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AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI 

NET A/S FOR REGULERINGSÅRET 2015 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den bagudrettede indtægtsramme og 

reguleringspris for Nord Energi Net A/S (herefter Nord Energi) for reguleringsåret 

2015. 

1. AFGØRELSE 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede 

reguleringspris er 17,92 øre/kWh i 2015.  

 

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser: 

 

- Virksomhedens reguleringspris forhøjes midlertidigt med 0,20 øre/kWh i 

2015 som følge af nettab. 

 

- Virksomhedens reguleringspris forhøjes varigt med 0,09 øre/kWh fra og 

med 2015 som følge af praksisændring vedr. indtægter og omkostninger 

forbundet med påkørselssager. 

 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelser, at Nord Energis indtægtsramme er kr. 150.053.361 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 Nord Energi.  
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2.1. SAGSFORLØB 

Nord Energi har den 31. maj 2016 indsendt reguleringsregnskabet for 2015 til 

Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Sekretariatet har ved mail af 13. juni 2016 anmodet Nord Energi om at 

fremsende en korrektion til reguleringsregnskabets omkostninger og ind-

tægter, således at indtægter og omkostninger forbundet med påkørselssager 

indeholdes i reguleringsregnskabet. 

Sekretariatet har ved samme mail oplyst Nord Energi om, at virksomheden 

kan ansøge om en forhøjelse af indtægtsrammen, såfremt tilsvarende ind-

tægter ikke har været indeholdt i reguleringsregnskabet for 2004. 

Nord Energi har ved mail af 20. juni 2016 og 4. juli 2016 fremsendt korrektionen 

til reguleringsregnskabet for 2015 samt ansøgt om en forhøjelse af indtægtsram-

men som følge af, at indtægterne ikke indgik i reguleringsregnskabet for 2004 for 

så vidt angår ENV Net A/S. 

2.2 HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 4. juli 2016 sendt i høring hos Nord Energi 

med høringsfrist den 15. august 2016. 

 

Nord Energi har den 15. juli 2016 oplyst, at virksomheden ikke har bemærkninger 

til afgørelsesudkastet.  

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 Nord Energis reguleringsregnskab 

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

hold: 

 

- Nettabskorrektion for 2015 (afsnit 4.1) 

- Ændring af regnskabsprincip fra og med 2015 (afsnit 4.2) 

 

Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: 

 

- Bagudrettede indtægtsramme og reguleringspris for 2015 (afsnit 4.3) 

- Differencer ultimo 2015 (afsnit 4.4) 

- Forrentning (afsnit 4.5) 

 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens indsendte 

reguleringsregnskab samt øvrig korrespondance mellem Nord Energi og sekretari-

atet vedr. virksomhedens indtægtsramme. 
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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. 

 

Nord Energi har den 31. maj 2016 indsendt reguleringsregnskab for 2015, hvoraf 

virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostninger fremgår.  

 

Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,53 kr./kWh i 2015. 

 

Virksomhedens har angivet sit fysiske nettab i 2004 til 35.701.902 kWh og virk-

somhedens nettabsomkostning i 2004 til 12.954.890 kr.  

 

Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,36 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

= (0,53 kr./kWh − 0,36 kr./kWh ∗
132,85

100
) ∗ 35.701.902 kWh 

Nettabskorrektion2015 = 1.710.623 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. 
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4.2 ÆNDRING AF REGNSKABSPRINCIP 

Nord Energi har i sit reguleringsregnskab for 2015 angivet, at indtægter og om-

kostninger vedrørende påkørselssager på eget net, som er betalt af tredjemand, 

ikke er medtaget i reguleringsregnskabet, da de anses for værende anlægsinveste-

ringer i regning for tredjemand. 

 

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. 7, 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. 7, fremgår endvidere, at tred-

jemand, i forbindelse med byudvikling eller ud fra andre lokale eller regionale 

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. 7, og bemærkningerne hertil, at påkørselssager 

på eget net ikke kan betragtes som værende en ændring af netaktiver gennemført af 

hensyn til tredjemand. 

 

Sekretariatet lægger derimod til grund, at påkørselssager på eget net knytter sig til 

virksomhedens bevillingspligtige aktivitet, og at de forbundne indtægter og om-

kostninger derfor skal indgå i den regulerede økonomi. 

