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1. INDLEDNING 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og 

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

Vøjstrup) for reguleringsårene 2005-2014.  

 

I forhold til beregning af forrentning og differencer bygger denne afgørelse på de 

principper, som er udstukket i Energitilsynets tilkendegivelse om principper for 

indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011
1
 (herefter Energitilsynets rammenotat) 

samt Energitilsynets tilkendegivelse om håndtering af differencer i egen favør.
2
  

 

Sekretariatet har af administrative grunde fundet det mest hensigtsmæssigt at træf-

fe en samlet afgørelse for reguleringsårene 2005-2014, således at denne afgørelse 

afslutter den regulatoriske behandling af virksomheden for denne periode. 

2. AFGØRELSE  

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

udrettede reguleringspriser er 13,0 øre/kWh i 2005, 13,5 øre/kWh i 2006, 13,7 

øre/kWh i 2007, 14,5 øre/kWh i 2008, 14,5 øre/kWh i 2009, 13,9 øre/kWh i 2010, 

13,4 øre/kWh i 2011, 10,2 øre/kWh i 2012, 5,4 øre/kWh i 2013 og 3,2 øre/kWh i 

2014.  

 

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomheds-

specifikke forhold: 

 
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/  

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/tilkendegivelse-om-principper-for-indtaegtsrammeudmeldinger-2005-2011-rammenotat/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2013/tilkendegivelse-om-principper-for-indtaegtsrammeudmeldinger-2005-2011-rammenotat/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-haandtering-af-elnetvirksomheders-differencer-i-egen-favoer/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2016/tilkendegivelse-om-haandtering-af-elnetvirksomheders-differencer-i-egen-favoer/
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- Virksomhedens reguleringspris sænkes midlertidigt med henholdsvis 0,07 

øre/kWh i 2008, 0,11 øre/kWh i 2010, 0,76 øre/kWh i 2013 og 0,66 

øre/kWh i 2014 som følge af nettabskorrektioner. 

 

- Virksomhedens reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 0,06 

øre/kWh i 2007 og 0,05 øre/kWh i 2011 som følge af nettabskorrektioner. 

 

- Virksomhedens kapital ultimo for reguleringsårene 2005-2007 korrigeres 

bagudrettet. 

 

- Virksomhedens kapital ultimo for reguleringsåret 2008 korrigeres ikke 

bagudrettet. 

 

- Virksomhedens afskrivninger for reguleringsårene 2006 og 2008 korrige-

res bagudrettet. 

 

- Virksomhedens driftsmæssige indtægter for reguleringsåret 2009 korrige-

res bagudrettet. 

 

- Virksomhedens driftsomkostninger for reguleringsårene 2010-2012 korri-

geres bagudrettet. 

 

For så vidt angår opståede differencer, træffer Sekretariatet for Energitilsynet føl-

gende afgørelse: 

 

- Differencer i forbrugernes favør skal tilbagebetales. Sekretariatet har god-

kendt den af virksomheden indsendte afviklingsplan, hvor driftsmæssige 

indtægter reduceres til kr. 0, indtil differencen er afviklet. 

 

Endelig træffer Sekretariatet følgende afgørelse for så vidt angår merforrentning: 

 

- Virksomheden pålægges en indtægtsrammereduktion som følge af merfor-

rentning i reguleringsårene 2008 og 2010. Merforrentningen i 2008 og 

2010 er højere end tidligere opgjort som følge af virksomhedens korrekti-

oner af afskrivninger og driftsomkostninger. 
 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelser, at Nr. Broby-Vøjstrups indtægtsramme er kr. 828.812 i 

2005, kr. 858.942 i 2006, kr. 910.635 i 2007, kr. 932.089 i 2008, kr. 910.846 i 

2009, kr. 884.500 i 2010, kr. 810.064 i 2011, kr. 593.640 i 2012, kr. 250.755 i 

2013 og kr. 131.414 i 2014. 

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, 
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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.  

 

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

korrespondance med Nr. Broby-Vøjstrup.  

3.1. SAGSFORLØB  

Nr. Broby-Vøjstrup har for reguleringsårene 2004, 2005, og 2009-2013 indsendt 

reguleringsregnskaber til sekretariatet, jf. § 30, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016; § 28 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 21 i indtægts-

rammebekendtgørelse 1520/2004.  

