆGTSRAMMER 

Principper for sammenlægning af indtægtsrammer  

Beregning af indtægtsrammer sker ifølge § 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgø-

relse 195/2016; den tilsvarende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, samt den lignende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, jf. § 35, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, på føl-

gende måde:  

 
”[…] Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i 

reguleringsåret og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kWh) for det følgende 

reguleringsår. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret 

kan oppebære i form af driftsmæssige indtægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det for-

ventede, jf. stk. 4, og ved uændret reguleringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i 

reguleringsåret […].”  

 

Det fremgår af § 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; den tilsva-

rende bestemmelse i bekendtgørelse 1294/2010, samt den lignende bestemmelse i 

§ 3, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, at:  

 
”Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter i 

2004, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004, divideret med den leverede mængde 

elektricitet i 2004.”  

 

Endelig fremgår det af § 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; den tilsva-

rende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, samt den lignende 

bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, at:  

 
”Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne regule-

ringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 26, til hver virksomhed […]” 

 

Fusion af indtægtsrammerne kan i denne sag ske med hjemmel i § 10 i indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016; den tilsvarende bestemmelse i indtægtsramme-

bekendtgørelse 1294/2010, samt den lignende bestemmelse i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1520/2004: 

 
”Hvis to eller flere virksomheder fusionerer, og bevillingsområderne sammenlægges til ét bevil-

lingsområde, fremsender den fortsættende eller nye virksomhed et budget til Energitilsynet til 

brug for Energitilsynets beregning af en ny indtægtsramme og en ny reguleringspris og et nyt rå-

dighedsbeløb. Den nye indtægtsramme kan ikke overstige summen af de hidtidige indtægtsram-

mer ved uændret aktivitet.”  

 

Det fremgår af bestemmelsen, at fusionen sker ved en sammenlægning af de eksi-

sterende indtægtsrammer, og at den fusionerede indtægtsramme ikke kan overstige 

summen af indtægtsrammerne fra stamselskaberne.  

 

I bilag 2 beskrives de principper, sekretariatet lægger til grund for sammenlægnin-

gen af indtægtsrammer.  
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Sekretariatet bemærker, at såfremt der måtte opstå ændringer af netvirksomheder-

nes basisindtægtsramme
9
 i årene før fusionen, som følge af senere afgørelser om 

bagudrettede varige forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen, vil det føre 

til ændringer af den korrigerede reguleringspris ved denne afgørelse.  

Sammenlægning af indtægtsrammer for Syd Net, Maribo og SEAS-NVE Net 

0,4-10 kV 

Syd Net og Maribo er med virkning pr. 1. januar 2006 fusioneret med SEAS-NVE 

Net 0,4-10 kV. 

 

På den baggrund har SEAS-NVE Net 0,4-10 kV ansøgt om at få godkendt sam-

menlægning af indtægtsrammerne for Syd Net, Maribo og SEAS-NVE Net 0,4-10 

kV med virkning pr. 1. januar 2006. 

  

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV har oplyst, at der ikke har været internt leverede 

mængder elektricitet mellem Syd Net, Maribo og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV. De 

tre virksomheders net var dermed horisontalt forbundne, og i beregningen af den 

nye indtægtsramme indgår derfor summen af de tre virksomheders leverede 

mængder elektricitet i 2005. Denne sum udgør 2.724.626.679 kWh.  

 

I beregningen af den korrigerede reguleringspris, som har virkning fra 1. januar 

2006, indgår ligeledes basisindtægtsrammernes størrelse ultimo 2005 for hhv. Syd 

Net, Maribo og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV. Sekretariatet har opgjort Syd Nets 

basisindtægtsramme i 2005 til kr. 25.385.672, Maribos basisindtægtsramme til kr. 

6.315.138, mens SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s basisindtægtsramme i 2005 er op-

gjort til kr. 525.159.218. Den fusionerede indtægtsramme for 2005 udgør således 

kr. 556.860.029. 

 

Den korrigerede reguleringspris for 2005 kan dernæst beregnes, jf. boks 1 i bilag 

2, som  

 

Korr. reg.pris2005= kr. 556.860.029/2.724.626.679 kWh = 20,44 øre/kWh 

 

Denne korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives dernæst til 2006, hvorefter 

den indgår i beregningen af SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s basisreguleringspris.  

 

Med sammenlægningen af indtægtsrammer følger det ligeledes, at Syd Nets og 

Maribos netaktiver ultimo 2005 lægges sammen med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s 

netaktiver ultimo 2005, ligesom beregningen af nettabskompensation fra og med 

2006 baserer sig på et vægtet gennemsnit af Syd Nets, Maribos og SEAS-NVE 

Net 0,4-10 kV’s gennemsnitlige pris på nettab i 2004. Endvidere lægges Syd Nets 

og Maribos differencer ultimo 2005 sammen med SEAS-NVE Net 0,4 kV’s diffe-

rencer ultimo 2005.
10

 Opgørelsen af differencer følger i afsnit 5.3.  

 
9  Med ”basisindtægtsramme” refereres til den varige del af virksomhedens indtægtsramme, dvs. indtægtsram-

men før midlertidige forhøjelser eller sænkninger, f.eks. forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer 

eller sænkninger som følge af ét-årige krav fra benchmarking af kvalitet i levering. 

10 Beregninger fremgår af regnearket ”SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 2006-2008”.  
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Sammenlægning af indtægtsrammer for Roskilde og SEAS-NVE Net 0,4-10 

kV 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV er med virkning pr. 1. januar 2009 fusioneret med 

Roskilde med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV som det fortsættende selskab. 

 

På den baggrund har SEAS-NVE Net 0,4-10 kV ansøgt om at få godkendt sam-

menlægning af indtægtsrammerne for SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og Roskilde med 

virkning pr. 1. januar 2009. 

