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AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR RADIUS ELNET 
FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 

1. INDLEDNING 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og 
reguleringspriser for Radius Elnet A/S (herefter Radius) for reguleringsårene 
2005-2015. 
 
Radius blev etableret ved en fusion mellem netvirksomhederne DONG Energy 
Frederiksberg Elnet A/S (tidligere Frederiksberg Elnet A/S) (herefter ”Frederiks-
berg”), DONG Energy City Elnet A/S (tidligere Københavns Energi Holding A/S) 
(herefter ”City”) og DONG Energy Nord Elnet A/S (tidligere Nesa Net A/S) (her-
efter ”Nord”) med virkning pr. 1. januar 2009. Ved fusionen dannedes Dong Ener-
gy Eldistribution A/S, som pr. 1. april 2016 skiftede navn til Radius Elnet A/S.  
 
På denne baggrund indeholder denne afgørelse også en opgørelse af de bagudret-
tede indtægtsrammer og reguleringspriser for Frederiksberg, City og Nord (herun-
der de tidligere selskaber). 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 1. maj 2014 i sag 13/12233 truffet afgørel-
se om genoptagelse og omgørelse af indtægtsrammeudmelding for DONG Energy 
Nord Elnet A/S (transmission) for reguleringsårene 2005-2007 samt videreførsel 
af indtægtsramme i DONG Energy Nord A/S (distribution) fra og med 2008. Den 
videreførte indtægtsramme fremgår af DONG Energy Nord Elnet A/S’ indtægts-
rammeskema.  
 
I forhold til beregning af forrentning og differencer bygger denne afgørelse på de 
principper, som er udstukket i Energitilsynets tilkendegivelse om principper for 
indtægtsrammeudmeldinger 2005-20111 (herefter Energitilsynets rammenotat) 
samt Energitilsynets tilkendegivelse om håndtering af differencer i egen favør.2  

 
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/  
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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 virksomheden for denne periode. 

2. AFGØRELSE  

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at:  
 

- Citys bagudrettede reguleringspriser er 31,7 øre/kWh i 2005, 33,4 
øre/kWh i 2006, 33,8 øre/kWh i 2007 og 35,8 øre/kWh i 2008. 

 
- Nords bagudrettede reguleringspriser er 14,8 øre/kWh i 2005, 15,6 

øre/kWh i 2006, 15,9 øre/kWh i 2007 og 17,3 øre/kWh i 2008. 
 

- Frederiksbergs bagudrettede reguleringspriser er 22,4 øre/kWh i 2005, 
23,2 øre/kWh i 2006, 23,7 øre/kWh i 2007 og 25,5 øre/kWh i 2008. 

 
- Radius’ bagudrettede reguleringspriser 23,0 øre/kWh i 2009, 23,1 

øre/kWh i 2010, 22,6 øre/kWh i 2011, 22,2 øre/kWh i 2012, 22,5 øre/kWh 
i 2013, 22,3 øre/kWh i 2014 og 21,2 øre/kWh i 2015. 

 
Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomheds-
specifikke forhold: 
 

- Den tidligere udmeldte varige forhøjelse af Citys, Nords og Frederiks-
bergs indtægtsramme ændres bagudrettet for reguleringsåret 2008 til hen-
holdsvis kr. 12.833.663, kr. 5.850.066 og kr. 1.336.094 som følge af en 
forkert opgørelsesmetode for nettabskorrektioner for 2008. 

 
- Radius’ reguleringspris sænkes midlertidigt med 0,39 øre/kWh i 2009 og 

0,39 øre/kWh i 2011 som følge af nettabskorrektioner. 
 

- Radius’ reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 0,69 øre/kWh i 
2010, 0,65 øre/kWh i 2012, 0,41 øre/kWh i 2013, 0,40 øre/kWh i 2014 og 
0,39 øre/kWh i 2015 som følge af nettabskorrektioner. 

 
- Radius pålægges ikke at korrigere Citys og Frederiksbergs postering af tab 

på debitorer med tilbagevirkende kraft. Virksomheden har meddelt sekre-
tariatet, at forholdet er posteret korrekt fra reguleringsåret 2014.  

 
- Radius’ indtægtsramme forhøjes med kr. 5.655.332 fra og med regule-

ringsåret 2014 som følge af, at tab på debitorer var modregnet i Nords 
driftsmæssige indtægter for 2004. 

 
- Radius pålægges at korrigere driftsmæssige indtægter og omkostninger for 

så vidt angår gebyrindtægter og gebyromkostninger for City i perioden 
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2006-2012, således at dette forhold posteres korrekt i hele reguleringspe-
rioden.  

 
- Radius’ indtægtsramme forhøjes midlertidigt med kr. 12.726.746 i regule-

ringsåret 2012 og varigt fra og med 2013 med kr. 25.902.694, idet gebyr-
indtægter og gebyromkostninger ikke var inkluderet i Nords og Frederiks-
bergs reguleringsregnskab for reguleringsåret 2004. 

 
- Den fusionerede indtægtsramme for 2009 dækkende City, Nord og Frede-

riksberg udgør kr. 2.160.917.335, og den tilhørende samlede leverede 
mængde el er 8.882.083.000 kWh.  
 

- Radius’ indtægtsramme forhøjes midlertidigt med kr. 4.418.700 i regule-
ringsåret 2014 som følge af omkostninger til opsætning af fjernaflæste 
målere. 
 

- Opgørelsen af netaktiver korrigeres for City, Frederiksberg, Nord og Ra-
dius for hhv. 2008, 2007-2008, 2005-2008 og 2009-2014 som følge af ind-
regning af byggerenter. 
 

- Radius’ driftsmæssige indtægter i 2009 korrigeres ikke med kr. -2.109.000 
som følge af en betaling fra Energinet.dk til udligning af differencer i 
Nord (transmission). 
 

- Radius’ driftsomkostninger i 2009 og 2010 korrigeres for demonterings-
omkostninger vedrørende nødvendige nyinvesteringer.  
 

- Radius’ indtægtsramme forhøjes varigt med kr. 5.972.505 fra og med 
2015 som følge af indægter og omkostninger forbundet med skadessager 
indregnes i reguleringsregnskabet fra og med 2015. 
 

- Radius’ driftsmæssige indtægter for reguleringsårene 2006-2009 korrige-
res som følge af periodisering af indtægter vedr. kabelkasser.  
 

- Det aftag af elektricitet, som kan henføres til kunder tilsluttet direkte i 
transmissionsnettet, skal ikke medregnes som leveret mængde elektricitet i 
Radius’ reguleringsregnskaber for 2005-2015.  
 

- Radius kan indregne indtægter, omkostninger, afskrivninger samt værdien 
af målere på transmissionsnettet i sine netaktiver i reguleringsregnskaber-
ne for 2005-2015. 
 

- Radius’ indtægtsramme reduceres varigt med kr. 2.683.748 fra og med re-
guleringsåret 2009 som følge af bortfald af andre driftsmæssige indtægter.  
 

- Radius indtægtsramme reduceres varigt med kr. 544.000 fra og med regu-
leringsåret 2015 som følge af salg af ejendommen ”Bremerholmen Trans-
formerstation”.  
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For så vidt angår opståede differencer, træffer Sekretariatet for Energitilsynet føl-
gende afgørelse: 
 

- Differencen i virksomhedens favør ultimo 2015, der endnu ikke er opkræ-
vet, skal være afviklet senest ultimo 2018. 

 
Endelig træffer sekretariatet følgende afgørelser for så vidt angår merforrentning: 
 

- Merforrentning i City, Frederiksberg og Nord i reguleringsårene 2005-
2007 afvikles gennem afskrivning af pensionsaktiver og afvikling af un-
derdækning.  

 
- Citys merforrentning i 2008 afvikles dels ved afskrivning af pensionsakti-

ver dels ved en midlertidig tarifnedsættelse. 
 

- Radius’ indtægtsramme reduceres som følge af merforrentning i regule-
ringsårene 2009-2011 og 2013-2015. 
 

- Radius’ midlertidige tarifnedsættelse for reguleringsåret 2011 reduceres 
således, at merforrentningen for 2011 svarer til virksomhedens uafviklede 
merforrentning fra 2009. Ligeledes reduceres Radius’ midlertidige tarif-
nedsættelse for reguleringsåret 2015 således, at merforrentningen til sene-
re afvikling svarer til merforrentningen til senere afvikling i regulerings-
regnskabet for 2015.  

 
På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 
ovennævnte afgørelser, at: 
 

- Citys indtægtsramme er kr. 886.155.081 i 2005, kr. 963.685.231 i 2006, 
kr. 977.247.509 i 2007 og kr. 1.047.833.027 i 2008.  

 
- Nords indtægtsramme er kr. 882.656.049 i 2005, kr. 939.671.756 i 2006, 

kr. 1.006.179.790 i 2007 og kr. 1.149.664.825 i 2008.  
 

- Frederiksbergs indtægtsramme er kr. 78.639.962 i 2005, kr. 92.141.452 i 
2006, kr. 84.345.106 i 2007 og kr. 99.559.846 i 2008.  

 
- Radius’ indtægtsramme er kr. 2.245.668.403 i 2009, kr. 2.302.235.005 i 

2010, kr. 2.241.135.392 i 2011, kr. 2.244.669.453 i 2012, kr. 
2.216.008.435 i 2013, kr. 2.168.797.722 i 2014 og kr. 2.052.654.032 i 
2015. 
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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 bemærker, at der ikke har været udmeldt indtægtsrammer ud over 
det, der fremgår nedenfor. Dette skyldes, at der løbende har været drøftelser mel-
lem virksomhederne og sekretariatet om enkeltsager med stor betydning for ind-
tægtsrammens størrelse, som har udskudt udmeldingen af endelige, bagudrettede 
indtægtsrammer. Radius har imidlertid løbende opgjort den bagudrettede indtægts-
ramme i overensstemmelse med § 31 i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 og 
tilsvarende bestemmelser i de tidligere indtægtsrammebekendtgørelser.  
 
Sekretariatet har løbende haft korrespondance med Radius om virksomhedens 
indtægtsrammer. De væsentligste dele af sagsforløbet i forhold til de enkelte virk-
somhedsspecifikke forhold er for overblikkets skyld indsat under de relevante 
underafsnit i afgørelsens afsnit 5.  

3.1. INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKABER OG UDMELDING AF IND-
TÆGTSRAMMER  

City, Nord og Frederiksberg 
City, Nord og Frederiksberg har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2008 
indsendt reguleringsregnskaber, jf. § 30, i indtægtsrammebekendtgørelse 
195/2016; § 28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i indtægts-
rammebekendtgørelse 1520/2004. 
 
Sekretariatet udmeldte den 5. maj 2008 bagudrettede indtægtsrammer for Frede-
riksberg for reguleringsårene 2005-2006. Sekretariatet har efterfølgende udmeldt 
bagudrettede indtægtsrammer for Nord for reguleringsårene 2005-2007.  
 
Radius 
Radius har for samtlige reguleringsår i perioden 2009-2015 indsendt regulerings-
regnskaber, jf. § 30, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; § 28 i indtægts-
rammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i indtægtsrammebekendtgørelse 
1520/2004. 
 
Sekretariatet bemærker, at sekretariatet af administrative grunde har fundet det 
mest hensigtsmæssigt også i nærværende afgørelse at gennemgå og træffe afgørel-
se om virksomhedens bagudrettede indtægtsramme for reguleringsåret 2015. 
 