 

For årene 2006-2008 er der den 1. september 2009 indsendt en samlet opgørelse 

over årlig leveret mængde, driftsindtægter, driftsomkostninger, afskrivninger og 

kapital ultimo. 

 

Sekretariatet udmeldte den 10. september 2009 bagudrettede indtægtsrammer for 

Forsyning Helsingør for reguleringsårene 2005-2008. 

Den 25. august 2010 og den 11. november 2011 udmeldte sekretariatet bagudret-

tede indtægtsrammer for Nr. Broby-Vøjstrup for hhv. reguleringsårene 2005-2009 

og 2005-2010.  

 

Sekretariatet sendte ved e-mail af 15. april 2014 orienterende udmelding af bagud-

rettede indtægtsrammer for reguleringsårene 2011-2012 til Nr. Broby-Vøjstrup. I 

samme e-mail fremsendte sekretariatet en opgørelse af bagudrettede indtægtsram-

mer for Nr. Broby-Vøjstrup for reguleringsårene 2005-2010. 

 

Sekretariatet sendte den 11. august 2014 orienterende udmelding af den bagudret-

tede indtægtsramme for 2005-2013 til Nr. Broby-Vøjstrup. 

3.2. HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 11. maj 2016 sendt i høring hos Nr. Broby-

Vøjstrup med høringsfrist den 26. maj 2016. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup har ved e-mail af 27. maj 2016 svaret, at virksomheden ikke 

har bemærkninger til sekretariatets udkast til afgørelse. 

4. LOVGRUNDLAG 

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

rende afgørelse henvises til vedlagte bilag 1. 
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5. VURDERING 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægtsrammer 

for Nr. Broby-Vøjstrup for reguleringsårene 2005-2014. I den forbindelse foreta-

ges der særskilte vurderinger af følgende virksomhedsspecifikke forhold: 

 

- Nettabskorrektioner (afsnit 5.1.1) 

- Korrektioner som følge af fejlposteringer (afsnit 5.1.2) 

 

Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: 

 

- Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 

2005-2014 (afsnit 5.2) 

- Differencer ultimo 2014 (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 Nr. Broby-Vøjstrup og sekretariatet vedr. virksomhedens 

indtægtsrammer.  

5.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 

I dette afsnit følger vurderinger og afgørelser for de virksomhedsspecifikke for-

hold, der er relevante for Nr. Broby-Vøjstrup. 

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. 
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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-

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.  

 

Sekretariatet har ikke modtaget ansøgninger fra Nr. Broby-Vøjstrup, hvorfor der i 

tidligere udmeldinger ikke er beregnet nogen nettabskorrektion for denne periode. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup har imidlertid den 27. marts 2015 indsendt oplysninger om 

nettab for perioden 2005-2008. Nr. Broby-Vøjstrup har endvidere den 21. maj 

2015 korrigeret sammenligningsgrundlaget for 2004. 

 

De indsendte oplysninger medfører, at nettabskorrektionen for 2005 og 2006 kan 

beregnes til hhv. kr. 1.993 og kr. 393. Korrektionen overstiger således ikke væ-

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

pristalsfremskrevet (1. væsentlighedskriterie). 

 

Da korrektionen ikke er væsentlig, fastholder sekretariatet sin tidligere udmelding 

for så vidt angår 2005 og 2006. 

 

Nettabskorrektionen for 2007 og 2008 kan beregnes til hhv. kr. 4.306 og kr. 9.224. 

Korrektionerne overstiger således væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr. 

250.000 af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet (1. væsentlighedskrite-

rie). 
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For 2007 gælder ikke et krav om at korrektionen er væsentlig i henhold til 2. væ-

sentlighedskriterie. Sekretariatet foretager derfor en bagudrettet forhøjelse af ind-

tægtsrammen i 2007 på kr. 4.306 som følge af stigende omkostninger til nettab.  

 

For 2008 gælder dog, at da oplysningen er indsendt efter den 31. august i regule-

ringsregnskabets indsendelsesår, skal korrektionen være væsentlig (2. væsentlig-

hedskriterie). 

 

Den indsendte oplysning om nettab i 2008 medfører alene en ændring af den ud-

meldte reguleringspris på 1 procent i 2009 og korrektionen vil ikke medføre æn-

dringer af den opgjorte forrentningsprocent i dette år. Sekretariatet finder derfor, at 

korrektionen ikke er væsentlig. Sekretariatet foretager på denne baggrund ikke en 

bagudrettet korrektion af indtægtsrammen i 2008. 