  

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV har oplyst, at der ikke har været internt leverede 

mængder elektricitet mellem SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og Roskilde. De to virk-

somheders net var dermed horisontalt forbundne, og i beregningen af den nye ind-

tægtsramme indgår derfor summen af de to virksomheders leverede mængder 

elektricitet i 2008. Denne sum udgør 2.800.757.408 kWh. 

 

I beregningen af den korrigerede reguleringspris, som har virkning fra 1. januar 

2009, indgår ligeledes basisindtægtsrammernes størrelse ultimo 2008 for hhv. 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og Roskilde. Sekretariatet har opgjort SEAS-NVE Net 

0,4-10 kV’s basisindtægtsramme i 2008 til kr. 623.251.612, mens Roskildes basis-

indtægtsramme i 2008 er opgjort til kr. 26.417.063. Den fusionerede indtægts-

ramme for 2008 udgør således kr. 652.105.992. 

 

Den korrigerede reguleringspris for 2008 kan dernæst beregnes, jf. boks 1 i bilag 

2, som  

 

Korr. reg.pris2008= kr. 649.668.674/2.800.757.408 kWh = 23,20 øre/kWh 

 

Denne korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives dernæst til 2009, hvorefter 

den indgår i beregningen af SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s basisreguleringspris. 

Sekretariatet bemærker, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kV efter fusionen mellem SE-

AS-NVE Net 0,4-10 kV og Roskilde pålægges Roskildes effektiviseringskrav fra 

økonomisk benchmarking i 2008 og 2009.  

 

Med sammenlægningen af indtægtsrammer følger det ligeledes, at Roskildes ne-

taktiver ultimo 2008 lægges sammen med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s netaktiver 

ultimo 2008, ligesom beregningen af nettabskompensation fra og med 2009 base-

rer sig på et vægtet gennemsnit af Roskildes og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s gen-

nemsnitlige pris på nettab i 2004. Endvidere lægges Roskildes differencer ultimo 

2008 sammen med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s differencer ultimo 2008.
11

 Opgø-

relsen af differencer følger afsnit 5.3. 

Sammenlægning af indtægtsrammer for Køge og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV er med virkning pr. 1. januar 2011 fusioneret med Kø-

ge med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV som det fortsættende selskab.  

 

 
11 Beregninger fremgår af regnearket ”SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 2009-2010”.  
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På den baggrund har SEAS-NVE Net 0,4-10 kV ansøgt om at få godkendt sam-

menlægning af indtægtsrammerne for SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og Køge med 

virkning pr. 1. januar 2011. 

  

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV har oplyst, at der ikke har været internt leverede 

mængder elektricitet mellem SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og Køge. De to virksom-

heders net var dermed horisontalt forbundne, og i beregningen af den nye ind-

tægtsramme indgår derfor summen af de to virksomheders leverede mængder 

elektricitet i 2010. Denne sum udgør 3.009.389.956 kWh. 

 

I beregningen af den korrigerede reguleringspris, som har virkning fra 1. januar 

2011, indgår ligeledes basisindtægtsrammernes størrelse ultimo 2010 for hhv. 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og Køge. Sekretariatet har opgjort SEAS-NVE Net 

0,4-10 kV’s basisindtægtsramme i 2010 til kr. 636.140.690, mens Køges basisind-

tægtsramme i 2010 er opgjort til kr. 7.124.112. Den fusionerede indtægtsramme 

for 2010 udgør således kr. 643.264.803. 

 

Den korrigerede reguleringspris for 2010 kan dernæst beregnes, jf. boks 1 i bilag 

2, som  

 

Korr. reg.pris2010= kr. 643.264.803/3.009.389.956 kWh = 21,38 øre/kWh 

 

Denne korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives dernæst til 2011, hvorefter 

den indgår i beregningen af SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s basisreguleringspris. 

Sekretariatet bemærker, at SEAS-NVE Net 0,4-10 kV efter fusionen mellem SE-

AS-NVE Net 0,4 kV og Køge pålægges Køges effektivitetskrav fra økonomisk 

benchmarking i 2010.  

 

Med sammenlægningen af indtægtsrammer følger det ligeledes, at Køges netakti-

ver ultimo 2010 lægges sammen med SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s netaktiver ul-

timo 2010, ligesom beregningen af nettabskompensation fra og med 2011 baserer 

sig på et vægtet gennemsnit af de to virksomheders gennemsnitlige pris på nettab i 

2004. Endvidere lægges Køges differencer ultimo 2010 sammen med SEAS-NVE 

Net 0,4-10 kV’s differencer ultimo 2010.
12

 Opgørelsen af differencer følger af 

afsnit 5.3.  

Sammenlægning af indtægtsrammer for SEAS-NVE Transmission, SEAS-

NVE Net 50 kV og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SEAS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 50 kV 

er med virkning pr. 1. januar 2012 fusioneret med SEAS-NVE Net 0,4 kV som det 

fortsættende selskab. Selskabet har i den forbindelse skiftet navn til SEAS-NVE. 

 

På den baggrund har SEAS-NVE den 26. september 2012 ansøgt om at få god-

kendt sammenlægning af indtægtsrammerne for SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SE-

AS-NVE Transmission og SEAS-NVE Net 0,4-10 kV med virkning pr. 1. januar 

 
12 Beregninger fremgår af regnearket ”SEAS-NVE Net 2011-2015”.  
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2012. SEAS-NVE har i forbindelse med ansøgningen indsendt Energistyrelsens 

godkendelse af bevillingsoverdragelsen af 28. juni 2012.  