Sekretariatet har i perioden løbende haft korrespondance med Radius, ligesom 
sekretariatet den 25. april 2016, den 17. juni 2016 og den 27. marts 2017 har af-
holdt møder med Radius om forhold af betydning for indtægtsrammen. Desuden 
deltog Energistyrelsen på mødet den 25. april 2016.   
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3.2. HØRING 
Udkast til nærværende afgørelse er den 8. marts 2017 sendt i høring hos Radius. 
 
Radius har den 7. april 2017 sendt sit høringssvar til sekretariatet. I høringssvaret 
har Radius bemærkninger til bl.a. følgende dele af afgørelsesudkastet: 
 

- Kunder tilsluttet i transmissionsnettet (A0-kunder) 
- Håndtering af indtægter og omkostninger for gebyrer 
- Salg af ejendommen Bremerholmen 
- Grunde og bygninger med udlejning til Energinet.dk 
- Fastsættelse af midlertidig tarifnedsættelse i 2015 

 
Radius’ bemærkninger behandles under afgørelsens enkelte afsnit.  
 
Endelig anfører Radius, at opkrævningsfristen for differencer bør fastsættes til 2 år 
fra afgørelsestidspunktet; og at virksomheden ønsker at foretage en midlertidig 
tarifnedsættelse på 234.047 kr. for DONG Energy City Elnet i 2005.  

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 Radius, City, Frederiksberg og Nord for reguleringsårene 2005-2015. I den 
forbindelse foretages der særskilte vurderinger af følgende virksomhedsspecifikke 
forhold: 
 

- Nettabskorrektioner (afsnit 5.1.1) 
- Tab på debitorer (afsnit 5.1.2) 
- Håndtering af gebyrindtægter (afsnit 5.1.3) 
- Sammenlægning af indtægtsrammer (afsnit 5.1.4) 
- Forhøjelse af indtægtsrammen som følge af opsætning af fjernaflæste må-

lere (afsnit 5.1.5) 
- Korrektion af driftsmæssige indtægter i 2004 (afsnit 5.1.6) 
- Korrektion af netaktiver i 2005-2008 (afsnit 5.1.7) 
- Korrektion af driftsomkostninger og netaktiver i 2009 og 2010 (afsnit 

5.1.8) 
- Korrektion af driftsmæssige indtægter i 2009 (afsnit 5.1.9) 
- Praksisændring vedrørende skadesager (afsnit 5.1.10) 
- Periodisering af indtægter vedrørende kabelkasser (afsnit 5.1.11) 
- Kunder tilsluttet direkte i transmissionsnettet (afsnit 5.1.12) 
- Bortfald af andre driftsindtægter i 2009 (afsnit 5.1.13) 
- Salg af ejendommen ”Bremerholmen” (afsnit 5.1.14) 
- Håndtering af Radius’ øvrige ejendomme (afsnit 5.1.15) 
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Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: 
 

- Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 
2005-2015 (afsnit 5.2) 

- Differencer (afsnit 5.3) 
- Forrentning og merforrentning (afsnit 5.4) 

 
Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens indsendte 
reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomhederne samt øvrig 
korrespondance mellem Radius og sekretariatet vedr. virksomhedens indtægts-
rammer.  

5.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 
I dette afsnit følger vurderinger og afgørelser for de virksomhedsspecifikke for-
hold, der er relevante for hhv. City, Frederiksberg, Nord og Radius.  

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. 
 
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-
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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 2005-2014. 

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.  
 
City og Nord 
City og Nord har hhv. den 29. september 2006, den 18. juni 2008 og den 3. juni 
2009 indsendt ansøgninger om forhøjelse af virksomhedernes indtægtsrammer 
som følge af stigende omkostninger til nettab i 2005, 2006-2007 og 2008.  
 
Ved afgørelser af hhv. 11. december 2006, 12. august 2009 og 11. marts 2010 har 
sekretariatet forhøjet/reduceret Citys indtægtsrammer med hhv. kr. 11.846.016 i 
2005, kr. 16.720.600 i 2006, kr. -20.400.000 i 2007 samt kr. 22.626.828 i 2008.  
Ligeledes har sekretariatet ved afgørelser af hhv. 11. december 2006, 12. august 
2009 og 11. marts 2010 forhøjet/reduceret Nords indtægtsrammer med hhv. kr. 
8.861.690 i 2005, kr. 12.342.000 i 2006, kr. -14.000.000 i 2007 samt kr. 
14.164.889 i 2008. 
 
Frederiksberg 
Frederiksberg har hhv. den 22. august 2008 og den 3. juni 2009 indsendt en an-
søgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af stigende 
omkostninger til nettab i 2005-2007 og 2008.  
 
Sekretariatet har den 12. august 2009 truffet afgørelse om ikke at korrigere virk-
somhedens indtægtsramme i 2005 og 2006, da den beregnede nettabskorrektionen 
i de omhandlede år ikke overstiger væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr. 
250.000 af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet (1. væsentlighedskrite-

rie).  
 
Sekretariatet har ved afgørelse af 12. august 2009 reduceret virksomhedens ind-
tægtsramme med kr. 998.000 i 2007 og ved afgørelse af 11. marts 2010 forhøjet 
virksomhedens indtægtsramme med kr. 209.657 i 2008.  
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Reguleringsårene 2009-2015 
Radius 
For reguleringsåret 2009 og frem har virksomheden indberettet oplysninger om 
nettab i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet.  
 
Af virksomhedens indsendte reguleringsregnskaber fremgår både virksomhedens 
fysiske nettab samt nettabsomkostninger for de enkelte reguleringsår.  
 
Virksomheden har for reguleringsårene 2009-2015 angivet prisen for nettab (elpri-
sen) i Radius til hhv. 0,48 kr./kWh i 2009, 0,63 kr./kWh i 2010, 0,58 kr./kWh i 
2011, 0,65 kr./kWh i 2012, 0,61 kr./kWh i 2013, 0,61 kr./kWh i 2014 og 0,61 
kr./kWh i 2015.  
 
Virksomhedens har angivet sit fysiske nettab i 2004 til 418.676.185 kWh og virk-
somhedens nettabsomkostning i 2004 til kr. 167.464.821.  
 
Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,40 kr./kWh i 2004. 
 
Korrektionen for nettab i 2009 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og for-
skellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets elpris: 

Nettabskorrektion��
= �Pris	for	nettab�� − Pris	for	nettab��
∗ Reguleringsprisindeks��Reguleringsprisindeks��� ∗ Nettab	i	kWh�� 

Nettabskorrektion��
= �0,478	kr./kWh − 0,400	kr./kWh ∗ 1,1881 � ∗ 418.676.185	kWh 

Nettabskorrektion�� = 1.070.761	kr. 
 
Den beregnede nettabskorrektion for 2009 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 2009.  
 
På tilsvarende måde undersøges det, om Radius’ indtægtsramme skal korrigeres 
for nettabsomkostninger i 2010-2015. Sekretariatet har beregnet nettabskorrektio-
nener for reguleringsårene 2010-2015 til hhv. kr. 63.257.821 i 2010, kr. 
31.042.179 i 2011, kr. 56.040.962 i 2012, kr. 34.256.792 i 2013, kr. 33.272.468 i 
2014 og kr. 31.947.784 i 2015.  
 
Den beregnede nettabskorrektion for reguleringsårene 2010-2015 er væsentlig, 
idet den for hvert af de omhandlede reguleringsår overstiger væsentlighedskriteriet 
på enten 3 pct. eller kr. 250.000 af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskre-
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vet3 (1. væsentlighedskriterie). Sekretariatet korrigerer derfor virksomhedens ind-
tægtsramme i disse reguleringsår.  

Forkert opgørelsesmetode 
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 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 f.eks. 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. 
 
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 f.eks. havde væsentligt øgede omkostninger til nettab i både 
2008 og 2009 (men ikke i 2005-2007), beregnedes en forhøjelse af reguleringspri-
sen i begge år. Fra den beregnede forhøjelse af reguleringsprisen i 2009, omregnet 
til årets indtægtsrammeforhøjelse, blev dog fratrukket den pristalsfremskrevne 
indtægtsrammeforhøjelse fra 2008. Det var hensigten hermed, at forskellen mel-
lem 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. 
 

 
3 Årligt prisindeks for årene 2010-2015 er hhv. 1,206, 1,264, 1,300, 1,323, 1,325 og 1,328. 
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Sekretariatet har derudover konstateret, at tidligere års forhøjelser eller sænkninger 
er korrigeret for den årlige udvikling i reguleringsprisindekset, mens regulerings-
prisen i 2005-2010 pristalsfremskrives ved brug af den kvartalsvise udvikling i 
reguleringsprisindekset. Fra og med 2010-2011 ændres praksis for fremskrivning 
af reguleringsprisen, da reguleringsprisen herfra fremskrives med den årlige ud-
vikling i reguleringsprisindekset. 
 
For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægts-
rammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor både korrigeres for 
udviklingen i den leverede mængde elektricitet og udviklingen i det kvartalsvise 
reguleringsprisindeks (frem til 2010, hvorefter pristalsfremskrivningen til 2011 
bør følge udviklingen i det årlige indeks). 
 
City, Nord og Frederiksberg 
Sekretariatet konstaterer, at City, Nord og Frederiksberg ved den forkerte bereg-
ningsmetode har fået forhøjet indtægtsrammen i 2008 med hhv. kr. 12.489.095, kr. 
5.424.518 og kr. 1.269.523. Sekretariatet finder, at virksomhedernes indtægts-
rammer ved den korrekte beregningsmetode skulle være forhøjet med hhv. kr. 
12.833.663, kr. 5.850.066 og kr. 1.336.094 i 2008.  
 
På denne baggrund vurderer sekretariatet, at anvendelsen af den korrekte opgørel-
sesmetode er en begunstigende korrektion for virksomhederne.  
 
Den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægtsrammerne for 2008 ændres på 
denne baggrund bagudrettet fra hhv. kr. 12.489.095 til kr. 12.833.663 for City, kr. 
5.424.518 til kr. 5.850.066 for Nord og kr. 1.269.523 til kr. 1.336.094 for Frede-
riksberg, således at virksomhedernes indtægtsrammer for det pågældende år har en 
størrelse, der svarer til, at en korrekt opgørelsesmetode havde været anvendt. 
 
Radius 
For så vidt angår Radius ville virksomheden ved den forkerte beregningsmetode 
have fået reduceret indtægtsrammen med. kr. 36.024.702 i 2009, forhøjet ind-
tægtsrammen med kr. 62.170.692 i 2010 og reduceret indtægtsrammen varigt med 
kr. 66.282.109 i 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (korrekt) beregningsme-
tode for opgørelse af nettabskorrektioner.  
 
Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skal 
reduceres med hhv. kr. 34.854.811 i 2009, forhøjes med kr. 62.163.993 i 2010 og 
reduceres varigt med kr. 65.234.002 fra og med 2011. Virksomhedens indtægts-
ramme får derved en størrelse, der svarer til, at en korrekt opgørelsesmetode har 
været anvendt.  