Reguleringsårene 2009-2010 

For reguleringsåret 2009 og frem har virksomhederne indberettet oplysninger om 

nettab i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet. 

 

Den 11. november 2011 fik virksomheden udmeldt bagudrettede indtægtsrammer 

for reguleringsårene 2009-2010, hvori sekretariatet ikke udmeldte en korrektion af 

indtægtsrammen for 2009 pga. manglende oplysninger om nettab for 2009 og en 

reduktion af indtægtsrammen for 2010 på kr. 1.518 som følge af faldende omkost-

ninger til nettab. 

 

Virksomheden har den 27. marts 2015 og den 21. maj 2015, dvs. efter den 31. 

august i indsendelsesåret, indsendt korrektioner i forhold til nettab (2. væsentlig-

hedskriterie). 

 

Udmeldingen af bagudrettede indtægtsrammer for årene 2009 og 2010 tager imid-

lertid ikke højde for, at Nr. Broby-Vøjstrup den 27. marts 2015 har indsendt op-

lysninger om nettab for 2009 og den 21. maj 2015 har korrigeret sammenlignings-

grundlaget for 2004.  

 

Korrektionen til oplysningerne i virksomhedens årsrapport medfører, at nettabs-

korrektionen for 2009 kan beregnes til kr. 265 og for 2010 til kr. -6.827. Korrekti-

onen i 2009 overstiger således ikke væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr. 

250.000 af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet (1. væsentlighedskrite-

rie). 

 

Da korrektionen for 2009 ikke er væsentlig, fastholder sekretariatet sin tidligere 

udmelding. 

 

Da korrektionen for 2010 er i forbrugernes favør, undersøges ikke hvorvidt kor-

rektionen er væsentlig efter 2. væsentlighedskriterie. 

 

På denne baggrund foretager sekretariatet en bagudrettet reduktion af indtægts-

rammen i 2010 på kr. 6.827. 
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Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke i den foreliggende situation 

kan have haft en berettiget forventning om, at den indsendte korrektion til sam-

menligningsgrundlaget for 2004 ikke ville føre til en større reduktion af virksom-

hedens indtægtsramme i 2008. 

Reguleringsårene 2011-2013 

Nr. Broby-Vøjstrup fik den 11. august 2014 udmeldt orienterende bagudrettede 

indtægtsrammer for reguleringsårene 2011-2013. 

 

Sekretariatet har udmeldt reduktioner af indtægtsrammen for 2011-2013 på hhv. 

kr. 853, kr. 0 og kr. 9.134 som følge af faldende omkostninger til nettab. 

 

Virksomheden har den 27. marts 2015 og den 21. maj 2015, dvs. efter den 31. 

august i indsendelsesåret, indsendt korrektioner i forhold til nettab (2. væsentlig-

hedskriterie). 

 

Udmeldingen af bagudrettede indtægtsrammer for årene 2011-2013 tager imidler-

tid ikke højde for, at Nr. Broby-Vøjstrup den 27. marts 2015 har indsendt oplys-

ninger om nettab for 2009 og den 21. maj 2015 har korrigeret sammenlignings-

grundlaget for 2004.  

 

Korrektionen til oplysningerne i virksomhedens årsrapport medfører, at nettabs-

korrektionen for 2011 kan beregnes til kr. -3.837, for 2012 til kr. 0 og for 2013 til 

kr. -41.087. Korrektionen i 2012 overstiger således ikke væsentlighedskriteriet på 

enten 3 pct. eller kr. 250.000 af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet 

(1. væsentlighedskriterie). 

 

Da korrektionen for 2012 ikke er væsentlig, fastholder sekretariatet sin tidligere 

udmelding for så vidt angår 2012. 

 

Da korrektionen for 2011 og 2013 er i forbrugernes favør, undersøges ikke hvor-

vidt korrektionerne er væsentlige efter 2. væsentlighedskriterie. 

 

På denne baggrund foretager sekretariatet en bagudrettet reduktion af indtægts-

rammen i 2011 og 2013 på hhv. kr. 3.837 og kr. 41.087. 