 

SEAS-NVE har oplyst, at der ikke har været internt leverede mængder elektricitet 

mellem SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SEAS-NVE Net 50 kV og SEAS-NVE 

Transmission. Virksomhedernes net var dermed horisontalt forbundne, og i bereg-

ningen af den nye indtægtsramme indgår derfor summen af de tre virksomheders 

leverede mængder elektricitet i 2011. Imidlertid korrigeres den leverede mængde 

for områder, der ikke deler kundegrundlag, jf. afgørelse af 22. januar 2013 (sagsnr. 

12/14381). Den endelige sum udgør på den baggrund 3.833.265.412 kWh. 

 

I beregningen af den korrigerede reguleringspris, som har virkning fra 1. januar 

2012, indgår ligeledes basisindtægtsrammernes størrelse ultimo 2011 for hhv. 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SEAS-NVE Net 50 kV og SEAS-NVE Transmission. 

Sekretariatet har opgjort SEAS-NVE Net 0,4-10 kV’s basisindtægtsramme i 2011 

til kr. 605.704.524, SEAS-NVE Net 50 kV’s til kr. 46.974.404 og SEAS-NVE 

Transmissions til kr. 56.385.001. Den fusionerede indtægtsramme for 2011 udgør 

således kr. 709.063.929. 

 

Den korrigerede reguleringspris for 2011 kan dernæst beregnes, jf. boks 1 i bilag 

2, som  

 

Korr. reg.pris2012= kr. 709.063.929/3.833.265.412 kWh = 18,50 øre/kWh 

 

Denne korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives dernæst til 2012, hvorefter 

den indgår i beregningen af SEAS-NVE basisreguleringspris. Sekretariatet be-

mærker, at SEAS-NVE efter fusionen pålægges SEAS-NVE Net 50 kV’s og SE-

AS-NVE Transmissions effektivitetskrav fra økonomisk benchmarking i 2011 og 

2012.  

 

Med sammenlægningen af indtægtsrammer følger det ligeledes, at virksomheder-

nes netaktiverne ultimo 2011 lægges sammen, ligesom beregningen af nettabs-

kompensation fra og med 2012 baserer sig på et vægtet gennemsnit af hhv. SEAS-

NVE Net 0,4-10 kV’s, SEAS-NVE Net 50 kV’s og SEAS-NVE Transmissions 

gennemsnitlige pris på nettab i 2004. Endvidere lægges de tre virksomheders dif-

ferencer ultimo 2011 sammen.
13

 Opgørelsen af differencer følger af afsnit 5.3.  

5.1.8. ØVRIGE KORREKTIONER 

SEAS-NVE har i sit høringssvar oplyst, at driftsmæssige indtægter for SEAS-

NVE Net 50 kV udgør kr. 29.493.000 i henhold til reguleringsregnskabet for 2005. 

Sekretariatet har indført beløbet i det vedlagte indtægtsrammeskema.  

 

SEAS-NVE har videre den 29. maj 2017 oplyst, at der i reguleringsregnskabet for 

2011 er indregnet en primokorrektion på kr. -84.235.605, som rettelig skulle være 

indregnet i reguleringsregnskabet for 2010. Sekretariatet har i overensstemmelse 

 
13 Beregninger fremgår af regnearket ” SEAS-NVE Net 2011-2015”.  
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med SEAS-NVE’s oplysninger korrigeret netaktiverne for de pågældende år, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 23, stk. 5. 

 

I sit høringssvar har SEAS-NVE desuden oplyst, at den angivne værdi af netakti-

ver ultimo året i det fremsendte indtægtsrammeskema for reguleringsårene 2011-

2015 ikke stemmer overens med netaktiver ultimo året oplyst i SEAS-NVE Nets 

reguleringsregnskaber. Sekretariatet har korrigeret beløbene i indtægtsrammeske-

maet, således at netaktiver ultimo året stemmer overens med oplysningerne i regu-

leringsregnskaberne.  

 

SEAS-NVE har i forbindelse med opgørelsen af netaktiver den 31. maj 2017 op-

lyst, at afskrivninger i 2013 skal korrigeres således, at de også indeholder afskriv-

ninger fra datahubben. Sekretariatet bemærker, at korrektionen har betydning for 

opgørelsen af forrentningsprocenten og at korrektionen er til fordel for SEAS-

NVE, hvorfor korrektionen skal være væsentlig (2. væsentlighedskriterie). Korrek-

tionen er ikke væsentlig, idet den ikke påvirker forrentningsprocenten med mindst 

1 procentpoint i 2013, og idet den ikke påvirker reguleringsprisen, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 23, stk. 4. Sekretariatet korrigerer derfor ikke SEAS-

NVE’s afskrivninger i 2013. 

 

Endelig har SEAS-NVE den 29. maj 2017 oplyst, at virksomheden i forbindelse 

med overdragelse af 132 kV-nettet til Energinet.dk ikke har overdraget en række 

grunde og bygninger. Sekretariatet lægger til grund, at SEAS-NVE i overens-

stemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens regler afhænder ejendomme, som 

er ubenyttede eller irrelevante for den bevillingspligtige aktivitet. Frasalgene be-

handles i forbindelse med indtægtsrammeudmeldingen for de relevante regule-

ringsår.  

5.2. INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER 

I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsram-

mer og reguleringspriser for Syd Net, Maribo, Roskilde, Køge, SEAS-NVE 

Transmission, SEAS-NVE Net 50 kV, SEAS-NVE Net 0,4-10 kV og SEAS-NVE, 

jf. § 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt de tilsvarende bestemmel-

ser i hhv. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og 1520/2004, jf. § 35, stk. 4 

og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Opgørelsen indeholder afgørel-

serne for de virksomhedsspecifikke forhold, herunder sammenlægningen af ind-

tægtsrammer, jf. ovenfor afsnit 5.1. 

