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AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VESTJYSKE NET 

60 KV A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2014 

1. INDLEDNING 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og 

reguleringspriser for Vestjyske Net 60 kV A/S (herefter Vestjyske Net) for regule-

ringsårene 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).  

 

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

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

se afslutter den regulatoriske behandling af virksomheden for denne periode. 

2. AFGØRELSE  

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at: 

 

 Vestjyske Nets bagudrettede reguleringspriser er 1,58 øre/kWh i 2005, 1,64 

øre/kWh i 2006, 1,70 øre/kWh i 2007, 1,80 øre/kWh i 2008, 1,70 øre/kWh i 

2009, 1,74 øre/kWh i 2010, 1,84 øre/kWh i 2011, 1,94 øre/kWh i 2012, 2,18 

øre/kWh i 2013, og 2,12 øre/kWh i 2014, jf. § 8, i indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011, § 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt § 8, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. § 33, stk. 4 og 8, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011.  

 

 Vestjyske Nets reguleringspris i 2005 forhøjes varigt med 0,096 øre/kWh i 

2005 pga. øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 

13, stk. 1, nr. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 

 
1
 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammeno-

tat)” af 27. juni 2013, jf.   

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/2013/tilkendegivelse-om-principper-for-indtaegtsrammeudmeldinger-2005-2011-rammenotat/
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 Vestjyske Nets reguleringspris reduceres varigt med -0,11 øre/kWh i 2009, 

pga. reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende elpriser, jf. § 

13, stk. 1 og § 17, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 33, stk. 4, 

i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

 

 Vestjyske Nets reguleringspris forhøjes varigt i 2010 med 0,01 øre/kWh pga. 

øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 12, stk. 1, 

nr. 3 og § 17, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 33, stk. 4, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

 

 Vestjyske Nets reguleringspris reduceres varigt med -0,01 øre/kWh i 2011, 

som korrektion til forhøjelse for nettab i 2010, jf. § 13, stk. 1 og § 17, i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 335/2011. 

 

 Vestjyske Nets reguleringspris reduceres midlertidigt i 2014 med 0,04 

øre/kWh pga. reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende elpri-

ser, jf. § 13, stk. 1, nr. 2 og § 17, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

 

 Den tidligere udmeldte varige korrektion af Vestjyske Nets indtægtsramme 

ændres bagudrettet for 2009 til kr. --2.348.354, for 2010 til kr. 207.936 og for 

2011 til kr. -131.100 som følge af en forkert opgørelsesmetode for nettabskor-

rektioner for perioden 2009-2011. 

 

 Sekretariatet reducerer Vestjyske Nets reguleringspris varigt i 2016, da den 

udmeldte reguleringspris har været beregnet på et forkert grundlag.. Beløbet 

kan først gøres endeligt op, når reguleringsprisindekset for 2016 er kendt. Se 

afsnit 5.1.5.  

 

 Vestjyske Nets akkumulerede differencer i forbrugernes favør ultimo 2014 på 

kr. 2.831.868 skal opkræves inden den 31. december 2016, jf. § 29, stk. 3, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynets orientering til 

netvirksomhederne af 2. juli 2015. 

 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelser, at Vestjyske Nets indtægtsramme er kr. 36.180.362 i 2005, 

kr. 38.405.916 i 2006, kr. 40.291.626 i 2007, kr. 43.149.162 i 2008, kr. 38.414.148 

i 2009, kr. 40.338.478 i 2010, kr. 41.247.920 i 2011, kr. 43.533.807 i 2012, kr. 

36.128.582 i 2013 og kr. 34.077.621 i 2014. 

3. SAGSFREMSTILLING 

3.1. INDLEDNING 

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, 

jf. §§ 3 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet for Energi-

tilsynet har dog i sin hidtidige praksis både udmeldt bagudrettede reguleringspriser 
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og indtægtsrammer. Denne udmelding kaldes i praksis for en bagudrettet indtægts-

rammeudmelding.  

 

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

korrespondance med Vestjyske Net.  

3.2. SAGSFORLØB 

Vestjyske Net har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2014 indsendt regu-

leringsregnskaber til sekretariatet. 

 

Sekretariatet har for reguleringsårene 2005-2014 løbende udmeldt ex ante ind-

tægtsrammer til Vestjyske Net. 

 

Vestjyske Net fremsender den 26. januar 2006 en ansøgning om forhøjelse af virk-

somhedens indtægtsramme som følge af øgede omkostninger til nettab, mistede 

indtægter som følge af lovændring om afregning af industrielle egenproducenter, 

samt ændring i den indtægtsramme som Vestjyske Net 60 kV A/S fik som følge af 

spaltningen pr. 1. januar 2004 af tidl. Vestjyske Net. 

 

Vestjyske Net fremsender den 23. februar 2006 uddybende information vedr. an-

søgning om ændret indtægtsrammegrundlag grundet ændret lovgivning for afreg-

ning af industrielle egenproducenter. 