Endelige forhøjelser og reduktioner som følge af nettab 
Af nedenstående Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 og Tabel 4 fremgår det, hvor meget 
indtægtsrammen hhv. forhøjes og reduceres med, og hvad reguleringsprisen som 
konsekvens heraf hhv. hæves og sænkes med. 
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TABEL 1 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF CITYS REGULERINGSPRISER OG IND-
TÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2005-2008 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)

2005 11.846.016 - - 0,42

2006 16.720.600 - - 0,58

2007 -20.400.000 - - -0,71

2008 22.626.828 -9.793.166 12.833.663 0,44

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: City og Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

TABEL 2 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF NORDS REGULERINGSPRISER OG 
INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2005-2008 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)

2005 8.861.690 - - 0,15

2006 12.342.000 - - 0,21

2007 -14.000.000 - - -0,23

2008 14.164.889 -8.314.823 5.850.066 0,10

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: Nord og Sekretariatet for Energitilsynet. 
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TABEL 3 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF FREDERIKSBERGS REGULERINGS-
PRISER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2005-2008 SOM FØLGE AF NET-
TAB 

 Årets forhøjel-
se/reduktion (kr.)

Korrektion for tidlige-
re år (kr.)

Forhøjelse/reduktion 
af indtægtsrammen 
inkl. reduktion (kr.)

Forhøjelse/reduktion 
af reguleringspris 

(øre/kWh) 

2005 0 - - 0,00 

2006 0 - - 0,00 

2007 -998.000 - - -0,28 

2008 209.657 1.126.437 1.336.094 0,35 

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: Frederiksberg og Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

TABEL 4 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF RADIUS’ REGULERINGSPRISER OG 
INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2009-2015 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) 

2008 36.993.409*  

2009 1.070.761 35.925.572 -34.854.811 -0,39 

2010 63.257.821 1.093.827 62.163.993 0,69 

2011 31.042.179 -65.234.002 -34.191.823 -0,39** 

2012 56.040.962 - - 0,65 

2013 34.256.792 - - 0,41 

2014 33.272.468 - - 0,40 

2015 31.947.784 - - 0,39 

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 udgør summen af årets forhøjelser i 2008 fra City, Nord og Frederiksberg.  
** Tallet fremkommer ved beregningen 0,36 øre/kWh – 0,75 øre/kWh, som svarer til hhv. årets forhø-
jelse og korrektion fra tidligere år. 
 
Kilde: Radius og Sekretariatet for Energitilsynet 

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 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR RADIUS ELNET FOR 
REGULERINGSÅRENE 2005-2015 

Side 14/41 

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 indtægter4. 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 § 31, stk. 1 nr. 6, som udgangspunkt vil 
blive pålagt at korrigere denne praksisændring bagudrettet tilbage til tids-
punktet for ændringen. 

 
City og Frederiksberg 
Radius har oplyst, at Citys tab på debitorer i årene 2007 og 2008 er fraregnet i 
virksomhedens driftsmæssige indtægter, og at tab på debitorer ikke er fraregnet i 
virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004. 
 
Radius har videre oplyst, at Frederiksbergs tab på debitorer i årene 2005 til 2008 er 
fraregnet i virksomhedens driftsmæssige indtægter. Tab på debitorer er ikke fra-
regnet i virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004. 
 
Sekretariatet vurderer, at der er tale om en praksisændring, der ligger før den 8. 
oktober 2008, hvorfor virksomhederne ikke har været forpligtet til at redegøre for 
praksisændringen overfor sekretariatet. Sekretariatet vurderer derfor, at ikke bør 
ske en korrektion af forholdet for City og Frederiksberg med tilbagevirkende kraft. 
 
Nord  
Radius har den 29. maj 2015 oplyst, at Nords tab på debitorer har været fraregnet i 
virksomhedens driftsmæssige indtægter  i årene 2004-2008. For så vidt angår året 
2004 har virksomheden oplyst, at tab på debitorer ikke er fraregnet i regulerings-
regnskabet for 2004, men at dette er sket ved en ændring af 2004-grundlaget i 
forbindelse med reguleringsregnskabet for 2005. 

 
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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Sekretariatet finder, at virksomheden ikke har foretaget en praksisændring mellem 
den 8. oktober 2008 og til og med reguleringsåret 2013, hvorfor virksomheden 
ikke har været forpligtet til at redegøre for denne praksis over for sekretariatet. 
Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke bør ske en korrektion af forholdet med 
tilbagevirkende kraft. 
 
Da tab på debitorer har været fraregnet i virksomhedens driftsmæssige indtægter i 
2004 skal virksomhedens (Radius’) indtægtsramme forhøjes varigt fra og med 
2014.  
 
Radius har den 29. maj 2015 oplyst, at tab på debitorer er fraregnet i virksomhe-
dens driftsmæssige indtægter i 2004 med kr. 4.511.000. Sekretariatet forhøjer på 
denne baggrund Radius’ indtægtsramme fra og med reguleringsåret 2014 med kr. 
5.655.332 svarende til kr. 4.511.000, pris- og mængdefremskrevet. 
 
Radius 
Radius har oplyst, at virksomheden har fraregnet tab på debitorer i de driftsmæssi-
ge indtægter i perioden 2009-2013. Fra og med reguleringsåret 2014 har virksom-
heden imidlertid fulgt den praksis for håndtering af tab på debitorer, som følger af 
Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014. 
 
Virksomheden har således i reguleringsårene 2009-2013 fortsat den praksis for 
håndtering af tab på debitorer, som City, Frederiksberg og Nord har haft i årene 
før fusionen.  
 
Sekretariatet finder på denne baggrund, at virksomheden ikke har foretaget en 
praksisændring mellem den 8. oktober 2008 og til og med reguleringsåret 2013, 
hvorfor virksomheden ikke har været forpligtet til at redegøre for denne praksis 
over for sekretariatet. Sekretariatet vurderer derfor, at der i den foreliggende sag 
ikke bør ske en korrektion af forholdet med tilbagevirkende kraft.  
 
Pr. 1. januar 2014 har Radius’ fremadrettet ændret sin håndtering af tab på debito-
rer, således at tab på debitorer ikke fraregnes i netvirksomhedens driftsmæssige 
indtægter. 

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. 
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City  
Radius har oplyst, at Citys gebyrindtægter og gebyromkostninger var inkluderet i 
reguleringsregnskabet for 2004, men at virksomheden fra og med 2006 har foreta-
get en praksisændring, således at gebyrindtægter og gebyromkostninger er blevet 
taget ud af reguleringsregnskabet. Virksomheden har dermed inden for indtægts-
rammen haft mulighed for at opkræve den samme indtægt to gange.  
 
For så vidt angår gebyrindtægter relateret til Citys distributionsområde, er denne 
praksis fortsat efter fusionen pr. 1. januar 2009. Fra og med 1. juli 2012 er gebyr-
indtægter og omkostninger igen inkluderet i reguleringsregnskabet.  
 
Radius har i sit høringssvar gjort gældende, at gebyrindtægter og omkostninger 
hermed er behandlet korrekt, idet virksomheden fra og med 1. juli 2012 har inklu-
deret disse i reguleringsregnskabet, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 1, samt de til 
bestemmelsen hørende forarbejder.  
 
Elforsyningslovens § 70, stk. 1, 3. og 4. pkt., har følgende ordlyd: 
 

”De i § 69 nævnte omkostninger omfatter også omkostninger knyttet til den bevillingspligtige akti-
vitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshaven-
de net- eller transmissionsvirksomhed, ligesom indtægtsrammerne omfatter de tilhørende indtæg-
ter. Net- og transmissionsvirksomheder, der kan dokumentere, at sådanne indtægter i 2004 blev 
indtægtsført i andre virksomheder og dermed ikke indgik i opgørelsen af indtægtsrammen, kan få 
deres indtægtsramme justeret fremadrettet med et beløb svarende til gennemsnittet af de pågæl-
dende indtægter i 2009-2011.” 

 
Det følger således af bestemmelsens ordlyd, at netvirksomheden kan få justeret sin 
indtægtsramme fremadrettet, hvis virksomheden kan dokumentere, at (ge-
byr)indtægter i 2004 blev indtægtsført i andre virksomheder. Bestemmelsen om-
handler således ikke tilfælde, hvor netvirksomheden efter 2004 har taget gebyrind-
tægter ud af reguleringsregnskabet. 
 
Derimod følger det af bestemmelsens forarbejder5, at bestemmelsen præciserer, at 
alle indtægter og omkostninger, der er forbundet med den bevillingspligtige aktivi-
tet, er omfattet af indtægtsrammereguleringen. En netvirksomhed, der har udlagt 
sådanne funktioner og de dertil knyttede omkostninger og indtægter til andre virk-
somheder efter den 1. januar 2005, vil med virkning fra lovens ikrafttræden skulle 
medregne omkostningerne og indtægterne i sit reguleringsregnskab, uden at det 
berettiger virksomheden til justering af dens indtægtsramme. 
 
Det er – i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013 
– sekretariatets vurdering, at det også af de tidligere gældende bestemmelser i 
elforsyningslovens § 70 og indtægtsrammebekendtgørelsens regler fulgte, at ind-
tægter og omkostninger, der er forbundet med den bevillingsmæssige aktivitet, er 
omfattet af indtægtsrammereguleringen. Lovforslaget præciserer således alene 
gældende ret.  
 

 
5 Lovforslag nr. L 176, fremsat den 25. april 2012 
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Sekretariatet finder på denne baggrund, at virksomhedens driftsmæssige indtægter 
og omkostninger i perioden 2006 til 1. juli 2012 skal korrigeres, således at samtli-
ge gebyrindtægter og gebyromkostninger inkluderes i den regulerede økonomi. 
Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke kan have haft en berettiget 
forventning om, at gebyrindtægter og gebyromkostninger ikke skulle indgå i regu-
leringsregnskabet, jf. elforsyningslovens §§ 69 og 70, de til bestemmelserne hø-
rende forarbejder, samt Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013. 
 
Virksomheden har den 31. august 2015 oplyst størrelserne af de indtægter og om-
kostninger relateret til den bevillingspligtige aktivitet, som i perioden 2006-2012 
ikke var inkluderet i virksomhedens reguleringsregnskab, jf. Tabel 5 og Tabel 6 
nedenfor. 

TABEL 5 | UDELADTE GEBYRINDTÆGTER 2006-2012 

 Gebyrindtægter 

(kr.)

Gebyrindtægter iflg. regule-
ringsregnskab (kr.)

Udeladte gebyrindtægter 
(kr.)

2006 11.000.000 0 11.000.000

2007 9.866.019 0 9.866.019

2008 12.324.259 0 12.324.259

2009 13.715.233 0 13.715.233

2010 14.951.631 0 14.951.631

2011 13.378.541 0 13.378.541

2012 (1. halvår) 6.563.549 0 6.563.549

Kilde: City og Sekretariatet for Energitilsynet. 

TABEL 6 | UDELADTE GEBYROMKOSTNINGER 2006-2012 

 Gebyromkostninger
(kr.)

Gebyromkostninger iflg. 
reguleringsregnskab (kr.)

Udeladte gebyromkostnin-
ger (kr.)

2006 7.932.283 0 7.932.283

2007 7.114.550 0 7.114.550

2008 8.887.228 0 8.887.228

2009 9.792.592 0 9.792.592

2010 10.806.498 0 10.806.498

2011 10.945.449 0 10.945.449

2012 (1. halvår) 6.082.215 0 6.082.215

Kilde: City og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet korrigerer ved denne udmelding virksomhedens driftsmæssige ind-
tægter og omkostninger i perioden 2006 til og med 1. juli 2012 i henhold til Tabel 
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5 og Tabel 6, således at tidligere udeladte indtægter og omkostninger relateret til 
den bevillingspligtige aktivitet indgår i den regulerede økonomi. 
 