 

Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedernes driftsmæssige 

indtægter i 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, divideret med den 

leverede mængde elektricitet i 2004, jf. § 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016.  

5.2.1. SYD NET (2005) 

Sekretariatet finder, at den beregnede bagudrettede reguleringspris og indtægts-

ramme for Syd Net for 2005 er som fremgår af Tabel 7. De bagvedliggende bereg-

ninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark ”Syd Net 2005”. 
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TABEL 7 | SYD NETS REGULERINGSPRIS OG INDTÆGTSRAMME FOR 2005 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 15,98 25.385.672 

Kilde: Syd Net, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når regulerings-

prisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er 

resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder 

derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. 

5.2.2. MARIBO (2005) 

Sekretariatet finder, at den beregnede bagudrettede reguleringspris og indtægts-

ramme for Maribo for 2005 er som fremgår af Tabel 8. De bagvedliggende bereg-

ninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark ”Maribo 2005”. 

TABEL 8 | MARIBOS REGULERINGSPRIS OG INDTÆGTSRAMME FOR 2005 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 15,09 6.315.138 

Kilde: Maribo, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når regulerings-

prisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er 

resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder 

derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. 

5.2.3. ROSKILDE (2005-2008) 

Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-

rammer for virksomheden for perioden 2005-2008 er som fremgår af Tabel 9. De 

bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark 

”Roskilde 2005-2008”. 

TABEL 9 | ROSKILDES REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 2005-2008 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 13,78 23.212.169 

2006 14,29 24.548.366 

2007 14,75 25.908.643 

2008 15,62 27.670.538 

Kilde: Roskilde, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når regulerings-

prisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er 

resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder 

derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. 
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5.2.4. KØGE (2005-2010) 

Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-

rammer for virksomheden for perioden 2005-2010 er som fremgår af Tabel 10. De 

bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark 

”Køge 2005-2010”. 

TABEL 10 | KØGES REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 2005-2010 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 7,71 8.082.164 

2006 8,00 9.363.363 

2007 8,26 9.662.026 

2008 9,20 8.235.298 

2009 9,06 7.997.878 

2010 7,90 7.124.112 

Kilde: Køge, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når regulerings-

prisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er 

resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder 

derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. 

5.2.5. SEAS-NVE TRANSMISSION (2005-2011) 

Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-

rammer for virksomheden for perioden 2005-2011 er som fremgår af Tabel 11. De 

bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark 

”SEAS-NVE Transmission 2005-2010” og ”SEAS-NVE Transmission 2011”. 

TABEL 11 | SEAS-NVE TRANSMISSIONS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTS-

RAMMER, 2005-2011 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 1,97 50.812.028 

2006 2,14 56.153.270 

2007 2,25 58.677.801 

2008 2,32 61.817.801 

2009 2,36 60.332.758 

2010 2,43 63.476.057 

2011 2,35 60.200.495 

Kilde: SEAS-NVE Transmission, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når regulerings-

prisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er 

resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder 

derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. 
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5.2.6. SEAS-NVE NET 50 KV (2005-2011) 

Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-

rammer for virksomheden for perioden 2005-2011 er som fremgår af Tabel 12. De 

bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark 

”SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 2005-2010” og ”SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 2011”. 

TABEL 12 | SEAS-NVE NET 50 KVS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 

2005-2011 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 2,74 47.330.214 

2006 2,92 51.708.487 

2007 3,04 52.211.627 

2008 3,13 51.111.391 

2009 3,21 51.899.542 

2010 3,26 55.206.033 

2011 3,33 48.059.860 

Kilde: SEAS-NVE Net 50 kV, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når regulerings-

prisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er 

resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder 

derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. 

5.2.7. SEAS-NVE NET 0,4-10 KV (2005-2011) OG SEAS-NVE NET (2012-2015) 

Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-

rammer for SEAS-NVE Net 0,4-10 kV for perioden 2005-2011 og for SEAS-NVE 

for perioden 2012-2015 er som fremgår af Tabel 13. De bagvedliggende beregnin-

ger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark ”SEAS-NVE Net 0,4-10 

kV 2005”, ”SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 2006-2008”, ”SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 

2009-2010” og ”SEAS-NVE Net 2011-2015”. 
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TABEL 13 | SEAS-NVE NET 0,4-10 KV’S OG SEAS-NVE’S REGULERINGSPRISER OG 

INDTÆGTSRAMMER, 2005-2015 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV   

2005 20,81 525.159.218 

2006 21,73 621.278.015 

2007 22,60 636.385.867 

2008 23,68 676.726.001 

2009 23,08 751.951.197 

2010 21,79 775.584.411 

2011 21,38 767.259.467 

SEAS-NVE   

2012 18,64 901.516.643 

2013 19,00 930.537.610 

2014 18,66 913.397.965 

2015 18,61 889.881.290 

Kilde: SEAS-NVE Net 0,4-10 kV, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når regulerings-

prisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er 

resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder 

derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. 

5.3. DIFFERENCER  

Af § 31, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 fremgår, at differencer 

skal være korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tids-

punktet for regnskabsaflæggelsen.  

 

Differencer kan opstå på to forskellige måder: 

 

- Som følge af årets differencer (afvigelser) opgjort pr. 31. december i et re-

guleringsår mellem en virksomheds driftsmæssige indtægter og dennes 

indtægtsramme, jf. § 2, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

Altså differencer opstået i reguleringsåret. 

