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Fra: Graff - Energi og Forsyning [mailto:graff.energi@hotmail.com]
Sendt: 2. juni 2016 15:31
Til: post@energitilsynet.dk
Cc: 'Thorbjørn Nejsum' <tne@danskenergi.dk>; 'Frank Tümmler'
<ftm@nyfors.dk>
Emne: HASTER - Afgørelse om indtægtsrammeudmelding for Nyfors Net A/S for
reguleringsårene 2005-2014
Prioritet: Høj
Til Sekretariatet for Energitilsynet,
Nyfors Net A/S har den 9. maj 2016 modtaget afgørelse om indtægtsrammeudmelding for reguleringsårene 2005-2014 inklusive opgørelse af differencer pr. 31.
december 2014 og tilhørende afviklingsplan.
På vegne af Nyfors Net A/S skal jeg anmode om, at afgørelsen genoptages i forhold til afviklingsplan for de pr. 31. december 2014 opgjorte differencer.
Som følge af usikkerhed om, hvorvidt differencer og dermed opkrævningsretten
kan overføres krone for krone ved overgangen af den nye regulering med forventet ikrafttræden 1. januar 2018, angav Nyfors Net A/S i høringssvar af 28. april
2016, at selskabet som udgangspunkt ikke ønsker at strække afviklingsplanen
længere end udgangen af 2017. Dog var det anført i høringssvaret, at såfremt der
kunne opnås sikkerhed for, at differencer kan overføres krone for krone ved
overgangen til ny regulering, ville Nyfors Net A/S af hensyn til prisstigninger overfor andelshaverne være interesseret i at forlænge afviklingsperioden yderligere.
I forlængelse af ovenstående havde Nyfors Net A/S i høringssvaret angivet to
alternative afviklingsplaner for differencer, som selskabet ønskede at drøfte med
Sekretariatet for Energitilsynet:



Afviklingsplan A med en afviklingsperiode med udløb 31. december 2017
Afviklingsplan B med en afviklingsperiode med udløb 31. december 2019

På baggrund af det fremsendte høringssvar har Sekretariatet for Energitilsynet i
afgørelsen lagt til grund, at Nyfors Net A/S vil afvikle virksomhedens differencer
ultimo 2014 i overensstemmelse med ovennævnte afviklingsplan A.
Efter afgivelse af høringssvaret har Nyfors Net A/S haft møde med Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen. På mødet opnåede Nyfors Net A/S tilstrække-
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lig sikkerhed for, at differencer kan overføres krone for krone ved overgangen til
ny regulering, til at selskabet er interesseret i at forlænge afviklingsperioden
yderligere af hensyn til prisstigninger overfor selskabets andelshaverne.
På baggrund af ovenstående ønsker Nyfors Net A/S at afgørelsen genoptages i
forhold til afviklingsplan og at de pr. 31. december 2014 opgjorte differencer kan
afvikles i overensstemmelse med afviklingsplan B jf. høringsudkastet. Afviklingsplan B vil medføre, at Nyfors Net A/S vil afvikle virksomhedens differencer med
kr. 2.000.000 i 2015, kr. 1.989.833 i 2016 og kr. 21.636.018 i hvert af årene 20172019.
Nyfors Net A/S håber at Sekretariatet for Energitilsynet vil imødekomme selskabets anmodning om genoptagelse af afgørelsen i forhold til afviklingsplan for de
pr. 31. december 2014 opgjorte differencer.
Henset til den i afgørelsen af 9. maj 2016 fastsatte klagefrist tillader Nyfors Net
A/S sig at bede om en hurtig tilbagemelding på nærværende anmodning, således
at selskabet fortsat kan nå at klage, såfremt anmodningen ikke kan imødekommes.
Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer til denne anmodning om genoptagelse af afgørelsen, er I velkomne til at kontakte Frank Tümmler (CFO, Nyfors) eller
undertegnede.
Med venlig hilsen
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