Frederiksberg og Nord  
Radius har oplyst, at gebyrindtægter og gebyromkostninger ikke var inkluderet i 
hhv. Frederiksbergs og Nords reguleringsregnskaber for 2004.  
 
Radius har den 21. september 2012 ansøgt om at få forhøjet indtægtsrammen som 
følge af, at Frederiksbergs og Nords gebyrindtægter i 2004 ikke indgik i opgørel-
sen af virksomhedernes indtægtsramme. 
 
Da gebyrindtægter i 2004 ikke indgik i opgørelsen af Frederiksbergs og Nords 
indtægtsramme, finder sekretariatet, at Radius’ 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. 
 
Radius har oplyst, at Frederiksbergs og Nords samlede gebyrindtægter i 2009-
2011 er opgjort til kr. 23.330.893 i 2009, kr. 25.427.189 i 2010 og kr. 22.792.676 i 
2011.  
 
Gennemsnittet af disse beløb (i 2012-priser) er kr. 25.453.491. Som følge af, at 
forhøjelsen først har virkning fra 1. juli 2012, finder sekretariatet, at virksomhe-
dens indtægtsramme i 2012 skal forhøjes med halvdelen af dette beløb, som er kr. 
12.726.746. Fra og med 2013 forhøjes virksomhedens indtægtsramme varigt med 
hele beløbet, dvs. for 2013 kr. 25.902.694 (i 2013-priser). 
 
Sekretariatet bemærker, at Radius’ gennemsnitlige gebyrindtægter i perioden 
2009-2011 også indeholder Citys andel af gebyrindtægterne. Nord og Frederiks-
bergs andel af gebyrindtægterne er derfor beregnet ud fra en vægtning med antal 
målere. Ved e-mail af 7. januar 2016 har Radius redegjort for, at gebyrsatserne i de 
tre områder kan antages at være ens, hvorfor denne faktor holdes uden for oven-
stående beregning. Sekretariatet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Radius’ 
beregninger. 

5.1.4. SAMMENLÆGNING AF INDTÆGTSRAMMER 
Principper for sammenlægning af indtægtsrammer  
Beregning af indtægtsrammer sker ifølge § 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgø-
relse 195/2016; og den tilsvarende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 
1294/2010, jf. § 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, på følgende 
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 […].”  
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Det fremgår af § 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt den 
tilsvarende bestemmelse i bekendtgørelse 1294/2010 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; samt den 
lignende bestemmelse i bekendtgørelse 1294/2010, 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 nærværende sag ske med hjemmel i § 10 i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt den tilsvarende bestemmelse i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010: 
 

”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.  
 
Sekretariatet bemærker, at såfremt der måtte opstå ændringer af netselskabernes 
basisindtægtsramme6 i årene før fusionen, som følge af senere afgørelser om bag-
udrettede varige forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen, vil det føre til 
ændringer af den korrigerede reguleringspris ved denne afgørelse.  
 
Sammenlægning af indtægtsrammer for City, Frederiksberg og Nord 
City, Frederiksberg og Nord er med virkning pr. 1. januar 2009 fusioneret til Ra-
dius.  
 
Sekretariatet har den 30. november 2010 overfor Radius tilkendegivet, at den leve-
rede mængde fra 2009 kan lægges til grund for beregningen af den fusionerede 
reguleringspris for Radius. Ved at lægge den leverede mængde fra 2009 til grund 
for beregningen, indgår internt leverede mængder mellem Nord og Frederiksberg 
ikke i beregningen. Dette sikrer, at den nye indtægtsramme ikke overstiger sum-
men af de hidtidige indtægtsrammer ved uændret aktivitet, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 10.  

 
6  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. 
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Sekretariatet har efterfølgende udmeldt de principper for sammenlægning af ind-
tægtsrammer, som er beskrevet i bilag 2. Det følger heraf, at den leverede mængde 
i året før fusionen (”år 0”), skal lægges til grund for beregningen af den fusionere-
de reguleringspris. Herfra skal fratrækkes eventuelle internt leverede mængder.  
 
Sekretariatet vurderer, at den nugældende praksis beskrevet i bilag 2 er bedst 
stemmende med indtægtsrammebekendtgørelsens ordlyd og formål. Sekretariatet 
finder dog, at den beskrevne praksis i tilkendegivelsen af 30. november 2010 har 
tilstrækkelig hjemmel i bekendtgørelsen, hvorfor sekretariatet ikke finder grundlag 
for at tilsidesætte denne.  
 
Den korrigerede reguleringspris for 2009 kan herefter beregnes som: 
 
Korr. reg.pris2008= (kr. 1.034.790.987 + kr. 97.637.016 + kr. 1.028.489.331)/ 

8.882.083.000 kWh = 24,33 øre/kWh 

 
Med sammenlægningen af indtægtsrammer følger det ligeledes, at virksomheder-
nes netaktiver ultimo 2008 lægges sammen, ligesom beregningen af nettabskom-
pensation fra og med 2009 baserer sig på et vægtet gennemsnit af virksomheder-
nes gennemsnitlige pris på nettab i 2004. Endvidere sammenlægges virksomhe-
dernes differencer ultimo 20087. Opgørelsen af differencer følger i afsnit 5.3. 
 
I sammenlægningen af indtægtsrammer for City, Frederiksberg og Nord er der 
imidlertid ikke taget højde for, at Nord (transmission) i 2009 aflagde et særskilt 
reguleringsregnskab, hvorefter distributionsaktiviteterne i Nord (tranmission) blev 
fusioneret ind i Nord (distribution) med virkning pr. 1. januar 2008, jf. Energitil-
synets afgørelse af 4. juli 2011, sag 4/0720-0403-0299. Nord (transmission)’s 
driftsmæssige indtægter, driftsomkostninger og afskrivninger skal derfor tillægges 
i Radius’ reguleringsregnskab for 2009.  

5.1.5. FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMMEN I 2014 SOM FØLGE AF OPSÆTNING AF 
FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

Kompensation af dokumenterede merudgifter til udskiftning eller opgradering af 
elmålere til fjernaflæste elmålere ydes efter § 9, stk. 3, i bekendtgørelse 1358/2013 
om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget. 
 
Radius har ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen i 2014 som følge af midlerti-
dige driftsomkostninger afholdt efter 10. december 2013 som følge af den kom-
mende udrulning af fjernaflæste målere. Driftsomkostningerne er dokumenteret 
ved fremsendelse af faktura. Sekretariatet forhøjer på denne baggrund indtægts-
rammen for Radius i 2014 med kr. 4.418.700. 

 
7 Beregninger fremgår af regnearket ”DEE_2009-2010”.  
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5.1.6. KORREKTION AF DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER I 2004 
City er ved Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008, sag nr. 4/0720-0302-0299, 
påbudt at korrigere virksomhedens driftsmæssige indtægter for 2004 med kr. -
28.000.000 pga. fejlposteringer.  
 
Korrektionen er indført i Citys indtægtsrammeskema.  

5.1.7. KORREKTION AF NETAKTIVER I 2005-2008 
Radius har den 18. februar 2015, den 14. december 2015 og den 8. januar 2016 
indsendt korrektioner til opgørelsen af netaktiver for City, Frederiksberg og Nord 
for hhv. 2008, 2007-2008 og 2005-2008.  Videre har Radius den 8. januar 2016 og 
den 20. januar 2016 indsendt korrektioner til opgørelsen af netaktiver for Radius 
for reguleringsårene 2009-2014. 
 
Efter det oplyste skyldes korrektionerne, at virksomhederne i deres regulerings-
regnskaber for de pågældende år har anført, at byggerenter først vil blive indregnet 
i forbindelse med Energitilsynets endelige godkendelse af nødvendige nyinveste-
ringer. I reguleringsregnskaberne havde virksomhederne videre oplyst, at når den-
ne godkendelse skete, ville virksomhederne foretage korrektion af regnskabspo-
sterne netaktiver og afskrivninger. 
 
Da reguleringsregnskaberne indberettes inden sekretariatet har truffet afgørelse om 
årets nødvendige nyinvesteringer, kunne virksomhederne ikke på tidspunktet for 
regnskabsaflæggelsen afgøre, om byggerenter skulle indregnes i reguleringsregn-
skabet.  
 
Sekretariatet godkender på denne baggrund de indsendte korrektioner.  

5.1.8. KORREKTION AF DRIFTSOMKOSTNINGER OG NETAKTIVER I 2009 OG 2010 
Radius har den 11. januar 2016 og den 13. januar 2016 indsendt en korrektion af 
virksomhedens driftsomkostninger i 2009 på kr. -2.320.288 og i 2010 på kr. -
22.933.139 samt en tilsvarende korrektion af netaktiver.  
 
Radius har oplyst, at korrektionerne udgøres af demonteringsomkostninger vedrø-
rende nødvendige nyinvesteringer, som er flyttet til fra driftsomkostninger til an-
lægsaktiver. 
 
Korrektionerne skyldes, at driftsomkostninger alene må indeholde demontering af 
eksisterende anlæg, som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, 
jf. jf. § 2, nr. 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 og tilsvarende bestem-
melser i de tidligere bekendtgørelser.  
 
Da reguleringsregnskaberne indberettes inden sekretariatet har truffet afgørelse om 
årets nødvendige nyinvesteringer, kunne Radius ikke på tidspunktet for regnskabs-
aflæggelsen afgøre, om omkostninger til demontering skulle posteres i regule-
ringsregnskabet under driftsomkostninger eller anlægsaktiver.  
 
Sekretariatet godkender på denne baggrund de indsendte korrektioner. 
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5.1.9. KORREKTION AF DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER I 2009 
Radius har den 23. december 2015 og den 13. april 2016 indsendt en korrektion, 
hvor Radius’ driftsmæssige indtægter i 2009 korrigeres med kr. -2.109.000. Belø-
bet er en betaling fra Energinet.dk til udligning af differencer i Nord (transmissi-
on) ultimo 2007, og beløbet skal derfor ikke indgå i driftsindtægterne for Radius i 
2009.  
 
Korrektionen medfører, at den videreførte difference fra Nord (transmission) til 
Nord (distribution) i reguleringsåret 2008 skal korrigeres fra kr. 563.902 til kr. 
319.468. 
 
Sekretariatet bemærker, at korrektionen af de driftsmæssige indtægter isoleret er til 
fordel for virksomheden, hvorimod korrektionen af den videreførte difference er til 
forbrugernes fordel. Samlet vurderer sekretariatet dog, at virksomhedens fordel 
ved korrektionen overstiger forbrugernes fordel, hvorfor korrektionen skal være 
væsentlig (2. væsentlighedskriterie).   
 
Korrektionen er ikke væsentlig, idet den ikke påvirker forrentningsprocenten med 
mindst 1 procentpoint i 2009, og idet den ikke påvirker reguleringsprisen, jf. § 21, 
stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 
 
Sekretariatet korrigerer derfor ikke Radius’ driftsmæssige indtægter i 2009. 

5.1.10. PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKADESAGER 
Radius har den 9. marts 2016 anmodet om en praksisændring af virksomhedens 
regnskabsmæssige håndtering af skadessager betalt af tredjepart. Radius har an-
modet om, at praksisændringen gennemføres i reguleringsregnskaberne fra 2012 
og frem.  
 