- Som følge af ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rå-

dighedsbeløbet (og således virksomhedernes bagudrettede indtægtsram-

mer) skulle have været ændret (f.eks. nødvendige nyinvesteringer), jf. §§ 

12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

 

I sin hidtidige praksis har sekretariatet ikke udmeldt en frist for indsendelse af 

ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinveste-

ringer. 
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Sekretariatet har imidlertid den 29. maj 2015 orienteret netvirksomhederne om, at 

ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinveste-

ringer idriftsat 2005-2014 skal fremsendes senest den 31. december 2015. 

 

Sekretariatet har endvidere den 29. maj 2015 orienteret netvirksomhederne om, at 

fremadrettet, dvs. fra og med regnskabsaflæggelsen for reguleringsåret 2015 den 

31. maj 2016, skal ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer for det regule-

ringsår indsendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvor virksomhederne 

er forpligtede til at indsende dokumentation for ændrede forhold, som bevirker, at 

reguleringsprisen skulle have været hævet eller sænket.  

 

Ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2015 og fremefter skal 

således fremsendes senest den 31. maj i efterfølgende kalenderår. Der kan dog 

fremsendes nye eller ændrede oplysninger fra til 31. august i indsendelsesåret.  

5.3.1. OPGØRELSE AF DIFFERENCER 

På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og afsnit 0, har Sekretariatet for 

Energitilsynet opgjort virksomhedernes differencer for perioden 2005-2015, jf. 

Tabel 14-20 nedenfor.  

 

I tabellerne indgår dels årets differencer, dels differencer som følge af nødvendige 

nyinvesteringer (også benævnt ændrede forhold). Differencer i virksomhedens 

favør angives som positive beløb, og differencer i forbrugernes favør angives som 

negative beløb. 

TABEL 14 | OPGØRELSE AF SYD NETS DIFFERENCER FOR 2005 

 Opstået differen-

ce (kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Difference som 

ønskes opkrævet 

(kr.) 

Afviklet differen-

ce fra tidligere år 

(kr.) 

Difference til 

opkræv-

ning/tilbagebetali

ng (kr.) 

2005 -2.624.315 - - - -2.624.315 

Kilde: Syd Net, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Differencen ultimo 2005 videreføres til SEAS-NVE Net 0,4-10 kV pr. 1. januar 2006. 

TABEL 15 | OPGØRELSE AF MARIBOS DIFFERENCER FOR 2005 

 Opstået differen-

ce (kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Difference som 

ønskes opkrævet 

(kr.) 

Afviklet differen-

ce fra tidligere år 

(kr.) 

Difference til 

opkræv-

ning/tilbagebetali

ng (kr.) 

2005 633.001 - 633.001 - 633.001 

Kilde: Maribo, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Differencen ultimo 2005 videreføres til SEAS-NVE Net 0,4-10 kV pr. 1. januar 2006.  
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TABEL 16 | OPGØRELSE AF ROSKILDES DIFFERENCER FOR 2005-2008 

 Opstået differen-

ce (kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Difference som 

ønskes opkrævet 

(kr.) 

Afviklet differen-

ce fra tidligere år 

(kr.) 

Difference til 

opkræv-

ning/tilbagebetali

ng (inkl. forrent-

ning) (kr.) 

2005   1.380.897 -       1.380.897 -         1.380.897  

2006            -1.132.007 - -            1.380.897            -1.132.007 

2007 -501.532 - -            - -1.709.214 

2008 171.379 - 171.379 - -1.537.835 

Kilde: Roskilde, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Differencen ultimo 2008 videreføres til SEAS-NVE Net 0,4-10 kV pr. 1. januar 2009. 

TABEL 17 | OPGØRELSE AF KØGES DIFFERENCER FOR 2005-2010 

 Opstået differen-

ce (kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Difference som 

ønskes opkrævet 

(kr.) 

Afviklet differen-

ce fra tidligere år 

(kr.) 

Difference til 

opkræv-

ning/tilbagebetali

ng (inkl. forrent-

ning) (kr.) 

2005             1.524.809  -             1.524.809  -             1.524.809 

2006                181.713  -                181.713  -             1.706.522  

2007             3.268.174  -             3.268.174  1.524.809             3.449.888  

2008              1.266.506   -        1.266.506 3.449.888             1.266.506  

2009                499.880  -                499.880  1.266.506                499.880  

2010            -2.018.449 -            - 499.880            -2.018.449 

Kilde: Køge, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Differencen ultimo 2010 videreføres til SEAS-NVE Net 0,4-10 kV pr. 1. januar 2011. 
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TABEL 18 | OPGØRELSE AF SEAS-NVE TRANSMISSIONS DIFFERENCER FOR 2005-

2011 

 Opstået differen-

ce (kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Difference som 

ønskes opkrævet 

(kr.) 

Afviklet differen-

ce fra tidligere år 

(kr.) 

Difference til 

opkræv-

ning/tilbagebetali

ng (kr.) 

2005 6.782.260 - 6.782.260 - 6.782.260 

2006 15.471.544 - 15.471.544 6.782.260 15.471.544 

2007 18.523.811 - 18.523.811 15.471.544 18.523.811 

2008 19.704.188 - 19.704.188 18.523.811 19.704.188 

2009 12.739.645 - 12.739.645 19.704.188 12.739.645 

2010 8.480.603 - 8.480.603 12.739.645 8.480.603 

2011 18.310.391 - 18.310.391 8.480.603 18.310.391 

Kilde: SEAS-NVE Transmission, SEAS-NVE Net og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Differencen ultimo 2011 videreføres til SEAS-NVE Net pr. 1. januar 2012. 

TABEL 19 | OPGØRELSE AF SEAS-NVE NET 50 KV’S DIFFERENCER FOR 2005-2011 

 Opstået differen-

ce (kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Difference som 

ønskes opkrævet 

(kr.) 

Afviklet differen-

ce fra tidligere år 

(kr.) 