 

Vestjyske Net fremsender den 1. marts 2006 yderligere information til sagen vedr. 

omfordeling af de indtægtsrammer der blev fordelt med spaltningen af tidl. Vest-

jyske Net den 1. januar 2004. 

 

Vestjyske Net uddyber med brev vedhæftet mail af 9. maj 2006 en ansøgning om 

forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af øgede omkostninger til 

nettab i 2005.  

 

Sekretariatet har den 31. maj 2007 sendt afgørelse til Vestjyske Net vedrørende 

ansøgning om omfordeling af det tidl. Vestjyske Nets indtægtsrammer (omforde-

ling af indtægtsrammerne for Vestjyske Net 60 kV A/S, SydvestEnergi 60 kV A/S 

og Skjern Kommune Elforsyning 60 kV A/S). Sekretariatet har desuden truffet 

afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen for 2005 pga. øgede omkostninger til 

nettab, samt givet tilbagemelding på ansøgning om korrektion for ændret ind-

tægtsgrundlag grundet ændringer i opgørelsen af industrielle egenproducenter.  

 

Sekretariatet afgjorde den 31. maj 2007 ikke forholdet vedr. industrielle egenpro-

ducenter, Vestjyske Net fremsender den 4. juli 2007 yderligere information til 

ansøgningen om ændret indtægtsgrundlag som følge af ændret metode til afreg-

ning af industrielle egenproducenter. 

 

Sekretariatet har den 2. august 2007 pr. mail meldt ud til Vestjyske Net, at deres 

indtægtsramme for 2004 korrigeres på baggrund af mail fremsendt fra virksomhe-

den den 2. august 2007, se afsnit 3.2.1 for yderligere information. 
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Sekretariatet har den 22. august 2007 meldt ud pr. mail at Vestjyske Nets leverede 

mængde i 2004 reguleres jf. de informationer virksomheden fremsendte 4. juli 

2007. Se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for sekretariatets kommenta-

rer til denne afgørelse. 

 

Vestjyske Net har med mail af 29. januar 2008 ansøgt om forhøjelse af virksom-

hedens indtægtsramme som følge af en nødvendig nyinvestering, der er etablering 

af 60 kV kabelforbindelser, for tilslutning af 60/10 kV station Ny Vildbjerg
2
.  

 

Sekretariatet har den 25. juni 2008 udmeldt bagudrettede reguleringspriser og dif-

ferencer for 2005-2006, og gjort virksomheden opmærksom på at sekretariatet 

ikke har modtaget redegørelse fra selskabet vedr. afvikling af differencer i 2005 og 

2006.  

 

Sekretariat har den 21. november 2008 udmeldt bagudrettede regulerings-

pris/rådighedsbeløb og differencer for 2005-2007. 

 

Sekretariatet har den 25. august 2009 fremsendt afgørelse vedrørende forhøjelse af 

indtægtsramme for Vestjyske Net som følge af nødvendig nyinvestering
3
.  

 

Sekretariat har den 7. september 2009 udmeldt bagudrettede indtægtsrammer og 

differencer for 2005-2008. 

 

Sekretariatet har den 25. august 2010 udmeldt bagudrettede indtægtsrammer for 

Vestjyske Net for årene 2005-2009. 

 

Sekretariatet har den 16. februar 2012 udmeldt bagudrettede indtægtsrammer for 

2005-2010 samt forventede fremadrettede indtægtsrammer for 2011 og 2012. 

 

Vestjyske Net ansøger den 25. juli 2013 om forhøjelse af selskabets indtægtsram-

me som følge af nødvendig nyinvestering, der er kabellægning af luftledninger, 

sagsnr. 13/08585. 

 

Vestjyske Net henvender sig via virksomhedens advokat den 10. oktober 2013, og 

anmoder om beregning af nye indtægtsrammer som følge af, at virksomheden 

overdrager dele af deres net til EnergiMidt pr. 1. januar 2013. 

 

Sekretariatet har den 4. august 2014 fremsendt afgørelse vedrørende overdragelse 

af indtægtsramme fra Vestjyske Net 60 kV A/S til EnergiMidt Net A/S. 

 

Sekretariatet har den 24. april 2014 sendt en orienterende udmelding af regule-

ringspriser og indtægtsrammer for årene 2011 og 2012. Virksomheden blev gjort 

opmærksom på, at de havde differencer i forbrugernes favør. Vestjyske Net be-

mærker hertil i mail af 29. april 2014, at virksomheden har udestående ansøgnin-

 
2
 Sagsnummer 4/0720-0403-0140 

3
 Sagsnummer 4/0720-0403-0140 
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ger om nødvendige nyinvesteringer, og ikke forventer at have differencer i forbru-

gernes favør når disse er blevet behandlet. 

 

Sekretariatet har den 27. januar 2015 fremsendt afgørelse
4
 om kabellægning af 

luftledninger som nødvendig nyinvestering til Vestjyske Net. 