Skadessager vedrører sager, hvor en udenforstående person eller virksomhed påfø-
rer en skade på netvirksomhedens anlæg. Det drejer sig f.eks. om overgravninger 
af ledninger og påkørsler af kabelskabe.  
 
Radius har hidtil anset skadessager for at falde ind under indtægtsrammebekendt-
gørelsens § 24 om anlægsinvesteringer i regning for tredjemand og har derfor 
holdt indtægter og omkostninger forbundet med skadessager regnskabsmæssigt 
adskilt. 
 
Om anlægsinvesteringer i regning for tredjemand fremgår det af indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 24, stk. 1-2, at såfremt en netvirksomhed træffer aftale med 
tredjemand om ændringer af netaktiver, som gennemføres af hensyn til denne tred-
jemand, og som betales af tredjemand, da skal denne investering holdes regn-
skabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige aktiviteter. Ligeledes fremgår det 
af elforsyningslovens § 70, stk. 6, at anlæg ændret af hensyn til tredjemand og 
betalt af denne ikke indgår i virksomhedens indtægtsramme eller afskrivnings-
grundlag. 
 
Af bemærkningerne til elforsyningslovens § 70, stk. 6, fremgår endvidere, at tred-
jemand, i forbindelse med byudvikling eller ud fra andre lokale eller regionale 
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hensyn, kan have behov for, at der sker ændringer i en netvirksomheds anlæg. I så 
fald kan det aftales, at tredjemand betaler anlægsændringerne. Sådanne anlægsin-
vesteringer skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige aktivi-
teter. 
 
Sekretariatet vurderer på baggrund af indtægtsrammebekendtgørelsens § 24, stk. 
1-2, elforsyningslovens § 70, stk. 6, og bemærkningerne hertil, at skadessager på 
eget net ikke kan betragtes som værende en ændring af netaktiver gennemført af 
hensyn til tredjemand. 
 
Sekretariatet lægger derimod til grund, at skadessager på eget net knytter sig til 
virksomhedens bevillingspligtige aktivitet, og at de forbundne indtægter og om-
kostninger derfor skal indgå i den regulerede økonomi. 
 
Sekretariatet finder på denne baggrund, at der er tale om en forkert regnskabsprak-
sis, som – hvis den er i forbrugernes favør, og hvis den ikke er meddelt sekretaria-
tet – skal korrigeres med bagudrettet virkning.  
 
Radius har oplyst, at indtægter vedrørende skadessager indgik under andre drifts-
mæssige indtægter i City og Frederiksberg i 2004 (og dermed i opgørelsen af ind-
tægtsrammen i 2004), og at Radius’ indtægtsramme fra 2009 og frem ikke inde-
holder indtægter fra skadessager. Videre har Radius oplyst, at indregning af ind-
tægter og omkostninger vedrørende skadessager i reguleringsregnskaberne fra 
2012 og frem ikke påvirker virksomhedens resultat eller differencer, og at indreg-
ningen er neutral for kunderne. Radius har endelig oplyst, at det ikke er muligt at 
lave en opsplitning på skadessager i indtægtsgrundlaget i 2004 for de tidligere 
selskaber.   
 
Sekretariatet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke udelukke, at 
den forkerte regnskabspraksis fra og med 2009 ikke er kommet virksomhedens 
forbrugere til skade. Sekretariatet bemærker dog, at en eventuel uberettiget mer-
opkrævning i 2009-2014 har været af relativ beskeden økonomisk betydning for 
den enkelte forbruger. 
 
På denne baggrund finder sekretariatet, at det er tilstrækkeligt, at Radius’ regn-
skabspraksis alene korrigeres fremadrettet, dvs. fra og med reguleringsåret 2015. 
Sekretariatet har især lagt vægt på, at det efter det oplyste ikke er muligt for Radi-
us at ændre regnskabspraksis på grundlag af faktiske regnskabstal tilbage til 2004, 
og at en eventuel ændring således vil indebære et skøn.  
 
Sekretariatet finder videre, at Radius’ indtægtsramme fra og med 2015 skal forhø-
jes med kr. 5.972.505 svarende til gennemsnittet af indtægter i 2013-2015 opgjort 
i 2015 priser. Sekretariatet bemærker, at praksisændringen burde tage udgangs-
punkt i indtægterne i 2004, men at Radius efter det oplyste ikke kan lave en op-
splitning på skadessager i indtægtsgrundlaget for 2004. Sekretariatet vurderer på 
denne baggrund, at et gennemsnit af indtægterne i 2013-2015 er mest retvisende.  
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5.1.11.  PERIODISERING AF INDTÆGTER VEDRØRENDE KABELKASSER 
Ved Energitilsynets afgørelse af 20. maj 2011 (j. nr. 4/0720-0402-0215) har City 
og Frederiksberg fået forhøjet indtægtsrammen som følge af pålæg fra Sikkerheds-
styrelsen om udskiftning af kabelkasser i København.  
 
Ved afgørelsen blev det forudsat i beregningerne, at omkostningerne til udskift-
ningen af kabelkasserne ville blive dækket med lineære afskrivninger over 40 år. 
 
City og Frederiksberg har i årene 2006-2009 opkrævet indtægter forud for Energi-
tilsynets afgørelse i sagen. I selskabernes reguleringsregnskab for 2008 anføres: 
 

”Da sagen endnu ikke er afsluttet, er der i reguleringsregnskabet ikke taget højde for forventet 
forhøjelse af indtægtsrammen, ligesom der ikke er foretaget periodisering af sådanne indtægter, 
der måtte knytte sig til investeringerne i nye kabelkasser.” 

 
I Energitilsynets afgørelse af 20. maj 2011 anføres bl.a.: 
 

”Baggrunden for at DEE [Dong Energy Eldistribution A/S (nu Radius)] allerede har opkrævet be-
løbene er, at der har været usikkerhed om, hvorledes forhøjelsen kunne opkræves. DEE har i 
overensstemmelse med sekretariatets umiddelbare vurdering opkrævet hele beløbet de år, hvor 
netvirksomheden har haft omkostningerne til udskiftning af kabelkasserne. I reguleringsregnska-
berne er indtægterne herefter [dvs. fra og med 2010], i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser, periodiseret over aktivets levetid.” 

 
Ved e-mail af 9. april 2014 har Radius indsendt korrektioner til de driftsmæssige 
indtægter i City og Frederiksberg i 2006-2009 som følge af ovenstående forhold.  
 
På denne baggrund finder sekretariatet efter en samlet vurdering, at Radius’ 
driftsmæssige indtægter for 2006-2009 skal korrigeres, således at omkostningerne 
til udskiftning af kabelkasserne dækkes med lineære afskrivninger over 40 år. 
Sekretariatet lægger især vægt på, at forholdet er omtalt i City og Frederiksbergs 
reguleringsregnskab for 2008, og at der indtil Energitilsynets afgørelse af 20. maj 
2011 var betydelig usikkerhed omkring den korrekte håndtering af indtægterne.  

5.1.12.  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 Radius – indregner forbrug fra kunder til-
sluttet direkte i transmissionsnettet (såkaldte A0-kunder) i deres reguleringsregn-
skab.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet har på den baggrund den 29. juni 2016 anmodet 
Energistyrelsen om en vejledende udtalelse om kundehåndteringen af elforbrugere 
tilsluttet direkte i transmissionsnettet. 
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I sin vejledende udtalelse af 23. november 20168 vurderer 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.  
 
Radius har oplyst, at virksomheden ejer målere på transmissionsniveau vedrørende 
forbrugere, der er tilsluttet direkte i Energinet.dk’s transmissionsnet, hvor leve-
ringspunktet er 132 kV.  
 
Endvidere har Radius oplyst, at virksomheden foretager måling af disse forbruge-
res elforbrug og indberetter det aflæste forbrug (kWh) i reguleringsregnskabet som 
en del af Radius’ mængde leveret elektricitet. Radius har oplyst, at de omhandlede 
forbrugeres elforbrug også er indgået ved fastsættelsen af Radius’ reguleringspris i 
2004. 
 
Radius har i sit høringssvar anført, at Energistyrelsens overordnede vurdering af 
sagen må tages op til fornyet overvejelse, og at vurderingen efter Radius’ opfattel-
se strider mod indholdet af elforsyningsloven på en række punkter.  Radius har 
bl.a. henvist til 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.  
 
I sin udtalelse af 23. november 2016 har Energistyrelsen imidlertid for så vidt 
angår Radius vurderet, at Radius – som følge af konkrete omstændigheder – har 
haft en berettiget forventning om, at elforbrugere direkte tilsluttet transmissions-
nettet er omfattet af Radius’ netbevilling.  
 
Sekretariatet har på baggrund af Energistyrelsens udtalelse vurderet, om elektrici-
tet (kWh) til elforbrugere tilsluttet direkte i transmissionsnettet kan anses for leve-
ret af Radius, og om denne mængde elektricitet dermed skal indgå i opgørelsen af 
Radius’ leverede mængde elektricitet (kWh) for de enkelte reguleringsår.  
 

 
8 Energistyrelsen: ”Vedr.: Henvendelse af 29. juni 2016” af 23. november 2016, j.nr. 2016-7740 
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Det følger af § 2, nr. 22, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, at regulerings-
prisen fastsættes som den gennemsnitlige indtægt pr. kWh leveret elektricitet. 
”Leveret elektricitet” er i bekendtgørelsens § 2, nr. 14, defineret som: 
 

”Antal kWh leveret til slutbruger eller anden aftager.” 

 
Videre følger det af elforsyningslovens § 22, stk. 1, nr. 2, at en netvirksomhed skal 
”måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net”.  
 
Radius har i sit høringssvar oplyst, at virksomheden har en direkte og gensidig 
bebyrdende aftalerelation til de omhandlede kunder, og at Radius som led i dette 
aftaleforhold løbende i eget navn og for egen risiko har faktureret kunderne bety-
delige beløb (i 2015 ca. 195 mio. kr.). De opkrævede beløb har dækket betaling af 
abonnement, omkostninger til Radius’ energispareforpligtelser, omkostninger til 
Radius elafgiftsforpligtelser, betaling til overliggende net samt PSO-afgifter.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at Radius, jf. afsnit 5.1.2, i perio-
den overvejende har modregnet tab på debitorer i driftsmæssige indtægter. Selska-
bet har således i perioden ikke for egen risiko faktureret de pågældende kunder, da 
et eventuelt tab i perioden ville kunne dækkes af indtægter fra øvrige kunder.  
 
Radius har fremsendt en opgørelse over forbruget aflæst på elmålere tilsluttet 
transmissionsnettet, der i virksomhedens reguleringsregnskaber er medregnet i 
mængden af leveret elektricitet, jf. Tabel 7. 

TABEL 7 | A0-KUNDERS FORBRUG I GWH 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nord 60,4 137 65,6 51,6 111,4 - - - - - - - 

City - - 36,2 44,9 40,2 - - - - - - - 

DEE - - - - - 119,7 123,9 128,8 123,6 145,9 151,2 165,8 

 
 
Sekretariatet for Energitilsynet lægger på baggrund af oplysningerne fra Radius til 
grund, at Radius har foretaget måling af A0-kundernes aftag fra transmissionsnet-
tet, og at virksomheden har opkrævet kunderne betaling for bl.a. abonnement, 
omkostninger til Radius’ energispareforpligtelser, omkostninger til Radius elaf-
giftsforpligtelser, betaling til overliggende net samt PSO-afgifter.  
 