Difference til 

opkræv-

ning/tilbagebetali

ng (inkl. forrent-

ning) (kr.) 

2005 17.837.435 10.709.000 7.128.435 - 7.128.435 

2006 26.633.649 11.075.000 15.558.649 7.128.435 15.558.649 

2007 29.833.860 9.702.000 20.131.860 15.558.649 20.131.860 

2008 32.991.374 12.020.000 20.971.374 20.131.860 20.971.374 

2009 27.889.551 26.937.595 951.955 19.331.076 2.592.253 

2010 5.447.012 2.514.000 2.933.012 - 5.525.265 

2011 -3.793.707 - - 5.525.265 -3.951.146 

Kilde: SEAS-NVE Net 50 kV, SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Differencen ultimo 2011 videreføres til SEAS-NVE Net pr. 1. januar 2012. 
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TABEL 20 | OPGØRELSE AF SEAS-NVE NET 0,4-10 KV’S OG SEAS-NVE’S DIFFEREN-

CER FOR 2005-2015 

 Opstået diffe-

rence (kr.) 

Midlertidig 

tarifnedsæt-

telse (kr.) 

Difference som 

ønskes opkræ-

vet (kr.) 

Afviklet diffe-

rence fra tidlige-

re år (kr.) 

Difference til op-

kræv-

ning/tilbagebetaling 

(kr.) 

SEAS-NVE 

0,4-10 kV 

     

2005 68.193.157 - 68.193.157 - 68.193.157 

2006 139.102.588 - 139.102.588 66.201.844 139.102.588 

2007 165.712.655 - 165.712.655 139.102.588 165.712.655 

2008 229.478.916 173.941.082 55.537.835 165.712.655 55.537.835 

2009 61.379.698 - 61.379.698 - 115.379.698 

2010 41.095.209 - 41.095.209 54.000.000 102.474.907 

2011 72.017.587 - 72.017.587 100.456.458 86.376.832 

SEAS-NVE      

2012 99.625.196 13.914.978 85.710.217 86.376.832 85.710.217 

2013 135.035.540 50.498.244 84.537.296 85.710.217 84.537.296 

2014 98.243.755 25.787.126 72.456.628 84.537.296 72.456.628 

2015 76.526.285 0 76.526.285 63.790.000 85.192.913 

Kilde: SEAS-NVE og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Differencen ultimo 2006, 2009, 2011 og 2012 indeholder differencen for hhv. Syd Net ultimo 

2005, Maribo ultimo 2005, Roskilde ultimo 2008, Køge ultimo 2010, SEAS-NVE Transmission ultimo 

2011 og SEAS-NVE Net 50 kV ultimo 2011. 

For så vidt angår de opståede differencer i forbrugernes favør i reguleringsårene 

2005-2015 er udgangspunktet, at sådanne differencer skal tilbagebetales til forbru-

gerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.b.  

 

I reguleringsårene 2011-2015 forrentes differencer i forbrugernes favør fra den 1. 

juli i det reguleringsår, hvor differencen er opstået, med en procentsats fastsat i 

henhold til § 5, stk. 1, i renteloven, jf. § 31, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016. I reguleringsårene 2005-2010 forrentes differencer i forbrugernes favør 

med en procentsats svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpo-

int fra den 1. januar i det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabs-

aflæggelsen, jf. § 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, samt den 

tilsvarende bestemmelse i § 22, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

 

SEAS-NVE har i sit høringssvar anført, at Roskildes difference i forbrugernes 

favør ultimo 2008 videreføres til SEAS-NVE Net 0,4-10 kV pr. 1. januar 2009, og 

at der fra dette tidspunkt ikke skal beregnes rente af differencen, da den samlede 

difference er i virksomhedens favør. Sekretariatet har ændret de vedlagte indtægts-

rammeskemaer, således at der ikke beregnes rente for Roskildes differencer i for-

brugernes favør fra 1. januar 2009.   
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For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene 

2005-2010 har det hidtil været sekretariatets praksis, at sådanne differencer blev 

afviklet ved at overskride indtægtsrammen i de følgende år med et tilsvarende 

beløb.  

 

Energitilsynet har imidlertid den 29. marts 2016 tilkendegivet, at differencer for 

reguleringsårene 2005-2010 skal afvikles som et separat forhold, således at der i 

afviklingsåret/afviklingsårene kan opstå en ny difference i virksomhedens favør.  

 

Differencer, som virksomhederne har tilkendegivet, at virksomhederne ønsker at 

opkræve i de følgende reguleringsår, anses på denne baggrund for afviklet, således 

at de driftsmæssige indtægter, til brug for opgørelsen af de opståede differencer i 

afviklingsårene, skal fratrækkes beløb, som er afvikling af differencer fra tidligere 

år.  

 

SEAS-NVE Net 50 kV har for reguleringsårene 2005-2010 meddelt sekretariatet, 

at en del af de opståede differencer ikke ønskes opkrævet. Differencer, som ikke 

ønskes opkrævet, anses som en midlertidig prisnedsættelse og indgår dermed ikke 

i beregningen af virksomhedens forrentning.  

 

For så vidt angår reguleringsåret 2008 bemærkes særligt, at SEAS-NVE i sit hø-

ringssvar har oplyst, at selskabet den 21. september 2011 – i forbindelse med gen-

indberetning af reguleringsregnskabet - har opgjort en midlertidig tarifnedsættelse 

på kr. 12.020.000 for reguleringsåret 2008. Sekretariatet har derfor indført denne 

tarifnedsættelse.  