 

Sekretariatet har siden 3. februar 2015 og frem til høringen løbende været i kon-

takt med Vestjyske Net og virksomhedens revisor, med henblik på at afklare 

spørgsmål i relation til gennemgangen af virksomhedens indtægtsrammer for 

2005-2013. 

 

Sekretariatet har den 13. marts 2015 fremsendt afgørelse om nødvendige nyinve-

steringer. Anlæg idriftsat 2011, station Lem Kær
5
, samt anlæg idriftsat i 2012, 

kabelindsløjfning af nye produktionsanlæg
6
. 

 

Vestjyske Net har i mail af 24. februar 2015 oplyst, at virksomheden ikke i perio-

den 2004-2013 har haft tab på debitorer. 

 

Vestjyske Net har i mail af 24. februar 2015 oplyst, at der aldrig har været opkræ-

vet nogen form for gebyr ved kunderne. 

 

Opgørelsen af bagudrettede indtægtsrammer og de dertil hørende afgørelser med-

fører efter sekretariatets vurdering, at netvirksomheden fremadrettet har det regu-

latoriske grundlag, som er forudsat i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Netvirksomheden modtager samtidig med denne udmelding en række afgørelser, 

som er truffet i overensstemmelse med forvaltningslovens § 22 vedrørende krav 

om begrundelse for afgørelsen, § 24 vedrørende henvisning til relevante retsregler 

samt hovedhensyn ved skønsudøvelse og § 25 om klagevejledning. Klagevejled-

ning fremgår i afsnit 6. 

3.2.1. VEDR. VESTJYSKE NETS 2004 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF INDTÆGTS-

RAMMEN 

Vestjyske Net 60 kV opstod ved en spaltning pr. 1. januar 2004 af det tidl. Vestjy-

ske Net. I 2005 blev den daværende indtægtsramme genfordelt på baggrund af en 

ansøgning fra Vestjyske Net 60 kV. Den opdaterede indtægtsramme for 2004 blev 

udmeldt i afgørelse af 31. maj 2007, og korrigeret via mail til Vestjyske net den 2. 

august 2007.  

 

Denne indtægtsramme har Vestjyske Net fået udmeldt frem til 17. december 2009. 

 

Vestjyske Net modtog den 5. februar 2010 udmelding af foreløbig indtægtsramme 

for 2010, baseret på reguleringsregnskaber for 2004-2008. I denne udmelding 

 
4
 Sagsnummer 13/08585 

5
 Sagsnummer 13/08953 

6
 Sagsnummer 13/08758 
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fremgik kr. 32.527.664 som driftsmæssige indtægter i 2004, opgjort som vist i 

tabel 2. 

3.2.2. FORHØJELSER AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF ANSØGNINGER 

OM NØDVENDIGE NYINVESTERINGER 

På baggrund af en ansøgning fra Vestjyske Net af 29. januar 2008 har sekretariatet 

i afgørelse af d. 25. august 2009 forhøjet Vestjyske Nets reguleringspris som følge 

af godkendelse af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2007
7
.  

 

På baggrund af en ansøgning fra Vestjyske Net af 25. juli 2013 har sekretariatet i 

afgørelse af d 27. januar 2015 forhøjet Vestjyske Nets reguleringspris som følge af 

godkendelse af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2009.
8
  

 

På baggrund af en ansøgning fra Vestjyske Net af 8. august 2013 har sekretariatet i 

afgørelse af d. 13. marts 2015 forhøjet Vestjyske Nets reguleringspris som følge af 

godkendelse af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2011.
9
  

 

På baggrund af en ansøgning fra Vestjyske Net af 31. juli 2013 har sekretariatet i 

afgørelse af d. 13. marts 2015 forhøjet Vestjyske Nets reguleringspris som følge af 

godkendelse af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2012.
10

  

3.2.3. VEDR. BEREGNING AF FORRENTNING FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2007 

Sekretariatet har, jf. Energitilsynets rammenotat afsnit 2.2 konstateret, at forrent-

ningen for reguleringsårene 2005-2007 er opgjort ved en forkert metode. 

 

Sekretariatet bemærker, at opgørelsen af forrentningen er korrigeret for 2005-2007 

i overensstemmelse med Energitilsynets rammenotat. I forbindelse hermed er det 

konstateret, at den ændrede beregningsmetode ikke giver anledning til nogen æn-

dringer for netvirksomheden i forhold til de hidtidige udmeldinger. 

3.3. HØRING 

Udkast til afgørelse er den 1. september 2015 sendt i høring hos Vestjyske Net 

med høringsfrist den 30. september 2015. 

 

Vestjyske Net skal i forbindelse med høringssvaret udarbejde en afviklingsplan for 

de akkumulerede differencer i virksomhedens favør, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011, § 29, stk. 3. Differencerne skal være opkrævet senest ved udgan-

gen af det reguleringsår der følger efter denne afgørelse, jf. en analog fortolkning 

af indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 29, stk. 3. 