 

Sekretariatet bemærker hertil, at virksomheden ikke i den foreliggende situation 

kan have haft en berettiget forventning om, at den indsendte korrektion til sam-

menligningsgrundlaget for 2004 ikke ville føre til en større reduktion af virksom-

hedens indtægtsramme i 2011 og 2013. 

Reguleringsåret 2014 

Nr. Broby-Vøjstrup har den 11. juni 2015 indsendt reguleringsregnskab for 2014, 

hvoraf virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostninger fremgår.  

 

Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,397 kr./kWh i 2014. 

 

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

hedens nettabsomkostning i 2004 til 78.103 kr.  
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Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,446 kr./kWh i 2004. 

 

Korrektionen for nettab i 2014 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og for-

skellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets elpris: 

Nettabskorrektion2014

= (Pris for nettab2014 − Pris for nettab2004

∗
Reguleringsprisindeks2014

Reguleringsprisindeks2004
) ∗ Nettab i kWh2004 

Nettabskorrektion2014

= (0,397 kr./kWh − 0,446 kr./kWh ∗
132,54

100
) ∗ 175.118 kWh 

Nettabskorrektion2014 =  −33.958 kr. 
 

Den beregnede nettabskorrektion for 2014 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 2014. 
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Endelige forhøjelser og reduktioner som følge af nettab 

Af nedenstående Tabel 1 fremgår det, hvor meget indtægtsrammen hhv. forhøjes 

og reduceres med, og hvad reguleringsprisen som konsekvens heraf hhv. hæves og 

sænkes med. 

TABEL 1 | FORHØJELSE OG REDUKTION AF NR. BROBY-VØJSTRUPS REGULE-

RINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2005-2014 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 0 - - 0 

2006 0 - - 0 

2007 4.306 - - 0,06 

2008 0 -4.353 -4.353 -0,07 

2009 0 0 0 0 

2010 -6.827 0 -6.827 -0,11 

2011 -3.837 6.820 2.983 0,05* 

2012 0 - - 0 

2013 -41.087 - - -0,76 

2014 -33.958 - - -0,66 

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 fremkommer ved beregningen -0,06 øre/kWh + 0,11 øre/kWh, som svarer til hhv. årets forhø-

jelse og korrektion fra tidligere år. 

 

Kilde: Nr. Broby-Vøjstrup 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 

195/2016 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010, jf. § 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. 

5.1.2. KORREKTIONER SOM FØLGE AF FEJLPOSTERINGER 

Korrektion af kapital ultimo 2005-2008 

I forbindelse med nærværende gennemgang af indtægtsrammer har Nr. Broby-

Vøjstrup oplyst, at der for 2005-2008 ikke er tillagt 2 % til virksomhedens netakti-

ver, jf. § 2, nr. 12, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 og § 2, nr. 17, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

  

Fejlen er opstået, som følge af, at Nr. Broby-Vøjstrup i perioden 2005-2008 ikke 

rettidigt har indsendt reguleringsregnskaber til sekretariatet. Sekretariatet modtog 
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dog den 1. september 2009 et udfyldt indtægtsrammeskema med indtastede værdi-

er for den nødvendige kapital 2005-2008, men hvor netaktiver ikke var tillagt 2 %.  

 

For reguleringsårene 2005-2007 findes der ikke bestemmelser i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen, som afskærer virksomhederne fra at indsende korrektioner til et 

reguleringsregnskab. Det nugældende væsentlighedskriterie for korrektioner til 

tidligere indsendte reguleringsregnskaber er først indført med indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1027/2009 med virkning fra reguleringsåret 2008. Sekretariatet fin-

der derfor, at Nr. Broby-Vøjstrups korrektion kan imødekommes for så vidt angår 

2005-2007. 

 

For reguleringsåret 2008 skal en korrektion til et reguleringsregnskab, der indsen-

des efter 31. august i regnskabsåret, vurderes ift. væsentlighed, jf. § 21, stk. 3-4 i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

 

Korrektionen er ikke væsentlig for 2008, idet den alene medfører en ændring af 

virksomhedens forrentningsprocent på 0,2 procentpoint. Sekretariatet fastholder på 

denne baggrund de tidligere udmeldinger til virksomheden.  

 

Sekretariatet bemærker, at kapitalen for 2009 og fremefter har været opgjort kor-

rekt. 