 

Sekretariatet bemærker hertil, at SEAS-NVE Net 50 kV i sit reguleringsregnskab 

for 2009 har meddelt sekretariatet, at den opståede difference på kr. 72.021.000 

ikke ønskes opkrævet. Sekretariatet har derfor – i forhold til høringsudkastet – 

justeret den midlertidige tarifnedsættelse i 2009, svarende til selskabets tilkende-

givelse i reguleringsregnskabet for 2009, korrigeret for efterfølgende forhold. 

 

I forhold til reguleringsåret 2010 bemærkes særligt, at SEAS-NVE Net 50 kV har 

meddelt sekretariatet, at den opståede difference på kr. 2.514.000 ikke ønskes op-

krævet. Som følge af sekretariatets ændrede praksis er virksomhedens difference i 

2010 imidlertid kr. 5.447.012. SEAS-NVE har i sit høringssvar oplyst, at den re-

sterende del af differencen ønskes opkrævet i 2011.  

 

SEAS-NVE Net 0,4-10 kV har i reguleringsregnskabet for 2008 oplyst følgende 

om midlertidige tarifnedsættelser og afvikling af differencer for reguleringsåret 

2008:  

 
”Redegørelse vedrørende differencer i henhold til BEK. 1520 § 22 stk. 2 

 

I selskabets foreløbige beregning udviser reguleringsregnskabet en difference på TDKK 309.314 

i SEAS-NVE's Net A/S' favør (underdækning). 

 

Det er SEAS-NVE's hensigt at hæve nettariffen senest i 2010 blandt andet for at øge egenfinan-

sieringen af kabellægningen og implementeringen af fjernaflæste målere (AMR). SEAS-NVE 
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Net A/S anoder om, at den resterende underdækning betragtes som en ikke varig prisnedsættel-

se. Såfremt Energitilsynet ikke kan imødekomme SEAS-NVE Net A/S' anmodning, forbeholder 

selskabet sig ret til at ændre sine dispositioner i relation til den reguleringsmæssige difference.”  

 

I reguleringsregnskabet for 2009 har virksomheden oplyst: 

 
”I selskabets foreløbige beregning udviser reguleringsregnskabet en difference på TDKK 353.727 

i SEAS-NVE's Net A/S' favør (underdækning). 

 

Det er SEAS-NVE' s hensigt at hæve nettariffen senest i 2011 blandt andet for at øge egenfinan-

sieringen af kabellægningen og implementeringen af fjernaflæste målere (AMR). SEAS-NVE Net 

A/S anmoder om, at den resterende underdækning betragtes som en ikke varig prisnedsættelse. 

Såfremt Energitilsynet ikke kan imødekomme SEAS-NVE Net A/S' anmodning, forbeholder sel-

skabet sig ret til at ændre sine dispositioner i relation til den reguleringsmæssige difference.” 

 

Videre har SEAS-NVE Net 0,4-10 kV i reguleringsregnskabet for 2010 oplyst 

følgende: 

 
”Selskabet har på det foreliggende grundlag udnyttet indtægtsrammen fuldt ud for distributionsak-

tiviteten for 2010 og opkrævet en underdækning fra tidligere år 2005-2008 på ca. DKK 54 mio. 

 

Det er SEAS-NVE NET A/S’ hensigt at opkræve difference for 2009 på DKK 24 mio. i 2011, 

blandt andet for at øge egenfinansieringen af kabellægningen og implementeringen af fjernaflæ-

ste målere (AMR). SEAS-NVE Net A/S anmoder om, at den resterende underdækning betragtes 

som en ikke varig prisnedsættelse. Såfremt Energitilsynet ikke kan imødekomme SEAS-NVE Net 

A/S' anmodning, forbeholder selskabet sig ret til at ændre sine dispositioner i relation til den regu-

leringsmæssige difference.”  

 

SEAS-NVE har i sit høringssvar bl.a. oplyst, at virksomheden ikke i regulerings-

regnskabet har udtrykt ønske om, at differencer opstået i tidligere reguleringsår 

ikke ønskes opkrævet, og at det generelt må have formodningen i mod sig, at SE-

AS-NVE har ønsket at afstå et tilgodehavende i omegnen af 184 mio. kr., med-

mindre dette har fremgået klart og tydeligt.   

 

Sekretariatet finder på baggrund af virksomhedens tilkendegivelser i regulerings-

regnskaberne for 2008-2010, at selskabet i 2010 har opkrævet ca. kr. 54.000.000 

hos forbrugerne af differencerne opstået i 2005-2008; at selskabet har ønsket at 

opkræve en difference fra 2009 på 24 mio. kr. senest i 2011 for at øge egenfinan-

sieringen af kabellægningen og implementeringen af fjernaflæste målere; og at den 

resterende del af differencen (opgjort af virksomheden til kr. 309.314.000 i 2008 

og kr. 353.727.000 i 2009) skal betragtes som en midlertidig tarifnedsættelse.  

 

Sekretariatet har på denne baggrund gennemført de i reguleringsregnskaberne 

anførte midlertidige tarifnedsættelser, korrigeret for efterfølgende forhold, jf. Ta-

bel 20.  

 

For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene 

2011-2014 har det været sekretariatets praksis, at sådanne differencer blev afviklet 

som de først opkrævede driftsmæssige indtægter, hvorfor differencer opstået fra 

2011 og frem til og med 2014 afhænger af, hvor meget af tidligere års differencer, 

der afvikles i året.  
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SEAS-NVE har for reguleringsårene 2012-2014 meddelt sekretariatet, at en del af 

de opståede differencer ikke ønskes opkrævet. Differencer, som ikke ønskes op-

krævet, anses som en midlertidig prisnedsættelse og indgår dermed ikke i bereg-

ningen af virksomhedens forrentning. 

 

Sekretariatets praksis for reguleringsårene 2011-2014 er ændret fra og med regule-

ringsåret 2015.  