 

Ved telefonopkald af 2. september 2015 og 3. september 2015 har Vestjyske Net 

gjort opmærksom på, at det ved høringen fremsendte regneark ”Vestjyske Net 

(2005-2010), indeholdte en tastefejl i den i 2004 leverede mængde. Ligeledes hen-

 
7
 Sagsnummer 4/0720-0403-0140. 

8
 Sagsnummer 13/08585. 

9
 Sagsnummer 13/08953. 

10
 Sagsnummer 13/08758. 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VESTJYSKE NET 60 KV A/S FOR 

REGULERINGSÅRENE 2005-2014 

 

Side 7/20 

ledte Vestjyske Net sekretariatets opmærksomhed på, at virksomheden i forbindel-

se med reguleringsregnskabet for 2013 redegjorde for, at man ønskede at afvikle 

differencer i virksomhedens favør i 2014. Det til høringen fremsendte regneark 

”Vestjyske Net (2011-2014)” indeholdte ikke denne afvikling.  

 

Vestjyske Net har ved mail af 29. september 2015 fremført virksomhedens hø-

ringssvar. Der rejses følgende punkter: 

 

1. Egenproducenter 

2. Korrektion af driftsmæssige indtægter 

3. Forrentning 

 

I det følgende vil punkterne 1-3 blive adresseret. 

3.3.1. AD 1, OM EGENPRODUCENTER 

I høringssvaret påpeger Vestjyske Net, at de forhold som er beskrevet i høringsud-

kastets afsnit 3.2.2 og 5.1.2 ikke fyldestgørende redegjorde for den faktiske situa-

tion.  

 

På baggrund af Vestjyske Nets høringssvar pålægger sekretariatet ikke Vestjyske 

Net at korrigere den i 2004 leverede mængde bagudrettet. De tidligere afsnit 3.2.2 

og 5.1.2 er udgået af afgørelsen. 

3.3.2. AD 2, OM KORREKTION AF DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER 

Vestjyske Net redegør for i deres høringssvar for, at de ikke mener den i afsnit 

5.1.5 opgjorte driftsindtægt i 2004 skal anvendes bagudrettet, da sekretariatet tid-

ligere, jf. afsnit 5.1.5 har fremsendt indtægtsrammeskemaer hvor en anden værdi 

fremgik.  

 

På baggrund af sagsfremstillingen afsnit 3.2.1, vurderingens afsnit 5.1.3, og af 

Vestjyske Nets høringssvar, er det sekretariatets vurdering, at Vestjyske Net har 

haft en berettiget forventning om, at de driftsindtægter for 2004, som er fremgået 

af sekretariatets udmeldinger, og som ligger til grund for reguleringsprisen i 2005 

og fremefter har været gældende, selvom der ikke foreligger en afgørelse om kor-

rektion i forhold til den tidligere godkendte opgørelse. 

 

Det er sekretariatets vurdering jf. afsnit 5.1.3, at de korrekte driftsindtægter var kr. 

32.332.596 i 2004 og at disse fremadrettet bør ligges til grund i beregningen af 

Vestjyske Nets indtægtsramme.  

 

Afgørelsens afsnit 3.2.1, vurderingens afsnit 5.1.3, er tilpasset dette forhold sam-

menlignet med høringsudkastet. 

3.3.3. AD 3, OM FORRENTNING 

Vestjyske Net påpeger i deres høringssvar til denne afgørelse, at forrentning af 

tidligere ukendte differencer i forbrugernes favør ikke bør pålægges, 

 

I forbindelse med behandling af høringssvarets punkt 2 bortfalder differencer i 

forbrugernes favør i 2010-2012. 



ENERGITILSYNET | AFGØRELSE | INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VESTJYSKE NET 60 KV A/S FOR 

REGULERINGSÅRENE 2005-2014 

 

Side 8/20 

 

Sekretariatet har derfor ikke behandlet denne del af høringssvaret yderligere. 

4. LOVGRUNDLAG 

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

rende afgørelse henvises til vedlagte bilag 1. 

5. VURDERING 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægtsrammer 

for Vestjyske Net for reguleringsårene 2005-2014. I den forbindelse foretages der 

særskilte vurderinger af følgende virksomhedsspecifikke forhold: 

 

 Nettabskorrektioner i perioden 2005-2014  

 Ændring af opgørelsesmetoden for leveret mængde i 2004 

 Fejl i opgørelsen over driftsindtægter for 2004 

 Korrektioner som følge af fejlpostering 

 Overdragelse af en del af Vestjyske Nets indtægtsramme til EnergiMidt. 

 

Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedens: 

 

- Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 

2005-2014 (afsnit 5.2) 

- Akkumulerede differencer ultimo 2014 (afsnit 5.3) 

 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens indsendte 

reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomhederne samt korre-

spondance mellem Vestjyske Net og sekretariatet vedr. virksomhedens indtægts-

rammer.  

5.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 

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

hold, der er relevante for Vestjyske Net. 

