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NRGi Net A/S 

AFGØRELSE | GENOPTAGELSE OG ÆNDRING AF AFGØRELSER OM 

INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NRGI NET A/S FOR REGULE-

RINGSÅRENE 2010-2015  

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om NRGi Net A/S’ (herefter 

”NRGi”) bagudrettede indtægtsrammer for perioden 2010-2015 ved følgende af-

gørelser: 

 

- Afgørelse af 27. juni 2013 for reguleringsårene 2010-2011 

- Afgørelse af 19. februar 2015 for reguleringsårene 2012-2013 

- Afgørelse af 21. september 2015 for reguleringsåret 2014 

- Afgørelse af 3. august 2016 for reguleringsåret 2015 

 

For sagernes baggrund og retsgrundlag henvises til disse afgørelser. 

1. SAGSFREMSTILLING 

Sekretariatet for Energitilsynet har erfaret, at ovennævnte afgørelser desværre 

bygger på en fejl i opgørelsen af NRGis indtægtsramme for 2010. Fejlen består i, 

at der ikke er sket en varig reduktion af NRGis indtægtsramme på kr. 17.318.888 i 

2010 og fremefter som følge af korrektion for virksomhedens energispareomkost-

ninger i 2004.  

 

Reduktionen skyldes en omlægning af indtægtsrammen som følge af, at omkost-

ninger og indtægter til energispareaktiviteter fra og med år 2010 skal holdes regn-

skabsmæssigt adskilt. Det betyder samtidig, at netvirksomhedernes indtægtsram-

mer fra og med 2010 i stedet forhøjes årligt med årets omkostninger til energispa-

reaktiviteter, således at omkostninger til energispareaktiviteter fortsat kan opkræ-

ves hos forbrugerne.  

 

Reduktionen af indtægtsrammen i 2010 skulle således sikre, at NRGi ikke fik mu-

lighed for at opkræve omkostninger til energispareaktiviteter to gange. 
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For årene 2010-2014
1
 har NRGi fået årlige forhøjelser af indtægtsrammen til dæk-

ning af omkostningerne til energispareaktiviteter. I samme periode burde indtægts-

rammen varigt være reduceret med kr. 17.318.888 (pris- og mængdejusteret fra år 

til år), der udgjorde omkostningerne til energispareaktiviteter i 2004 opgjort i 

2010-priser. 

 

Det bemærkes, at sekretariatet den 21. december 2011 udmeldte bagudrettede 

indtægtsrammer for årene 2008-2010 til NRGi, hvor reduktionen fremgik korrekt. 

For perioden 2010-2015 er der som nævnt ovenfor efterfølgende truffet afgørelser, 

hvor reduktionen på årligt kr. 17.318.888 ved en fejl ikke skete.   

 

Sekretariatet har ved mail af 7. december 2016 rettet henvendelse til NRGi for at 

orientere virksomheden om fejlen. Sekretariatet oplyste i den forbindelse om se-

kretariatets overvejelser om at genoptage og ændre afgørelserne om indtægtsram-

mer for 2010 og fremefter, så indtægtsrammen får den korrekte størrelse. Det be-

mærkes i den forbindelse, at netvirksomhederne efter aftale mellem branchen og 

ministeren (energispareaftalen) får dækket deres omkostninger til energispareakti-

viteter fuldt ud. Ved den ændrede afgørelse sikres det fortsat, at NRGi får dækket 

deres omkostninger fuldt ud. 

 

Sekretariatet har samtidig ved mail af 7. december 2016 fremsendt en genbereg-

ning af indtægtsrammerne, hvor indtægtsrammen er reduceret med kr. 17.318.888 

fra og med 2010. Genberegningen fremgår af tabel 1 nedenfor. Ved de genbereg-

nede indtægtsrammer får virksomheden fortsat dækket sine omkostninger til ener-

gispareaktiviteter for hvert af årene 2010-2015. 

