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AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NR. BROBY-

VØJSTRUP NETSELSKAB A.M.B.A. FOR REGULERINGSÅRET 2015 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den bagudrettede indtægtsramme og 

reguleringspris for Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab a.m.b.a. (herefter Nr. Broby-

Vøjstrup) for reguleringsåret 2015. 

1. AFGØRELSE 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nr. Broby-Vøjstrups bag-

udrettede reguleringspris er 0,44 øre/kWh i 2015.  

 

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelse: 

 

- Virksomhedens reguleringspris reduceres midlertidigt med 0,59 øre/kWh i 

2015 som følge af nettab. 

 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelse, at Nr. Broby-Vøjstrup indtægtsramme er kr. 23.388 i 2015. 

2. SAGSFREMSTILLING 

Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert 

reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante indtægts-

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

for det foregående år, jf. §§ 3 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016. 

I det følgende fremgår de for denne afgørelse væsentlige dele af sekretariatets 

korrespondance med Nr. Broby-Vøjstrup.  

2.1. SAGSFORLØB 

Nr. Broby-Vøjstrup har den 31. maj 2016 indsendt reguleringsregnskabet for 2015 

til Sekretariatet for Energitilsynet. 
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2.2 HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 15. august 2016 sendt i høring hos Nr. 

Broby-Vøjstrup med høringsfrist den 29. august 2016. 

3. LOVGRUNDLAG 

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

rende afgørelse henvises til vedlagte bilag 1. 

4. VURDERING 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået Nr. Broby-Vøjstrup regulerings-

regnskab for 2015. På baggrund heraf foretages der særskilte vurderinger af føl-

gende forhold: 

 

- Nettabskorrektion for 2015 (afsnit 4.1) 

 

Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: 

 

- Bagudrettede indtægtsramme og reguleringspris for 2015 (afsnit 4.2) 

- Differencer ultimo 2015 (afsnit 4.3) 

- Forrentning (afsnit 4.4) 

 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens indsendte 

reguleringsregnskab samt øvrig korrespondance mellem Nr. Broby-Vøjstrup og 

sekretariatet vedr. virksomhedens indtægtsramme. 

4.1 NETTABSKORREKTION 

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

195/2016, skal virksomhedernes indtægtsramme årligt forhøjes hhv. reduceres 

som følge af væsentligt øgede hhv. reducerede omkostninger 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: 

 

Omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår 

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. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup har den 31. maj 2016 indsendt reguleringsregnskab for 2015, 

hvoraf virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostninger fremgår.  

 

Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,41 kr./kWh i 2015. 

 

Virksomhedens har angivet sit fysiske nettab i 2004 til 175.118 kWh og virksom-

hedens nettabsomkostning i 2004 til kr. 78.103.  
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Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,45 kr./kWh i 2004. 

 

Korrektionen for nettab i 2015 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og for-

skellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets elpris: 

Nettabskorrektion2015

= (Pris for nettab2015 − Pris for nettab2004

∗
Reguleringsprisindeks2015

Reguleringsprisindeks2004
) ∗ Nettab i kWh2004 

Nettabskorrektion2015

= (0,41 kr./kWh − 0,45 kr./kWh ∗
132,85

100
) ∗ 175.118 kWh 

Nettabskorrektion2015 = −31.369 kr. 
 

Den beregnede nettabskorrektion for 2015 er væsentlig, idet den overstiger væ-

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

pristalsfremskrevet. Sekretariatet korrigerer derfor virksomhedens indtægtsramme 

for 2015. 

4.2 INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS 

I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet den bagudrettede indtægtsram-

me og reguleringspris for reguleringsåret 2015 for Nr. Broby-Vøjstrup, jf. § 8, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

 

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 den bagudrettede indtægtsramme og reguleringspris for 

2015 kan opgøres til henholdsvis kr. 23.388 og 0,44 øre/kWh i 2015.  

 

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

neark ”Nr. Broby-Vøjstrup (2011-2015)”. 

4.3 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 
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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. 

 

På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 4.1-4.2, har Sekretariatet for Energi-

tilsynet opgjort årets difference for 2015 til kr. 468.135 i virksomhedens favør. 

Årets difference i 2015 har afviklet på tidligere års differencer i forbrugernes fa-

vør, hvorefter virksomhedens samlede difference ultimo 2015 udgør kr. 3.101.322 

i forbrugernes favør.  