5.1.1. NETTABSKORREKTION  

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

335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010 og 1520/2004
11

, 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 omkostningerne er væsentlige, anvendes følgende to krite-

rier: 

 

 
11

 Jf. § 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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 Omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabs-

år skal adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), der overstiger det 

mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og 250.000 kr., regnet i forhold til om-

kostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 12, stk. 4, § 13, 

stk. 2 og § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsva-

rende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og 

1520/2004
12

 

 

 Såfremt der indsendes korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrappor-

ter efter den 31. august i indsendelsesåret, skal korrektionen være væsentlig. 

For at være væsentlig, skal nettabskorrektionen forårsage en ændring af den 

udmeldte reguleringspris på mindst 10 pct., eller en ændring af den opgjorte 

forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det reguleringsår, korrektionen 

vedrører, jf. § 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

 

I det følgende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, hvorvidt korrektionerne 

fører til væsentligt øgede eller reducerede nettabsomkostninger i årene 2005-2014. 

Reguleringsårene 2005-2008 

For reguleringsårene 2005-2008 har det været sekretariatets praksis, at netvirk-

somhederne skulle ansøge om forhøjelser af indtægtsrammen som følge af stigen-

de omkostninger til nettab.  

 

Vestjyske Net ansøgte 26. januar 2006 om forhøjelse af indtægtsrammen som 

følge af øgede omkostninger til nettab i 2005. Virksomheden modtog 31. maj 2007 

afgørelse på en forhøjelse af indtægtsrammen på kr. 2.197.964.  

 

Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der 

burde have været foretaget reduktioner af indtægtsrammen i 2006-2008, idet se-

kretariatet vurderer, at de reduktioner, der eventuelt måtte udestå i 2006-2008 

skyldes sekretariatets passivitet. 

Reguleringsårene 2009-2010 

Vestjyske Net fik den 16. februar 2012 udmeldt bagudrettede indtægtsrammer for 

reguleringsårene 2005-2010, inklusive nettabskorrektioner for 2009 og 2010..  

 

Størrelsen på en eventuel nettabskorrektion beregnes med følgende formel: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛2009

= (𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏2009 − 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏2004

∗
𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2009

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2004
) ∗ 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏 𝑖 𝑘𝑊ℎ2004 

 

Samt tilsvarende for 2010. 

 
12

 Jf. § 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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Det undersøges i nedenstående om de udmeldte nettabskorrektioner for 2009 og 

2010 er væsentlige. 

 

Den beregnede nettabskorrektion i 2009 på kr. -77.118 er ikke væsentlig, idet den 

ikke overstiger væsentlighedskriteriet på det mindste af 3 pct. af nettabsomkost-

ningen i 2004 pristalsfremskrevet (kr. 316.975 i 2009)
13

, eller kr. 250.000 pristals-

fremskrevet, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010
14

. 

 

Den beregnede nettabskorrektion i 2010 på kr. 127.726 er heller ikke væsentlig, 

idet den ikke overstiger væsentlighedskriteriet på det mindste af 3 pct. af nettabs-

omkostningen i 2004 pristalsfremskrevet (kr. 321.778 i 2010)
15

, eller kr. 250.000 

pristalsfremskrevet, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010
16

. 

 

Sekretariatet vurderer, at virksomheden har haft berettigede forventninger om, at 

sekretariatets udmelding om forhøjelse af indtægtsrammen har været korrekt, og at 

virksomheden derfor må formodes at have indrettet sig i tillid til disse.  

 

Hertil bemærker sekretariatet, at forhøjelsen af indtægtsrammen er midlertidig, og 

forbrugerne har således alene i de omhandlede år været udsat for en uberettiget 

meropkrævning, som i øvrigt havde relativ beskeden økonomisk betydning for de 

enkelte forbrugere. Sekretariatet vurderer derfor, at forbrugerhensynet ikke kan 

anføres imod denne vurdering.  

 

Sekretariatet finder derfor samlet, at den tidligere udmelding om forhøjelse af 

indtægtsrammen bør fastholdes. 

 

dog korrigeres årets samlede korrektioner for nettab som følge af ændret bereg-

ningsmetode, jf. afsnittet nedenfor ’Forkert opgørelsesmetode 2009-2011’.  

Reguleringsårene 2011-2013 

Vestjyske Net fik den 24. april 2014 udmeldt orienterende bagudrettede indtægts-

rammer for reguleringsårene 2011-2012. Den 11. august 2014 fik Vestjyske Net 

udmeldt orienterende bagudrettet indtægtsramme for 2013. 

 

Af udmeldingerne fremgik ikke forhøjelser eller reduktioner som følge af øgede 

eller reducerede omkostninger til nettab, idet nettabskorrektionerne for 2011-2013 

er ikke væsentlige, jf. § 17, stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 (3 % 

af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet, eller kr. 250.000 pristalsfrem-

skrevet). 

 
13

 Kr. 8.893.807*1,188 = kr. 10.565.843 – 3 % af dette er kr. 316.975. 
14

 Jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
15

 Kr. 8.893.807*1,206 = kr. 10.565.843 – 3 % af dette er kr. 321.778. 
16

 Jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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Reguleringsåret 2014 

Vestjyske Net har den 28. maj 2015 indsendt reguleringsregnskab 2014, hvoraf 

virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostning fremgår. Prisen for nettab 

er angivet til 0,454 kr./kWh i 2014. 