 

Sekretariatet henviser i øvrigt til vedlagte regneark ”Nr. Broby-Vøjstrup (2005-

2010)”. 

Afskrivninger i 2006 og 2008 

Nr. Broby-Vøjstrup har ved mail af 19. marts 2015 fremsendt korrektioner til de af 

virksomheden indberettede afskrivninger.  

 

Nr. Broby-Vøjstrup har oplyst, at de oprindeligt indberettede afskrivninger for 

2006 på kr. 129.117 skal ændres til kr. 96.158 og at de indberettede afskrivninger 

for 2008 på kr. 57.327 skal ændres til kr. 50.683.  

 

Da korrektionen af oplysninger i virksomhedens årsrapport er indsendt efter den 

31. august i indsendelsesåret, skal korrektionen være væsentlig (2. væsentligheds-

kriterie). Dette væsentlighedskriterie finder som nævnt ovenfor ikke anvendelse 

for reguleringsårene 2005-2007, hvorfor sekretariatet for år 2006 foretager en bag-

udrettet korrektion af virksomhedens afskrivninger. 

 

Korrektionen for 2008 er til fordel for forbrugerne, og sekretariatet finder derfor, 

at Nr. Broby-Vøjstrups afskrivninger for 2008 skal korrigeres, jf. § 21, stk. 5, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

 

Sekretariatet henviser i øvrigt til vedlagte regneark ”Nr. Broby-Vøjstrup (2005-

2010)”. 
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Driftsmæssige indtægter i 2009 

Nr. Broby-Vøjstrup har ved mail af 19. marts 2015 oplyst, at virksomhedens 

driftsmæssige indtægter i 2009 har været opgjort forkert, da indtægter fra tilslut-

ningsbidrag ikke har været indregnet. 

 

De korrekte driftsmæssige indtægter er oplyst til kr. 1.091.259, som er kr. 42.000 

højere end tidligere. 

 

Korrektionen er til fordel for forbrugerne, og sekretariatet finder derfor, at Nr. 

Broby-Vøjstrups driftsmæssige indtægter skal korrigeres, jf. § 21, stk. 5, i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 

 

Sekretariatet henviser i øvrigt til vedlagte regneark ”Nr. Broby-Vøjstrup (2005-

2010)”. 

Driftsomkostninger i 2010-2012 

Nr. Broby-Vøjstrup har den 2. januar 2014 oplyst, at driftsomkostninger i 2010-

2012 har indeholdt omkostninger til opnåelse af energibesparelser. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup har på den baggrund fremsendt korrektioner, som fremgår af 

Tabel 2: 

TABEL 2 | KORREKTION TIL DRIFTSOMKOSTNINGER FOR NR. BROBY-VØJSTRUP 

 2010 2011 2012 

Driftsomkostning er indberettet i 

reguleringsregnskabet 

747.068 682.072 882.171 

Omkostninger til energibesparelser 

indeholdt i driftsomkostninger 

90.123 28.282 62.064 

Driftsomkostning, ekskl. omkostnin-

ger til energibesparelser 

656.945 653.790 820.107 

Kilde: Nr. Broby-Vøjstrup 

Korrektionerne er til fordel for forbrugerne, og sekretariatet finder derfor, at Nr. 

Broby-Vøjstrups driftsomkostninger skal korrigeres, jf. § 21, stk. 5, i indtægts-

rammebekendtgørelse 1294/2010 og § 23, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 

195/2016. 

 

Sekretariatet henviser i øvrigt til vedlagte regneark ”Nr. Broby-Vøjstrup (2005-

2010)” og ”Nr. Broby-Vøjstrup (2011-2014)”. 

5.2. INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER 

I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsram-

mer og reguleringspriser for reguleringsårene 2005-2014 for Nr. Broby-Vøjstrup, 

jf. § 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt tilsvarende bestemmelser i 

henholdsvis indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og 1520/2004, jf. § 35, stk. 
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4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Opgørelsen indeholder afgørel-

serne 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 2005-2014 er som fremgår af Tabel 3. De 

bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark 

”Nr. Broby-Vøjstrup (2005-2010)” og ” Nr. Broby-Vøjstrup (2011-2014)”. 