 

Nord Energi har ved mail af 20. juni 2016 og 4. juli 2016 redegjort for, at indtæg-

ter forbundet med påkørselssager ikke indgik i opgørelsen af indtægtsrammen i 

2004 i det daværende ENV Net A/S. Nord Energi har oplyst, at indtægter vedrø-

rende påkørselssager, som ikke er medtaget i reguleringsregnskabet i 2004 for 

ENV Net A/S udgjorde kr. 603.388. Nord Energi ansøger på den baggrund om at 

få forhøjet indtægtsrammen i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 31, 

stk. 2. 

 

Eftersom indtægter forbundet med påkørselssager ikke har indgået i opgørelsen af 

indtægtsrammen for ENV Net A/S, vurderer sekretariatet, at den forkerte regn-

skabspraksis i de to netvirksomheder ikke er kommet virksomhedernes forbrugere 

til skade i 2005-2014. På den baggrund finder sekretariatet det i dette konkrete 

tilfælde tilstrækkeligt, at regnskabspraksis alene korrigeres fremadrettet, dvs. fra 

og med reguleringsåret 2015. 

 

Sekretariatet finder endvidere, at Nord Energis indtægtsramme fra og med 2015 

skal forhøjes med kr. 736.462 svarende til en forhøjelse af reguleringsprisen med 

0,09 øre/kWh, som følge af, at indtægter forbundet med påkørselssager ikke tidli-
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gere har indgået i opgørelsen af indtægtsrammen, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 29, stk. 2.  

 

De bagvedliggende beregninger og fremgår af vedlagte regneark ”Nord Energi 

(2012-2015)”. 

4.3 INDTÆGTSRAMME OG REGULERINGSPRIS 

I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet den bagudrettede indtægtsram-

me og reguleringspris for reguleringsåret 2015 for Nord Energi, jf. § 8, i indtægts-

rammebekendtgørelse 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. 150.053.361 og 17,92 øre/kWh i 2015.  

 

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

neark ”Nord Energi (2012-2015)”. 

4.4 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. 

 

For så vidt angår differencer i virksomhedens favør har Energitilsynet den 29. 

marts 2016 tilkendegivet, at differencer skal afvikles som et separat forhold, såle-

des at der i afviklingsåret/afviklingsårene kan opstå en ny difference i virksomhe-

dens favør.  

 

Ved regnskabsaflæggelsen skal netvirksomhederne dokumentere beløb, som udgør 

afvikling af differencer i egen favør fra tidligere år. Hvis virksomheden ikke kan 

dokumentere, at der er gennemført en afvikling af differencen via en justering af 

tarifferne i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke havde afviklet en diffe-

rence, anser sekretariatet differencen som en midlertidig tarifnedsættelse i opståel-

sesåret. Differencen kan da ikke senere opkræves af virksomheden.  
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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. 

 

På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 4.1-4.3, har Sekretariatet for Energi-

tilsynet opgjort årets difference for 2015 til kr. 4.741.541 i forbrugernes favør, 

hvorefter differencen ultimo 2015 er kr. 66.000.769. 

 

Den opståede difference i 2015 har således afviklet på tidligere års differencer i 

virksomhedens favør. 

 

Sekretariatet bemærker, at de resterende differencer i virksomhedens favør opgjort 

ultimo reguleringsåret 2015 skal være afviklet senest ultimo reguleringsåret 2020, 

jf. afgørelse af 4. maj 2016.  

4.5 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. 

 

Nord Energis forrentningsprocent i 2015 er 0,089, mens den tilladte forrentnings-

procent i 2015 er 3,773 pct.  

 

Nord Energi har således ikke merforrentning i 2015.  
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4.6 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Nord Energi har indsendt kor-

rekte 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.     

 

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

kostninger til energibesparelser i 2015. Virksomheden har eller vil modtage en 

særskilt afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkostninger til 

energibesparelser. 

 

Endvidere har sekretariatet i nærværende afgørelse ikke forholdt sig til Nord Ener-

gis ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af fjernaflæste målere 

idriftsat i 2015 samt virksomhedens ansøgninger vedr. nødvendige nyinvesterin-

ger. 

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 
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