 

Nettabskorrektionen beregnes til at blive kr. -662.360. Den beregnede nettabskor-

rektion for 2014 er væsentlig, idet den overstiger begge væsentlighedskriterier i § 

17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

Forkert opgørelsesmetode 2008-2011 

Ved gennemgangen af Vestjyske Nets indtægtsrammer er det konstateret, at Sekre-

tariatet for Energitilsynet for reguleringsårene 2008-2011 har opgjort nettabskor-

rektioner ved en forkert metode. Forskellen på den i praksis anvendte metode for 

beregning af nettabskorrektioner og den korrekte metode er den måde, hvorpå der i 

beregningen af korrektionerne for 2008-2011 justeres for tidligere års korrektioner 

for nettab.  

 

Sekretariatet kan uddybende bemærke følgende om opgørelsesmetoden: 

 

I reguleringsårene 2005-2008 blev forhøjelser og sænkninger af netvirksomheder-

nes indtægtsrammer som følge af væsentligt større eller mindre omkostninger til 

nettab beregnet som korrektioner af reguleringsprisen. En korrektion af regule-

ringsprisen svarer til en varig korrektion af indtægtsrammen. Hvis en netvirksom-

hed fx fik forhøjet reguleringsprisen i 2005 som følge af stigende omkostninger til 

nettab, ville virksomhedens indtægtsramme blive forhøjet varigt fra og med 2005.  

 

Med henblik på i stedet at gøre effekten på netvirksomhedernes indtægtsramme 

midlertidig, dvs. ét-årig, blev praksis ændret fra og med 2008. 

 

Rent beregningsteknisk blev årets korrektioner som følge af nettab i 2009 og 2010 

fortsat beregnet som korrektioner af reguleringsprisen, men hvor der blev justeret 

for tidligere års korrektioner af indtægtsrammen.  

 

Hvis en virksomhed fx havde væsentligt øgede omkostninger til nettab i både 2008 

og 2009, beregnedes en forhøjelse af reguleringsprisen i begge år. Fra den bereg-

nede forhøjelse af reguleringsprisen i 2009, omregnet til årets indtægtsrammefor-

højelse, blev dog fratrukket den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra 

2008. Det var hensigten hermed, at forskellen mellem de to beløb dermed udgjor-

de årets midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen. 

 

Imidlertid er årets beregnede forhøjelse af reguleringsprisen, omregnet til årets 

indtægtsrammeforhøjelse, ikke fuldstændig sammenlignelig med den pristalsfrem-

skrevne indtægtsrammeforhøjelse fra tidligere år. Det skyldes, at de to beløb af-

hænger af de leverede mængder elektricitet i to forskellige år. Dermed afhænger 

korrektionen for tidligere års forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen af 

udviklingen i den leverede mængde elektricitet mellem de to år, hvilket ikke har 

været hensigten. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhø-

jelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor kor-
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rigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet, ligesom de i forvejen 

korrigeres for udviklingen i reguleringsprisindekset. 

 

Sekretariatet har derudover konstateret, at tidligere års forhøjelser eller sænkninger 

er korrigeret for den årlige udvikling i reguleringsprisindekset, mens regulerings-

prisen i 2005-2010 pristalsfremskrives ved brug af den kvartalsvise udvikling i 

reguleringsprisindekset. Fra og med 2010-2011 ændres praksis for fremskrivning 

af reguleringsprisen, da reguleringsprisen herfra fremskrives med den årlige ud-

vikling i reguleringsprisindekset. 

 

For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægts-

rammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor både korrigeres for 

udviklingen i den leverede mængde elektricitet og udviklingen i det kvartalsvise 

reguleringsprisindeks (frem til 2010, hvorefter pristalsfremskrivningen til 2011 

bør følge udviklingen i det årlige ). 

  

Sekretariatet konstaterer, at Vestjyske Net ved den forkerte beregningsmetode har 

fået reduceret indtægtsrammen varigt med kr. 2.583.552 i 2009, fået forhøjet ind-

tægtsrammen varigt med kr. 206.023 i 2010 og fået reduceret indtægtsrammen 

varigt med kr. 133.832 fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (og 

korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner. 

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være reduceret varigt med kr. 2.490.701 i 2008, været reduceret varigt med kr. 

77.118 i 2009, været forhøjet varigt med kr. 207.936 i 2010 og reduceret varigt 

med kr. 131.100 fra og med 2011. Den forkerte beregningsmetode har samlet set 

medført, at Vestjyske Nets indtægtsramme har været lavere i årene 2009-2011, end 

den havde været under en korrekt beregningsmetode. 

 

Der henvises til vedlagte regneark ”Vestjyske Net 2005-2010” og ”Vestjyske Net 

2011-2014”. 