TABEL 3 | NR. BROBY-VØJSTRUPS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 

2005-2014 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 13,0 828.812 

2006 13,5 858.942 

2007 13,7 910.635 

2008 14,5 932.089 

2009 14,5 910.846 

2010 13,9 884.500 

2011 13,4 810.064 

2012 10,2 593.640 

2013 5,4 250.755 

2014 3,2 131.414 

Kilde: Nr. Broby-Vøjstrup 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. 

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. 
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- 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. 

5.3.1. OPGØRELSE AF DIFFERENCER 

På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og afsnit 5.2 og Nr. Broby-

Vøjstrups udmeldinger vedr. afvikling af differencer, har Sekretariatet for Energi-

tilsynet opgjort virksomhedens differencer for perioden 2005-2014, jf. Tabel  ne-

denfor.  

 

I Tabel 4 indgår dels årets differencer, dels differencer som følge af nødvendige 

nyinvesteringer (også benævnt ændrede forhold). Differencer i virksomhedens 

favør angives som positive beløb, og differencer i forbrugerens favør angives som 

negative beløb.  

TABEL 4 | OPGØRELSE AF NR. BROBY-VØJSTRUPS DIFFERENCER FOR 2005-2014 

 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. forrent-

ning)] (kr.) 

2005 (65.864) 0 (65.864) - (65.864) 

2006 184.978 2.286 182.691 (65.864) 116.827 

2007 287.297 182.598 104.699 116.827 104.699 

2008 231.825 0 231.825 104.699 231.825 

2009 51.412 0 51.412 231.825 51.412 

2010 (245.097) 0 - 51.412 (245.097) 

2011 (513.956) 0 - - (804.662) 

2012 (540.945) 0 - - (1.426.821) 

2013 (807.853) 0 - - (2.384.718) 

2014 (702.898) 0 - - (3.315.990) 

Kilde: Nr. Broby-Vøjstrup og Sekretariatet for Energitilsynet. 

For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene 

2005-2010 har det hidtil været sekretariatets praksis, at sådanne differencer blev 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NR. BROBY-VØJSTRUP NETSELSKAB 

A.M.B.A. FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2014 

Side 14/17 

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 Nr. Broby-Vøjstrup har tilkendegivet, at virksomheden ønsker at 

opkræve i de følgende reguleringsår, anses på denne baggrund for afviklet, 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 

2005-2014 er udgangspunktet, at sådanne differencer skal tilbagebetales til forbru-

gerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.b.  

 

I reguleringsårene 2011-2014 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. 

 

Som det fremgår af Tabel 4, er differencen ultimo reguleringsåret 2014 i forbru-

gernes favør. 

 

Som nævnt er udgangspunktet, at differencer i forbrugernes favør skal tilbagebeta-

les til forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.b.  

 

Det følger imidlertid af det nævnte princip i rammenotatet, at de virksomheder, 

som ikke har fået udmeldt bagudrettede indtægtsrammer så betids eller så præcis, 

at de har haft et tilstrækkeligt grundlag at opgøre differencerne i forbrugernes fa-

vør på, ikke kan pålægges at tilbagebetale disse differencer. 

 

Sekretariatet vurderer, at Nr. Broby-Vøjstrup løbende gennem udmeldinger af de 

bagudrettede indtægtsrammer inklusiv opgørelse af differencer er blevet tilstræk-

keligt orienteret om indtægtsrammens størrelse såvel som differencer, jf. sagsfor-

løbet i afsnit 3.1.  

 

Sekretariatet vurderer på den baggrund, at den generelle usikkerhed omkring ind-

tægtsrammernes størrelse, der har været gældende for flere elnetvirksomheder, 

ikke har været gældende for Nr. Broby-Vøjstrup, ligesom der ikke har været nogen 

ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer eller andre sager om forhøjelser eller 

sænkninger af reguleringsprisen, der har kunnet skabe usikkerheder i perioden.  
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Sekretariatet vurderer endeligt, at differencerne har været fastlagt på et tilstrække-

ligt grundlag, således at virksomheden har kunnet indsende en afviklingsplan og 

derefter afvikle differencer i forbrugernes favør inden for året efter regnskabsaf-

læggelsen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 3.  

 

På denne baggrund finder sekretariatet, at differencen i forbrugernes favør skal 

tilbagebetales. Udgangspunktet er, at differencen skal være tilbagebetalt senest 

ultimo 2016.  

Endelig bemærkes, at Energitilsynet skal godkende virksomhedernes afvikling af 

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

stk. 6. 