Derimod har ejerskab og vedligeholdelse af nettet, herunder ledninger, transforma-
torer, afbrydere og andre netkomponenter, der har til formål at forbinde forbruge-
ren direkte med transmissionsnettet, påhvilet enten Energinet.dk eller forbrugerne 
selv.  
 
Sekretariatet vurderer, at levering af elektricitet (kWh) må forudsætte, at der stilles 
nødvendigt udstyr til rådighed for leverancen, eller at der i øvrigt foretages en 
aktiv handling med henblik på at sikre aftageren levering af elektricitet.  
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Sekretariatet finder således ikke, at der – som anført af Radius – er grundlag for at 
forstå begrebet levering i betydningen ”at opfylde en kontraktretlig forpligtelse”. 
Det følger således også af elforsyningslovens § 5, nr. 7, at elhandelsvirksomheder 
”sælger” elektricitet – disse virksomheder leverer netop ikke elektricitet. 
 
Efter en samlet vurdering finder sekretariatet derfor, at det aftag af elektricitet, 
som forbrugerne har direkte fra transmissionsnettet, ikke kan anses som leveret af 
Radius.  
 
Sekretariatet lægger herved vægt på, at Radius alene har udført en måler- og op-
krævningsopgave, og at transport af elektriciteten i øvrigt varetages af Energi-
net.dk.  
 
Det målte forbrug, der fremgår af Tabel 7 ovenfor skal på den baggrund ikke med-
regnes som leveret mængde elektricitet ved beregning af Radius’ reguleringspriser 
og indtægtsrammer for perioden 2005-2015. Sekretariatet korrigerer derfor bagud-
rettet Radius’ leverede mængde elektricitet for de pågældende år.  
 
For så vidt angår forholdene på Avedøre- og Amagerværkerne har Radius særligt 
oplyst, at Avedøreværket både forsynes fra 132 kV nettet og fra 50 kV nettet, og at 
der på Amagerværket er kunder, som forsynes via kraftværkets forsyning, men at 
der på Amagerværket alene er fysisk tilslutning via 132 kV nettet.  
 
Sekretariatet vurderer, at Radius er berettiget til i sit reguleringsregnskab at ind-
regne den mængde elektricitet, som er leveret via Radius’ 50 kV net, såfremt den 
leverede mængde kan dokumenteres ved målinger. Radius bedes i givet fald frem-
sende dokumentation herfor, hvorefter sekretariatet i forbindelse med udmeldingen 
af Radius’ indtægtsrammer for reguleringsåret 2016 vil foretage en bagudrettet 
korrektion af den leverede mængde. 
 
Sekretariatet vurderer endelig, at Radius – på trods af ovenstående - og som følge 
af berettigede forventninger om, at elforbrugere direkte tilsluttet i transmissions-
nettet er omfattet virksomhedens netbevilling - kan indregne driftsmæssige ind-
tægter, driftsomkostninger, afskrivninger samt værdien af sine målere på transmis-
sionsnettet i sine netaktiver i reguleringsregnskaber for årene 2005-2015.   
 
Radius har i tilknytning hertil bl.a. gjort gældende, at Energitilsynet har godkendt 
Radius’ metoder og priser for A0-kunderne, at sekretariatet den 22. januar 2013 
har truffet afgørelse om, at SEAS NVE Net A/S kan indregne leverede mængder 
til selskabets A0-kunder, og at Radius som følge af myndighedernes praksis og 
kommunikation også har haft en berettiget forventning om, at også A0-kundernes 
aftag af elektricitet kan indregnes i netselskabets leverede mængde.  
 
Sekretariatet bemærker hertil, at Energitilsynet godkender metoder til fastsættelse 
af priser og betingelser efter elforsyningslovens § 73 a, og at en sådan godkendelse 
ikke kan tages til indtægt for, at Energitilsynet har godkendt indregning af A0-
kundernes forbrug i netvirksomhedens reguleringsregnskab, ligesom en sådan 
godkendelse ikke kan have givet Radius berettigede forventninger herom. Energi-
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tilsynet har således udelukkende forholdt sig til at godkende metoder til fastsættel-
se af priser og betingelser efter elforsyningslovens § 73 a, uden at inddrage øvrige 
bestemmelser i loven, herunder om A0-kunders forbrug kan indregnes i regule-
ringsregnskabet.  
 
Videre bemærkes, at sekretariatets afgørelse af 22. januar 2013 om sammenlæg-
ning af indtægtsrammerne for SEAS NVE Net A/S og SEAS NVE Transmission 
A/S ikke kan have givet Radius berettigede forventninger om, at A0-kundernes 
forbrug kan indregnes i reguleringsregnskabet, idet Radius ikke er adressat for 
afgørelsen. Afgørelsens eventuelle betydning for SEAS NVE Net A/S’ berettigede 
forventninger behandles i forbindelse med indtægtsrammeudmeldingen for SEAS 
NVE Net A/S. Det bemærkes videre, at sekretariatets afgørelse af 22. januar 2013 
vedrører sammenlægning af to selskabers leverede mængder, og ikke forholder sig 
til om de indregnede leverede mængder opfylder lovens bestemmelser, herunder til 
spørgsmålet om A0-kunders forbrug kan indregnes i reguleringsregnskabet.  
 
Sekretariatet vurderer ikke, at der i øvrigt har været forhold i perioden, som kan 
have skabt en berettiget forventning hos Radius om, at A0-kundernes aftag af elek-
tricitet kan indregnes i netselskabets leverede mængde, ligesom sekretariatet ikke 
herudover vurderer, at det af Radius anførte vedrørende A0-kunderne på hørings-
svarets side 3-26 kan føre til en ændret vurdering.   

5.1.13.  BORTFALD AF ANDRE DRIFTSINDTÆGTER I 2009 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 7. september 2011 reduceret Radius’ ind-
tægtsramme fra og med reguleringsåret 2009 med kr. 57.685.064 som følge af 
bortfald af andre driftsmæssige indtægter og dermed forbundne omkostninger, jf. § 
18, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1227/2009. 
 
Radius har den 30. maj 2016 oplyst, at indtægtsrammereduktionen i 2009 bør øges 
med kr. 2.683.748, idet Radius har identificeret 5 ejendomme, der er solgt tilbage i 
2006, og hvor der i forbindelse med salget samtidig skete bortfald af andre drifts-
mæssige indtægter.  
 
Sekretariatet har på denne baggrund reduceret Radius’ indtægtsramme yderligere 
fra og med reguleringsåret 2009 med kr. 2.683.748, jf. § 18, stk. 2 og 3, jf. § 21, 
stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010.  

5.1.14.  SALG AF EJENDOMMEN ”BREMERHOLMEN” 
Den 18. december 2014 anmeldte Radius en indtægtsrammereduktion som følge af 
et forestående salg af 6 ejendomme.  
 
På baggrund af anmeldelsen har Energitilsynet den 29. september 2015 tilkendegi-
vet9: 
 

”At netvirksomheders indtægtsrammer, ved henholdsvis salg af anlægsaktiver og spaltning, redu-
ceres med de pågældende anlægsaktivers forholdsmæssige værdi af indtægtsrammen fra og 

 
9  Energitilsynets møde den 29. september 2015 – ”Regulatoriske konsekvenser ved netvirksomheders afhændel-

se af anlægsaktiver”, sag 15/00322 
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med tidspunktet for afhændelse, jf. henholdsvis en analog anvendelse af indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 20, stk. 2, og § 11.” 

 
Anmeldelsen af indtægtsrammereduktionen er efterfølgende trukket tilbage.  
 
For så vidt angår 5 af ejendommene er anmeldelsen trukket tilbage, idet ejendom-
mene alligevel ikke er solgt.  
 
I et notat af 23. december 2016 oplyser Radius, at den 6. ejendom – ”Bremerhol-
men Transformerstation” – er solgt, men at Radius: 
 

”[…] efter nærmere overvejelse ikke mener, at afhændelsen skal medføre en indtægtsrammere-
duktion efter bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsens § 20.” 
 

Som begrundelse herfor anfører Radius bl.a.: 
 

”Dette skyldes, at afhændelsen af den omhandlede ejendom ikke bør anskues isoleret, men der-
imod skal anskues som et led i en større netomlægning, som også involverede investeringer i en 
ny og mere effektiv netstruktur i det berørte geografiske område. 
 
Transformerstationen på Bremerholmen blev således udfaset, med den konsekvens at el-kunder i 
området i stedet blev forsynet fra andre transformerstationer. I forbindelse med udfasningen af 
stationen blev der i stedet anlagt 18 stk. nye 10 kV kabler til at forsyne området omkring BMT 
(værdi ca. 40 MDKK). 
 
Omkostningerne til de gennemførte investeringer i forbindelse med udfasningen af BMT er blevet 
dækket under Radius ordinære indtægtsramme. Dertil kommer i øvrigt, at gevinsten, der opstod i 
forbindelse med afhændelsen af ejendommen, er indgået under Radius regulerede indtægter og 
dermed er kommet forbrugerne til gode.” 

 
Sekretariatet bemærker hertil, at spørgsmålet om forhøjelser af reguleringsprisen 
for en virksomhed som følge af investeringer i netomlægninger må afgøres efter 
indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1. Sekretariatet finder således ikke, at 
omkostninger til de omhandlede nyinvesteringer kan dækkes ved at virksomheden 
undlader at gennemføre en sænkning af reguleringsprisen i forbindelse med frasalg 
af anlægsaktiver.  
 
Radius har i sit høringssvar anført, at spørgsmålet om reduktioner af regulerings-
prisen tilsvarende må afgøres efter den parallelle bestemmelse i indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 13, stk. 1.  
Det følger af bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 4, at ”Energitilsynet sænker regule-

ringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som følge af [s]alg af anlæg 

til Energinet.dk, jf. § 20, stk. 2”.  
 
På baggrund af Energitilsynets tilkendegivelse af 29. september 2015, hvorefter 
virksomhedens indtægtsrammer – ved salg af anlægsaktiver – reduceres med de 
pågældende anlægsaktivers forholdsmæssige værdi af indtægtsrammen, jf. en ana-
log anvendelse af indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, stk. 2, finder sekretaria-
tet, at Radius’ indtægtsramme skal reduceres som følge af det omhandlede salg af 
Bremerholmen Transformerstation. 
 
Radius har oplyst, at indtægtsrammereduktionen kan opgøres til kr. 544.000, jf. 
principperne i sekretariatets afgørelse af 25. november 2015, sag 14/02415. 
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Sekretariatet reducerer på denne baggrund Radius’ indtægtsramme varigt fra og 
med reguleringsåret 2015 med kr. 544.000. 

5.1.15.  HÅNDTERING AF RADIUS’ ØVRIGE EJENDOMME 
Radius har i et notat af 26. september 2014 vedrørende regulatoriske konsekvenser 
af tilpasning i DONG Energy Eldistribution A/S’ ejendomsportefølje oplyst, at 
virksomheden har omkring 100 ejendomme i sit bevillingsområde, hvoraf omkring 
30 af ejendommene vurderes ikke længere at være relevante for virksomhedens 
bevillingspligtige aktiviteter. Det skyldes primært, at dele af ejendommene anven-
des af tredjepart, eller at ejendommene er ubenyttede på grund af omlægninger og 
ændrede behov i elnettet.  
 
Såkaldt tilknyttet aktivitet – dvs. aktiviteter uden for bevillingen – skal udøves i 
selvstændige selskaber, jf. elforsyningslovens § 47, stk. 4.  
 