 

Samlet set vurderer sekretariatet, at opgørelsesmetoden bør korrigeres med bagud-

rettet virkning, når det er en begunstigende korrektion for virksomheden.  

 

Det betyder samlet set, at den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægts-

rammen for hhv. 2008, 2009, 2010 og 2011 på denne baggrund ændres bagudrettet 

fra hhv. kr. 0 i 2008 til kr. 0 i 2008
17

, fra kr. -2.583.552 til kr. -2.348.354 i 2009, 

fra kr. 206.023 til kr. 207.936 i 2010 og fra kr. -133.832 til kr. -131.100 i 2011.  

Endelige forhøjelse og reduktioner 

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, som følge af korrektioner for nettab i 2005-2014. 

  

 
17

 Korrektioner i 2008 ændres ikke på grund af berettiget forventning. Reduktionen udmøntes i stedet 

i 2009. 
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TABEL 1 | FORHØJELSE AF VESTJYSKE NET 60 KV A/S’ REGULERINGSPRISER OG 

INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN 2005-2014, SOM FØLGE AF ÆNDREDE OM-

KOSTNINGER TIL NETTAB 

 Årets forhøjelse (kr.) Korrektion fra tidligere 

år (kr.) 

Forhøjelse af indtægts-

rammen inkl. korrektion 

(kr.) 

Forhøjelse af regule-

ringsprisen (øre/kWh) 

2005 2.197.964 0 2.197.964 0,10 

2006 0 0 0 0,00 

2007 0 0 0 0,00 

2008 0 0 0 0,00 

2009 -77.118 -2.490.701 2.348.354 -0,11 

2010 127.726 --80.210 207.936 0,01 

2011 0 -131.100 -131.100 -0,01 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 -662.360 0 -622.360 0,04 

Note: Forhøjelse af reguleringsprisen i øre/kWh er beregnet som ”Forhøjelse af indtægtsramme” delt 

med den indberettede leverede mængde i året. 

Kilde: Vestjyske Net og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Fra og med 2009 er korrektionerne midlertidige, fordi sådanne forhøjelser og re-

duktioner alene har virkning for det år, som opgørelsen vedrører, jf. § 17, stk. 3, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010
18

 og 1520/2004
19

. 

5.1.2. SPLIT AF INDTÆGTSRAMMER MELLEM ENERGIMIDT OG VESTJYSKE NET 

Vestjyske Net har overdraget dele af virksomhedens 60 kV-net til EnergiMidt Net 

A/S (herefter EnergiMidt) pr. 1. januar 2013. Hulgaard Advokater har på vegne af 

parterne den 10. oktober 2013 fremsendt en anmodning til Sekretariatet for Ener-

gitilsynet om beregning af nye indtægtsrammer som følge af denne overdragelse. 

 

Det overdragne net vedrører den del af Vestjyske Nets 60 kV net, som geografisk 

dækker EnergiMidts netbevillingsområde. Energistyrelsen har den 4. april 2014 

godkendt en delvis overdragelse af netbevilling fra Vestjyske til EnergiMidt. 

 

EnergiMidt og Vestjyske Net har i forbindelse med overdragelsen aftalt en forde-

ling af den hidtidige indtægtsramme, som er vedlagt som bilag til anmodningen 

om beregning af nye indtægtsrammer. Parterne har fordelt Vestjyske Nets ind-

tægtsramme ud fra det overdragne anlægs andel af driftsomkostningerne i 2004, 

og indtægtsrammen er fordelt således, at den samlede indtægtsramme er uændret. 

 
18

 Jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
19

 Jf. § 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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Det bemærkes i anmodningen til sekretariatet, at Vestjyske Net fortsat vil være 

ejer af enkelte ledninger, der går gennem EnergiMidts område. 

 

Sekretariatet har den 4. august 2014 truffet afgørelse om, at en andel på 20,3 pct. 

af Vestjyske Nets indtægtsramme pr. 31. december 2012 overdrages til Energi-

Midt, mens 79,7 pct. forbliver hos Vestjyske Net. Virksomhederne har opgjort 

splittet på baggrund af det overdragne anlægs andel af de samlede driftsomkost-

ninger i 2004.  

 

Ved denne afgørelse har sekretariatet opgjort Vestjyske Nets basisindtægtsramme 

pr. 31. december 2012 til kr. 41.662.184. Den internt leverede mængde elektricitet 

til EnergiMidt udgjorde 613.833.000 kWh i 2012. På den baggrund beregner se-

kretariatet en justeret reguleringspris for 2012, som anvendes fra og med 2013: 

 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠2012 =
 41.662.184 ∗ 0,797

2.239.397.000 − 613.833.000
∗ 100 = 2,04 

 

Sekretariatet finder således, at Vestjyske Nets reguleringspris fra og med 2013 

udgør den pristalsfremskrevne værdi af 2,04 øre/kWh. Dertil kommer eventuelle 

øvrige korrektioner i 2013. 