  

NRGi har ved mail af 14. december 2016 besvaret sekretariatets henvendelse og 

oplyst, at virksomheden ikke har bemærkninger til de fremsendte genberegninger 

af indtægtsrammen. NRGi har samtidig oplyst, at virksomheden ønsker at opkræve 

differencer i virksomhedens favør i det omfang, at forrentningsloftet ikke over-

skrides. 

HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 16. januar 2017 sendt i høring hos NRGi 

med høringsfrist den 30. januar 2017. 

 

NRGi har ved e-mail af 20. januar 2017 svaret, at virksomheden ikke har bemærk-

ninger til sekretariatets udkast til afgørelse.  

2. RETSGRUNDLAG  

En myndighed kan i visse tilfælde genoptage behandlingen af en sag. Det gælder 

navnlig i tilfælde, hvor der i forbindelse med en anmodning om genoptagelse 

fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der 

er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysnin-

 
1 Afgørelse af 19. maj 2015 for årene 2010-2013 og afgørelse af 1. september 2015 for 2014. Der er endnu ikke 

truffet afgørelse om forhøjelsen for 2015. 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | GENOPTAGELSE OG ÆNDRING AF AFGØRELSER OM 

INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NRGI NET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2010-2015 

Side 3/4 

gerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige stillingtagen 

til sagen. Derudover kan sagen bl.a. genoptages, hvis der er mangler ved den op-

rindelige afgørelse, herunder ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.  Reglerne om 

genoptagelse følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og er be-

skrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur. Der kan blandt andet henvises 

til bogen ”Forvaltningsret” af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Jurist- og Økonom-

forbundets forlag, 2. udgave (2002), side 915 ff. 

 
Med hensyn til den problemstilling, som denne sag handler om, fremgår følgende 

af elforsyningslovens § 22, stk. 8: 

 
Stk. 8. Indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, 

nr. 5, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige driftsmæssige indtæg-

ter og omkostninger. Indtægterne skal dække omkostningerne til energispareindsatsen i regn-

skabsåret. For meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb reguleres via midlertidige prisændrin-

ger i det følgende regnskabsår. 

 

Bestemmelsen er indført ved L 622/2010 (lov om ændring af bl.a. elforsyningslo-

ven – finansiering af øgede energibesparelsesomkostninger). Efter bestemmelsen 

blev den hidtidige indtægtsramme som følge af det indførte krav om en regn-

skabsmæssig opdeling af netvirksomhedernes aktiviteter med energibesparende 

aktiviteter opdelt, således at der fremadrettet blev fastsat et årligt (midlertidigt) 

tillæg til indtægtsrammerne, der skal dække den enkelte netvirksomheds faktiske 

omkostninger til energibesparende aktiviteter i regnskabsåret, da disse omkostnin-

ger ikke længere kunne indeholdes i indtægtsrammen som sådan. Indtægtsrammen 

blev samtidigt reduceret med det hidtil indeholdte beløb til netvirksomhedens 

energispareaktiviteter. 

3. BEGRUNDELSE 

På denne baggrund genoptages og ændres ovennævnte afgørelser, således at de 

bagudrettede indtægtsrammer for perioden 2010-2015 fastsættes på ny som neden 

for i tabel 1. 

TABEL 1 | NRGIS INDTÆGTSRAMMER, 2010-2015 

  Indtægtsramme (kr.) 

2010  383.916.777 

2011  397.667.176 

2012  418.164.586 

2013  411.922.638 

2014  403.826.912 

2015  394.597.842 

 

De bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte reg-

neark ”NRGi (2008-2010)” og ”NRGi (2011-2015)”. 
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4. 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: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. 

Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebe-

handling". 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anita Eskesen 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5416 

ae@energitilsynet.dk 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.ekn.dk/

	1. Sagsfremstilling
	Høring

	2. Retsgrundlag
	3. Begrundelse
	4. Klagevejledning