Om tilknyttet aktivitet anføres bl.a. i forarbejderne10 til elforsyningsloven: 
 

”Det bemærkes, at en elforsyningsvirksomheds udnyttelse af overskydende kapacitet, der ikke er 
permanent, ikke anses for en tilknyttet aktivitet. En sådan virksomhed anses for omfattet af elfor-
syningsloven, og vil derfor ikke skulle udskilles i et selvstændigt selskab, ligesom indtægter, som 
opnås i forbindelse med udnyttelse af den overskydende kapacitet, skal indgå i beregningen af 
priser på elektricitet. Det er forudsat, at omkostningerne forbundet med aktiviteten også bæres af 
den bevillingspligtige aktivitet. 
 
Overskydende kapacitet efter elforsyningslovens regler omhandler anlæg eller servicefunktioner, 
som er nødvendige for den bevillingspligtige aktivitet, og som er dimensioneret optimalt i forhold 
til den bevillingspligtige aktivitet, men hvor der alligevel er en ekstra kapacitet til rådighed, der kan 
udnyttes for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne.” 

 
Radius har ved e-mail af 3. februar 2017 gjort rede for, at ejendomme, som ejes af 
Radius, men som udlejes til Energinet.dk, er nødvendige for integrationen mellem 
Energinet.dk’s og Radius’ elnetaktiviteter, og at der vanskeligt kan gennemføres 
en ejermæssig adskillelse uden afholdelse af omkostninger, som i visse tilfælde vil 
kunne være uforholdsmæssigt store. Et salg af ejendommene til Energinet.dk vil 
således betyde, at Radius ville skulle leje dele af ejendommene af Energinet.dk. 
 
På det foreliggende grundlag vurderer sekretariatet, at udlejning af dele af Radius’ 
ejendomme til Energinet.dk, hvor ejendommene er nødvendige for integrationen 
mellem Energinet.dk’s og Radius’ elnetaktiviteter, og hvor en ejermæssig adskil-
lelse ikke kan gennemføres uden afholdelse af – i forhold til ejendommens værdi – 
uforholdsmæssige omkostninger, ikke skal behandles som en tilknyttet aktivitet, jf. 
elforsyningslovens § 47, stk. 4, men derimod som overskydende kapacitet.  
 
Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at Radius i reguleringsmæssig henseen-
de har håndteret disse ejendomme korrekt.  
 

 
10  Specielle bemærkninger til § 1, nr. 1, i lovforslag nr. L 108 af 12. marts 2008 til lov om ændring af lov om 

elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk 
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Sekretariatet konstaterer imidlertid, at Radius den 26. september 2014 har oplyst, 
at visse ejendomme er ubenyttede på grund af omlægninger og ændrede behov i 
elnettet, og at en del af ejendommene ikke er relevante for Radius’ bevillingsplig-
tige aktivitet.  
 
Radius har i sit høringssvar oplyst, at virksomheden i 2016 har solgt en ejendom, 
og at yderligere to ejendomme er i en salgsproces. For så vidt angår disse ejen-
domme har Radius vurderet, at der er tale om permanent overskydende kapacitet.  
 
Sekretariatet lægger på denne baggrund til grund, at Radius i overensstemmelse 
med indtægtsrammebekendtgørelsens regler afhænder ejendomme, som er ubenyt-
tede eller irrelevante for den bevillingspligtige aktivitet. Frasalgene behandles i 
forbindelse med indtægtsrammeudmeldingen for de relevante reguleringsår.  

5.2. INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER 
I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsram-
mer og reguleringspriser for reguleringsårene 2005-2015 for Radius, City, Nord og 
Frederiksberg, jf. § 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt tilsvarende 
bestemmelser i henholdsvis indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og 
1520/2004, jf. § 35, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Opgø-
relsen indeholder afgørelserne for de virksomhedsspecifikke forhold, jf. ovenfor 
afsnit 5.1. 
 
Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige 
indtægter i 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, divideret med den 
leverede mængde elektricitet i 2004, jf. § 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 
195/2016.  
 
Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-
rammer for virksomheden for perioden 2005-2015 er som fremgår af Tabel 8, 
Tabel 9, Tabel 10 og Tabel 11. De bagvedliggende beregninger og de indgåede 
værdier fremgår af vedlagte regneark ”City(UDG)”, ”DONG-Nord(UDG)”, 
”DONG-Frederiksberg(UDG)”, ”DEE_2009-2010” og ”Radius (2011-2015)”. 

TABEL 8 | CITYS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 2005-2008 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.)

2005 31,7 886.155.081

2006 33,4 963.685.231

2007 33,8 977.247.509

2008 35,8 1.047.833.027

Kilde: City 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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TABEL 9 | NORDS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 2005-2008 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.)

2005 14,8 882.656.049

2006 15,6 939.671.756

2007 15,9 1.006.179.790

2008 17,3 1.149.664.825

Kilde: Nord 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. 

TABEL 10 | FREDERIKSBERGS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 
2005-2008 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.)

2005 22,4 78.639.962

2006 23,2 92.141.452

2007 23,7 84.345.106

2008 25,5 99.559.846

Kilde: Frederiksberg 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. 

TABEL 11 | RADIUS’ REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 2009-2015 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.)

2009 23,0 2.245.668.403

2010 23,1 2.302.235.005

2011 22,6 2.241.135.392

2012 22,2 2.244.669.453

2013 22,5 2.216.008.435

2014 22,3 2.168.797.722

2015 21,2 2.052.654.032

Kilde: Radius 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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5.3. 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. 
 
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 pågælden-
de reguleringsår indsendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvor virk-
somhederne 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 frem til 31. august i indsendelsesåret. 

5.3.1. OPGØRELSE AF DIFFERENCER 
På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og afsnit 5.2 og udmeldinger 
vedr. afvikling af differencer fra Radius, City, Nord og Frederiksberg, har Sekreta-
riatet for Energitilsynet opgjort virksomhedens differencer for perioden 2005-
2015, jf. Tabel 12 – Tabel 15 nedenfor.  
 
I Tabel 12 – Tabel 15 indgår dels årets differencer, dels differencer som følge af 
nødvendige nyinvesteringer (også benævnt ændrede forhold). Differencer i virk-
somhedens favør angives som positive beløb, og differencer i forbrugerens favør 
angives som negative beløb.  
 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR RADIUS ELNET FOR 
REGULERINGSÅRENE 2005-2015 

Side 34/41 

TABEL 12 | OPGØRELSE AF CITYS 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 
opkrævning / 

tilbagebetaling
(kr.)

2005 93.066.081 234.047* 92.832.034 - 92.832.034

2006 109.945.231 0 109.945.231 0 202.777.265

2007 34.868.774 2.578.000 32.290.774 92.832.034 142.236.005

2008 155.758.749 11.012.830 144.745.919 109.945.231 177.036.693

Kilde: City og Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Differencen ultimo 2008 videreføres til Radius pr. 1. januar 2009. 
* Antagelse med henblik på at undgå merforrentning 

TABEL 13 | OPGØRELSE AF NORDS DIFFERENCER FOR 2004-2008 

 Opstået differen-
ce (kr.)

Midlertidig tarif-
nedsættelse (kr.)

Difference som 
ønskes opkrævet

(kr.)

Afviklet differen-
ce fra tidligere år 

(kr.)

Difference til 
opkrævning / 

tilbagebetaling
(inkl. forrentning)

(kr.)

2004 16.648.033* 0 16.648.033 - 16.648.033

2005 18.428.049 0 18.428.049 0 35.076.082

2006 -26.079.958 0 - 16.648.033 -7.651.909

2007 -8.987.389 0 - - -16.586.927**

2008 117.992.850 0 117.992.850 - 101.405.923

Kilde: Nord og Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Differencen ultimo 2008 videreføres til Radius pr. 1. januar 2009. 
* Nords indtægtsramme er forhøjet i 2004, jf. sag nr. 4/0720-0304-0004. Forhøjelsen er indregnet som 
en difference i 2004, der opkræves i 2006. 
** Inklusiv videreført akkumuleret difference for DONG Nord A/S (transmission) på kr. 563.902, jf. 
Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse af 1. maj 2014 i j. nr. 13/12233.  

TABEL 14 | OPGØRELSE AF FREDERIKSBERGS 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 
opkrævning / 

tilbagebetaling
(inkl. forrentning)

(kr.)

2005 -2.793.038 0 - - -2.793.038

2006 4.027.727 20.750 4.006.977 - 1.213.940

2007 -4.310.442 0 - 1.213.940 -4.310.442

2008 7.598.150 0 7.598.150 - 3.287.708

Kilde: Frederiksberg og Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Differencen ultimo 2008 videreføres til Radius pr. 1. januar 2009. 
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TABEL 15 | OPGØRELSE AF RADIUS’ DIFFERENCER FOR 2005-2015 

 Opstået differen-
ce (kr.)

Midlertidig tarif-
nedsættelse (kr.)

Difference som 
ønskes opkrævet

(kr.)

Afviklet differen-
ce fra tidligere år 

(kr.)

Difference til 
opkrævning / 

tilbagebetaling
(kr.)

2009 15.409.955 15.409.955 0 281.730.324* 0

2010 345.631.004 95.084.843** 250.546.161 0 250.546.161

2011 597.959.563 302.109.026*** 295.850.537 250.546.161 295.850.537

2012 532.606.795 433.235.935 99.370.859 295.850.537 99.370.859

2013 324.141.716 247.172.658 76.969.058 99.370.859 76.969.058

2014 274.692.294 116.286.360 158.405.934 76.969.058 158.405.934 

2015 149.239.878 61.485.391 0 124.636.566 121.523.855

Kilde: Radius og Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Summen af videreførte differencer fra City, Nord og Frederiksberg pr. 1. januar 2009 udgør kr. 
281.730.324. 
* Se afsnit 5.3.2 nedenfor om afvikling af differencer i 2009. 
** Se afsnit 5.4.2 nedenfor om afvikling af merforrentning opstået i 2008 
*** Se afsnit 5.4.4 nedenfor om korrektion af midlertidig tarifnedsættelse i 2011. 

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 City, Nord og Frederiksberg har tilkendegivet, at virksomhederne 
ønsker at opkræve i de følgende reguleringsår, anses på denne baggrund for afvik-
let, 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.  
 
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. 
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For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene 
2011-2015 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 2015 afhænger af, hvor meget af tidligere års differencer, 
der afvikles i året.  
 
Sekretariatets praksis for reguleringsårene 2011-2015 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 den planlagte afvikling er gennemført via en 
justering af tarifferne i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke havde af-
viklet en difference, anser sekretariatet differencerne som en midlertidig tarifned-
sættelse i opståelsesåret. Differencen kan da ikke senere opkræves af virksomhe-
den.  
 
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.   
 
Radius har for reguleringsårene 2009-2015 meddelt sekretariatet, at en del af de 
opståede differencer ikke ønskes opkrævet. På samme måde har City meddelt, at 
en del af differencerne for 2007 og 2008 ikke ønskes opkrævet, og Frederiksberg 
har meddelt, at en del af differencerne for 2006 ikke ønskes opkrævet. Differencer, 
som ikke ønskes opkrævet, anses som en midlertidig prisnedsættelse og indgår 
dermed ikke i beregningen af virksomhedens forrentning. 
 