 

Da Nr. Broby-Vøjstrups differencer i forbrugernes favør har en størrelse, der ikke 

muliggør tilbagebetaling senest ultimo 2016, godkender sekretariatet, at Nr. Bro-

by-Vøjstrup i stedet afvikler differencen hurtigst muligt, dvs. hvor driftsmæssige 

indtægter udgør kr. 0, indtil differencen er afviklet. 

5.4. FORRENTNING OG MERFORRENTNING  

I dette afsnit behandles følgende forhold: 

 

- Korrektion af forrentning for reguleringsårene 2005-2007 (afsnit 5.4.1) 

- Merforrentning som følge af ændrede forhold (afsnit 5.4.2) 

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.  

 

Konsekvenserne for Nr. Broby-Vøjstrup er behandlet i det følgende. 

 

Nr. Broby-Vøjstrups merforrentning i perioden 2005-2007 opgjort ved den forker-

te metode har resulteret i en varig indtægtsrammereduktion på kr. 18.584 i 2007, 

kr. 0 i 2008 og kr. 18.217 i 2009.  

 

Når sekretariatet beregner den merforrentning, som Nr. Broby-Vøjstrup ville have 

haft ved brug af den korrekte metode, er resultatet en tilsvarende indtægtsramme-

reduktion i 2007 og 2009 samt en reduktion i 2008 på kr. 2.286.  

 

Sekretariatet fastholder på denne baggrund de allerede pålagte indtægtsrammere-

duktioner for 2007 og 2009, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 2.b.i. 

 

Sekretariatet vurderer i overensstemmelse med Energitilsynets rammenotat, pkt. 

275, princip 2.b.iv, at der ikke er grundlag for bagudrettet at pålægge virksomhe-

den en reduktion af indtægtsrammen i 2008.  
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Sekretariatet vurderer videre i overensstemmelse med det nævnte princip i Energi-

tilsynets rammenotat, at den korrekt beregnede merforrentning, som ikke tidligere 

er udmøntet som en indtægtsrammereduktion, skal pålægges fremadrettet. 

 

Sekretariatet finder således, at Nr. Broby Vøjstrups indtægtsramme varigt reduce-

res fra og med 2016 med kr. 2.286, pristalsfremskrevet, dog maksimalt 2 pct. af 

indtægtsrammens størrelse i 2016, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 

2014. 

 

Sekretariatet har dog antaget i vedlagte regneark ”Nr. Broby-Vøjstrup (2005-

2010)”, at Nr. Broby-Vøjstrup ønsker at foretage en midlertidig tarifnedsættelse i 

2006 og 2007 på hhv. kr. 2.286 og kr. 182.598, hvorefter der ikke længere opstår 

merforrentning i 2006 og 2007. 

 

Nr. Broby-Vøjstrup har i forbindelse med høringssvar af 27. maj 2016 tilkendegi-

vet, at virksomheden er enig heri.   

5.4.2. MERFORRENTNING SOM FØLGE AF ÆNDREDE FORHOLD 

Sekretariatet for Energitilsynet har konstateret, at Nr. Broby-Vøjstrup, som en 

konsekvens af virksomhedens indsendte korrektioner til tidligere års regulerings-

regnskaber og sekretariatets godkendelse af korrektionerne for i perioden 2008 og 

2010, får en større merforrentning end tidligere opgjort i de pågældende år.  

 

Sekretariatet finder i overensstemmelse med Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, 

princip 2.b.vi, at Nr. Broby-Vøjstrup ikke kan have haft berettigede forventninger 

om, at merforrentningen ikke ville udløse en indtægtsrammereduktion i den for-

gangne periode. Virksomheden pålægges derfor en indtægtsrammereduktion med 

tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens 

regler herom.  

5.5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

sendt korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til Nr. Broby-Vøjstrups 

omkostninger til energibesparelser i perioden 2010-2014. Virksomheden har eller 

vil modtage en særskilt afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af 

omkostninger til energibesparelser. 

 

Det bemærkes videre, at Nr. Broby-Vøjstrups indtægtsrammer for reguleringsåre-

ne 2005-2014 kan påvirkes af senere trufne afgørelser om virksomhedens ind-

tægtsrammer for den omhandlede periode, f.eks. afgørelser om forhøjelse af regu-

leringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer. 
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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  

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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