 

Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor 

differencen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i rentelo-

ven, jf. § 31, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016.  

 

Hertil bemærkes, at Energitilsynet skal godkende virksomhedernes afvikling af 

differencer i forbrugernes favør, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, § 31, 

stk. 6.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved afgørelse af 30. maj 2016 godkendt en 

afviklingsplan, der forudsætter, at Nr. Broby-Vøjstrup afvikler differencen hurtigst 

muligt, dvs. hvor driftsmæssige indtægter udgør kr. 0, indtil differencen er afvik-

let. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup har i forbindelse med reguleringsregnskabet for 2015 oplyst, 

at virksomhedens driftsmæssige indtægter udgør kr. -444.747 i 2015. Nr. Broby-

Vøjstrup har hertil oplyst, at virksomhedens tarif til opkrævning af indtægter i 

forbindelse med energibesparelser udgjorde 10 øre/kWh i 2015, mens virksomhe-

dens øvrige nettarif udgjorde -10 øre/kWh. Nr. Broby-Vøjstrups tarif har dermed 

samlet set udgjort 0 øre/kWh i 2015. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup har i 2015 dermed afviklet kr. 468.135 af differencen i forbru-

gernes favør, hvorefter differencen i forbrugernes favør ultimo 2015 udgør kr. 

3.101.322. 

 

På baggrund revisors erklæring til reguleringsregnskabet, lægger Sekretariatet for 

Energitilsynet til grund, at reguleringsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med 

principperne i årsregnskabsloven i henhold indtægtsrammebekendtgørelsens § 30, 

stk. 1. 

 

Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til virksomhedens om-

kostninger til energibesparelser i 2015 eller afvikling af tidligere års differencer fra 

opkrævning af indtægter relateret til energibesparelser. Virksomheden vil modtage 

en særskilt afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkostninger 

til energibesparelser. 
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4.4 FORRENTNING OG MERFORRENTNING 

En virksomheds forrentning opgøres som virksomhedens resultat før finansielle 

poster og skat, dvs. årets driftsmæssige indtægter minus årets driftsomkostninger, 

afskrivninger og opkrævet underdækning, jf. § 2, nr. 6, i indtægtsrammebekendt-

gørelse 195/2016. Ved beregningen af virksomhedens forrentning korrigeres de 

driftsmæssige indtægter for differencer i forbrugernes favør, ligesom virksomhe-

den kan vælge at korrigere de driftsmæssige indtægter for differencer i virksomhe-

dens favør eller for dele af sådanne differencer, jf. § 26, stk. 2 og 3, i indtægts-

rammebekendtgørelse 195/2016. 

 

Såfremt differencer i virksomhedens favør ønskes opkrævet, skal beløbet indgå i 

beregningen af virksomhedens forrentning i optjeningsåret, hvorimod beløb, der 

ikke ønskes opkrævet ikke indgår i beregningen af virksomhedens forrentning, jf. 

§ 26, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

 

Der opstår merforrentning, såfremt en netvirksomheds forrentning af den nødven-

dige kapital overstiger den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. § 

2, nr. 15, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup forrentningsprocent i 2015 er -39,3, mens den tilladte forrent-

ningsprocent i 2015 er 3,773 pct.  

 

Nr. Broby-Vøjstrup har således ikke merforrentning i 2015.  

4.5 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Nr. Broby-Vøjstrup har ind-

sendt korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ifølge § 23, stk. 2, i indtægtsram-

mebekendtgørelse 195/2016 kan indsende korrektioner til oplysningerne i årsrap-

porten for 2015 frem til den 31. august 2016. Virksomheden kan endvidere efter 

den 31. august i indsendelsesåret fremsende væsentlige korrektioner i forhold til 

de afgivne oplysninger i årsrapporten, jf. § 23, stk. 3, jf. stk. 4.     

 

Det bemærkes videre, at virksomhedernes indtægtsrammer for 2015 kan påvirkes 

af senere trufne afgørelser om virksomhedernes indtægtsrammer for den omhand-

lede periode, f.eks. afgørelser om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af 

nødvendige nyinvesteringer. 
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5. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden fire uger fra modtagelsen af denne mail skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.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@ekn.dk
http://www.ekn.dk/
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