Sekretariatet bemærker, at virksomhedernes tilkendegivelser om midlertidige ta-
rifnedsættelser og afvikling af differencer, som udgangspunkt er bindende. I de 
tilfælde hvor det efterfølgende viser sig, at virksomheden ikke har haft fuld klar-
hed omkring sin indtægtsramme ved indsendelse af planen, har virksomheden 
mulighed for at justere differenceafviklingsplanen, for så vidt angår den del af 
differencerne, som der har været usikkerhed omkring. 
 
Videre har Radius i sit høringssvar oplyst, at virksomheden ønsker at foretage en 
midlertidig tarifnedsættelse på kr. 234.047 for City i reguleringsåret 2005 med 
henblik på at undgå merforrentning.  
 
Som det fremgår af Tabel 15, er differencen ultimo reguleringsåret 2015 i virk-
somhedens favør. Differencen er opstået i reguleringsåret 2014, og differencen 
skulle derfor være afviklet senest ultimo reguleringsåret 2016. Sekretariatet vurde-
rer imidlertid, at Radius under de foreliggende omstændigheder ikke før nærvæ-
rende afgørelse har haft tiltrækkelig klarhed omkring differencens størrelse, og at 
differencen ultimo reguleringsåret 2015 derfor skal være afviklet senest ultimo 
reguleringsåret 2018.  
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5.3.2. AFVIKLING AF DIFFERENCER I 2009 
Det fremgår af Radius’ afviklingsplan for 2009, at virksomheden i reguleringsåret 
2009 år afvikler kr. 345.664.000. Den videreførte difference fra de tidligere sel-
skaber ultimo 2008 udgør imidlertid kun kr. 281.730.324.  
 
Det følger af § 31, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, at ”den opstå-
ede difference” skal være korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der 
følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. En tilsvarende formulering føl-
ger af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og § 22, stk. 2, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 
 
Sekretariatet finder ikke, at virksomhedens afvikling af differencer kan overstige 
den opgjorte difference i egen favør fra tidligere år. Sekretariatet lægger vægt på 
ordlyden af de nævnte bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelserne, samt at 
virksomheden i modsat fald har mulighed for undgå merforrentning mod i stedet at 
oparbejde differencer i forbrugernes favør.  
 
Sekretariatet finder på den baggrund, at virksomhedens afviklingsplaner skal læg-
ges til grund for justeringen af driftsmæssige indtægter, jf. Energitilsynets tilken-
degivelse af 29. marts 2016, dog således at der ikke kan afvikles en højere diffe-
rence end den, som er opstået i tidligere år. 

5.4. FORRENTNING OG MERFORRENTNING  
I dette afsnit behandles følgende forhold: 
 

- Korrektion af forrentning for reguleringsårene 2005-2007 (afsnit 5.4.1) 
- Afvikling af underdækning og afskrivning af pensionsaktiver (afsnit 5.4.2) 
- Merforrentning opstået i 2008 (afsnit 5.4.3) 
- Merforrentning i 2009-2015 (afsnit 5.4.4) 
- Korrektion af midlertidig tarifnedsættelse i 2011 og 2015 (afsnit 5.4.5) 

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.  
 
Sekretariatet har den 27. februar 2012 godkendt, at City, Nord og Frederiksberg 
kan afskrive på pensionsaktiver efter en metode, hvor der automatisk afskrives 
med et beløb svarende til merforrentningen, så længe de samlede pensionsaktiver 
pr. 1. januar 2005 ikke er opbrugt. Virksomhederne kan desuden efter samme me-
tode afvikle gammel underdækning forud for afskrivning på pensionsaktiver. 
 
Konsekvenserne for City, Nord og Frederiksberg er behandlet i det følgende. 
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City 
Citys merforrentning i perioden 2005-2007 opgjort ved den korrekte metode udgør 
kr. 218.008.352 i 2005 og kr. 184.224.421 i 2007. 
 
Citys akkumulerede underdækning pr. 31. december 2003 udgjorde kr. 
272.441.000. I virksomhedens åbningsbalance pr. 1. januar 2005 indgik desuden 
pensionsaktiver for kr. 299.168.000.  
 
Sekretariatet finder i overensstemmelse med godkendelsen af 27. februar 2012, at 
merforrentningen i 2005 og 2007 kan afvikles gennem afskrivning af pensionsak-
tiver og afvikling af underdækning. Virksomheden har herefter ikke merforrent-
ning i reguleringsårene 2005-2007. 
 
Frederiksberg 
Frederiksbergs merforrentning i perioden 2005-2007 opgjort ved den korrekte 
metode udgør kr. 9.648.447 i 2005, kr. 20.801.763 i 2006 og kr. 0 i 2007. 
 
I Frederiksbergs åbningsbalance pr. 1. januar 2005 indgik pensionsaktiver for kr. 
92.286.000.  
 
Sekretariatet finder i overensstemmelse med godkendelsen af 27. februar 2012, at 
merforrentningen i 2005 og 2006 kan afvikles gennem afskrivning af pensionsak-
tiver. Virksomheden har herefter ikke merforrentning i reguleringsårene 2005 og 
2006. 
 
Nord 
Nords merforrentning i perioden 2005-2007 opgjort ved den korrekte metode ud-
gør kr. 13.055.315 i 2007. 
 
Nords akkumulerede underdækning pr. 31. december 2003 udgjorde kr. 
97.264.000. 
 
Sekretariatet finder i overensstemmelse med godkendelsen af 27. februar 2012, at 
merforrentningen i 2007 kan afvikles gennem afvikling af underdækning. Virk-
somheden har herefter ikke merforrentning i reguleringsåret 2007. 

5.4.2. AFVIKLING AF MERFORRENTNING OPSTÅET I 2008 
Citys merforrentning i reguleringsåret 2008 kan efter afskrivning af pensionsakti-
ver på kr. 169.376.227 opgøres til kr. 92.521.084. 
 
Radius har den 16. juli 2010 redegjort for, at merforrentning fra 2008 inklusiv 
forrentning afvikles i reguleringsåret 2010 som en midlertidig tarifnedsættelse, jf. 
§ 35, stk. 9, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, der har følgende ordlyd: 
 

”Stk. 9. Ved opgørelsen af forrentningen, jf. § 2, nr. 6, for reguleringsårene 2008 og 2009 kan 
virksomheder justere de driftsmæssige indtægter for eventuelle differencer, jf. § 31, stk. 3. Diffe-
rencer i forbrugernes favør tilbageføres til forbrugerne ved en midlertidig prisreduktion inden ud-
gangen af 2010. Ikke tilbagebetalte differencer forrentes fra den 1. januar 2010. Virksomheden 
redegør overfor Energitilsynet for afviklingen af differencer for reguleringsåret 2008 senest i janu-
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ar 2010, og for afviklingen af differencer for reguleringsåret 2009 i årsrapporterne for 2009 og 
2010.” 

 
Sekretariatet bemærker, at merforrentningen afvikles i 2010 som en midlertidig 
tarifnedsættelse, og at beløbet forrentes fra 1. januar 2010. Ved opgørelsen indreg-
nes derfor en forrentning af ikketilbagebetalte beløb svarende til den lange bygge-
obligationsrente plus 1 procentpoint fra og med den 1. januar 2010, indtil beløbet 
er endeligt afviklet, jf. § 3, stk. 6, 3. pkt., i lov nr. 386 af 20. maj 2009 som ændret 
ved lov nr. 622 af 11. juni 2010. 
 
Den opståede merforrentning i City i reguleringsåret 2008 er herefter afviklet ul-
timo reguleringsåret 2010. 

5.4.3. MERFORRENTNING I 2009-2015 
Sekretariatet har konstateret, at Radius har merforrentning i reguleringsårene 
2009-2011 og 2013-2015. 
 
Radius’ indtægtsramme reduceres derfor i de følgende reguleringsår i overens-
stemmelse med § 26, stk. 5 og stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 
samt § 24, stk. 3 og 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 35, stk. 4, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016.  

5.4.4. KORREKTION AF MIDLERTIDIG TARIFNEDSÆTTELSE I 2011 OG 2015 
Det følger af § 26, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt § 24, stk. 
4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 35, stk. 4, i indtægtsrammebe-
kendtgørelse 195/2016, at en reduktion af indtægtsrammen som følge af merfor-
rentning korrigeres for allerede pålagte, men ikke fuldt ud gennemførte nedsættel-
ser af indtægtsrammen som følge af nedbringelse af merforrentning fra tidligere 
år. 
 
Radius har på denne baggrund anmodet om, at virksomhedens midlertidige tarif-
nedsættelse for reguleringsåret 2011 reduceres fra kr. 342.349.000 til kr. 
302.109.026 således, at merforrentningen for 2011 svarer til virksomhedens uaf-
viklede merforrentning fra tidligere reguleringsår. Radius har videre anmodet om, 
at virksomhedens midlertidige tarifnedsættelse for reguleringsåret 2015 reduceres 
fra kr. 145.420.966 til kr. 61.485.391 således, at merforrentningen i 2015 udgør kr. 
200.600.000 og merforrentningen til senere afvikling udgør kr. 80.000.000, sva-
rende til reguleringsregnskabet for 2015. 
 
Sekretariatet vurderer, at reduktionen af virksomhedens tidligere oplyste midlerti-
dige tarifnedsættelse er begrundet i de ændringer i virksomhedens indtægtsram-
mer, som bl.a. er gennemført med nærværende afgørelse. På den baggrund finder 
sekretariatet, at virksomhedens tidligere oplyste midlertidige tarifnedsættelse for 
2011 kan korrigeres, således at merforrentningen i dette år svarer til den allerede 
pålagte, men ikke gennemførte reduktion, svarende til en merforrentning i 2011 på 
kr. 27.432.328. Ligeledes finder sekretariatet, at virksomhedens tidligere oplyste 
midlertidige tarifnedsættelse for 2015 kan korrigeres, således at merforrentningen 
til senere afvikling udgør 80.000.000, svarende til en merforrentning i 2015 på kr. 
200.600.000. 
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5.5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Radius har indsendt korrekte 
oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til Radius’ omkostnin-
ger til energibesparelser i perioden 2010-2015. Virksomheden har eller vil modta-
ge en særskilt afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkost-
ninger til energibesparelser. 
 
Det bemærkes videre, at Radius’ indtægtsrammer for reguleringsårene 2005-2015 
kan påvirkes af senere trufne afgørelser om virksomhedens indtægtsrammer for 
den omhandlede periode, f.eks. afgørelser om forhøjelse af reguleringsprisen som 
følge af nødvendige nyinvesteringer. 
 
Sekretariatet skal hertil oplyse, at der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende 
følgende ansøgninger:  
 

- Nye forsyningsområder 2011-2015 
- Haveforeninger 2015 (omlægning af kabelnet) 
- Kabellægning 2014, 0,4 kV 
- Kabellægning 2014, 50 kV 
- Kabellægning 2015, 50 kV 
- Effektiviseringskrav 2012 

 
Endelig er sekretariatet bekendt med, at Energistyrelsen for tiden undersøger net-
virksomhedernes praksis for opgørelse af netaktiver i perioden 2005 og frem. Se-
kretariatet tager derfor forbehold for at genoptage nærværende afgørelse, hvis det 
viser sig, at Radius’ indberettede opgørelse af virksomhedens netaktiver ikke har 
været i overensstemmelse med reglerne i elforsyningsloven og indtægtsrammebe-
kendtgørelserne.  
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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 