 

Sekretariatets praksis for 2015 og fremefter svarer til praksis for 2011-2014 med 

undtagelse af, at virksomhederne ved regnskabsaflæggelsen skal dokumentere 

beløb, som udgør afvikling af differencer i egen favør fra tidligere år. Hvis virk-

somheden ikke kan dokumentere, at der er gennemført en afvikling af differencen 

via en justering af tarifferne i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke 

havde afviklet en difference, anser sekretariatet differencen som en midlertidig 

tarifnedsættelse i opståelsesåret. Differencen kan da ikke senere opkræves af virk-

somheden.  

 
Årets opståede difference i 2015 opgøres derpå som forskellen mellem indtægts-

rammen og de driftsmæssige indtægter fratrukket den dokumenterede afvikling af 

differencer fra tidligere år.  

 

Som det fremgår af Tabel 20, er differencen ultimo reguleringsåret 2015 i virk-

somhedens favør.  

 

Differencen i virksomhedens favør ultimo reguleringsåret 2014 skal som udgangs-

punkt være afviklet senest ultimo reguleringsåret 2016, og differencen i virksom-

hedens favør for reguleringsåret 2015 skal som udgangspunkt være afviklet senest 

ultimo reguleringsåret 2017. Sekretariatet vurderer imidlertid, at SEAS-NVE un-

der de foreliggende omstændigheder ikke før nærværende afgørelse har haft til-

trækkelig klarhed omkring differencens størrelse, og at differencen ultimo regule-

ringsåret 2015 derfor skal være afviklet senest ultimo reguleringsåret 2018. 

5.4. KORREKTION AF FORRENTNING FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2007 

I dette afsnit behandles følgende forhold: 

 

- Korrektion af forrentning for reguleringsårene 2005-2007 (afsnit 5.4.1) 

- Forrentning for reguleringsåret 2010 (afsnit 5.4.2) 

5.4.1. KORREKTION AF FORRENTNING FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2007 

Sekretariatet for Energitilsynet har for reguleringsårene 2005-2007 opgjort net-

virksomhedernes forrentning ved brug af en forkert metode. Konkret er forrent-

ningen for perioden blevet opgjort ved brug af den metode, som var korrekt i peri-

oden 2008-2010. 

 

Forskellen på den forkerte metode og den korrekte metode er den måde, hvorpå 

opståede og afviklede differencer indregnes. For en nærmere beskrivelse af for-

skellen henvises til Energitilsynets rammenotat, afsnit 2.2 og 4.2.  
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Sekretariatet bemærker, at hverken Syd Net, Maribo, Roskilde, Køge, SEAS-NVE 

Transmission, SEAS-NVE 50 kV eller SEAS-NVE 0,4-10 kV har haft merforrent-

ning ved brug af den forkerte metode, og at virksomhederne heller ikke har haft 

merforrentning ved brug af den korrekte metode.  

 

Den ændrede metode giver således ikke anledning til ændringer for virksomheder-

ne i forhold til de hidtidige udmeldinger. 

5.4.2. FORRENTNING FOR REGULERINGSÅRET 2010 

Sekretariatet for Energitilsynet har konstateret, at SEAS-NVE 0,4-10 kV i regule-

ringsåret 2010 har merforrentning på kr. 2.482.702 som følge af bl.a. korrektio-

nerne til virksomhedens netaktiver.  

 

Som følge af denne merforrentning nedsætter sekretariatet i overensstemmelse 

med § 24, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, SEAS-NVE’s ind-

tægtsramme varigt med hhv. kr. 819.292 i 2012 og kr. 1.663.410 i 2013, således at 

nedsættelsen sker med 33 pct. af beløbet i reguleringsåret efter, at merforrentnin-

gen er konstateret, og de resterende 67 pct. af beløbet i det derpå følgende regule-

ringsår, jf. § 24, stk. 5, 2. pkt., i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

5.5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at virksomhederne har indsendt 

korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til virksomhedernes 

omkostninger til energibesparelser i perioden 2010-2015. SEAS-NVE har eller vil 

modtage en særskilt afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af om-

kostninger til energibesparelser. 

 

Det bemærkes videre, at virksomhedernes indtægtsrammer for reguleringsårene 

2005-2015 kan påvirkes af senere trufne afgørelser om virksomhedens indtægts-

rammer for den omhandlede periode, f.eks. afgørelser om forhøjelse af regule-

ringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer. 

 

Sekretariatet skal hertil oplyse, at der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende 

følgende ansøgninger:  

 

- Ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse som følge af nødvendig nyinve-

stering idriftsat i 2012 (sag nr. 15/10679) 

- Ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse som følge af nødvendig nyinve-

stering idriftsat i 2013 (sag nr. 15/10677) 

- Ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse som følge af nødvendig nyinve-

stering idriftsat i 2014 (sag nr. 15/10678) 

- Ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse som følge af nødvendig nyinve-

stering idriftsat i 2016 (sag nr. 15/06521) 
 

Endelig er sekretariatet bekendt med, at Energistyrelsen for tiden undersøger net-

virksomhedernes praksis for opgørelse af netaktiver i perioden 2005 og frem. Se-
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kretariatet tager derfor forbehold for at genoptage nærværende afgørelse, hvis det 

viser sig, at SEAS-NVE’s opgørelse af virksomhedens netaktiver ikke har været i 

overensstemmelse med reglerne i elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgø-

relserne.  

6. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden fire uger fra modtagelsen af denne mail skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf.: 33 95 57 85 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. 

Læs mere på klagenævnets hjemmeside, ekn@naevneneshus.dk, under menuen 

"Klagebehandling". 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anita Eskesen 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5416 

ae@energitilsynet.dk 
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