5.1.3. VESTJYSKE NETS DRIFTSINDTÆGTER FOR 2004 

Sekretariatet finder ikke, jf. afsnit 3.2 og 3.2.1, at de driftsindtægter for 2004 der 

siden udmelding af 5. februar 2010 har fremgået af virksomhedens indtægtsram-

meskema er opgjort korrekt. De driftsmæssige indtægter fra 2004 ved flere lejlig-

heder korrigeret i forhold til de med reguleringsregnskabet for 2004 oplyste 

driftsmæssige indtægter. 

 

I tabelform, for overskuelighedens skyld, fremgår nedenfor de indberettede værdi-

er, samt de ændringer, der er truffet afgørelse omkring. 
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Forskellen på de udmeldte kr. 32.178.596 og de ved denne afgørelse opgjorte kr. 

32.332.596 stammer fra en fejl i opgørelsen af ”andre indtægter” fra virksomhe-

den, som vedrører salg af anlægsaktiver. Disse havde virksomheden først inklude-

ret i opgørelsen af indtægter i 2004, og senere trukket ud af opgørelsen af indtæg-

ter i 2004. Disse skal jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 2, nr. 1 og 2 

inkluderes i opgørelsen af driftsindtægter. 

 

Sekretariatet har i løbet af gennemgangen været i kontakt med Vestjyske Net og 

dennes revisor, med henblik på at afklare, hvorvidt sekretariatet har begrundet 

korrektionen. Ligeledes er det søgt afklaret, om rettelsen er foretaget på baggrund 

af en henvendelse fra Vestjyske Net. Det er ikke lykkedes at finde baggrunden for 

korrektionen.  

Sekretariatet bemærker hertil, at de opgjorte kr. 32.527.664 er opgjort forkert, da 

beløbet ikke indeholder ’andre driftsmæssige indtægter’, indeholder kr. 1.456.253 

som sekretariatet tidligere har afvist at inkludere i virksomhedens driftsmæssige 

TABEL 2 | OPGØRELSE AF DRIFTSINDTÆGTER FOR 2004 

 Indberettet i 2004 Korrektion i  

afgørelse  

4/0720-0403-0056 

Som opgjort i  

mail af 2. august  

2007 fra  

Vestjyske Net,  

og bekræftet af  

SET 2/8 2007 

Som opgjort i  

mail af 

 5/2 2010 

Som opgjort ved 

 denne afgørelse 

Driftsindtægter, 2004 30.097.146 31.071.411 32.178.596 32.527.664 32.332.596 

Heraf andre indtæg-

ter 
1.261.183 0 1.107.183*  1.261.183 

Driftsindtægter ekskl. 

andre indtægter 
28.835.963 28.835.961 28.835.963 28.835.963 28.835.963 

Korrektioner som 

følger af afgørelse 
 

2.235.450 

(omfordeling) 

2.235.450 

(omfordeling) 

2.235.450 

(omfordeling) 

2.235.450 

(omfordeling) 

Andre korrektioner 

(hvor der ikke er 

truffet afgørelse) 

   
1.456.253** 

(egenproducenter) 
 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Noter: 

 *Vestjyske Net har i opgørelsen ikke inkluderet avance ved salg af anlægsaktiver. Denne skal indregnes i driftsindtægter jf. indtægts-

rammebekendtgørelse 1520/2004 § 2, nr. 1. 

**Vestjyske Net ansøgte 26. januar 2006, med yderligere oplysninger d. 23. februar 2006, om ændring af opgørelsen af leveret mængde 

som følge af en lovændring for opgørelsen af industrielle egenproducenter. Vestjyske Net ansøgte om at få hævet indtægtsrammen for 

2005 med kr. 1.456.253. Dette behandles i afgørelse for sag 4/0720-0403-0056. Der gives ikke godkendelse til denne ændring.  

Vestjyske Net genansøger i brev af 4. juli 2007, sag 4/0720-0403-0108, om, at den leverede mængde ændres for 2004, som følge af at 

opgørelsen af leveret mængde ændres fra faktisk til faktureret leveret mængde, som følge af sagen om ændring i opgørelsen af industri-

elle egenproducenter. Denne ændring er blevet udmeldt siden 26. juni 2008, men der foreligger ikke en afgørelse for sagen.  
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indtægter for 2004, samt at der ved at inkludere kr. 1.456.253 dobbeltkompenseres 

for ændring af regnskabspraksis for 2005.  

 

Det er sekretariatets vurdering, at der ved mail af 5. februar 2010, og fremtidige 

udmeldinger til virksomheden op til denne afgørelse, blev anvendt driftsmæssige 

indtægter i 2004 på kr. 32.527.664. Dette synes at skabe en berettiget forventning 

om, at reguleringsprisen i 2005 skal beregnes på baggrund af dette. 

 

På baggrund af ovenstående, samt afsnit 3.2, 3.2.1 og 3.3.2, er det sekretariatets 

vurdering, at Vestjyske Nets driftsmæssige indtægter rettelig skal opgøres til kr. 

32.332.596 i 2004. Sekretariatet vurderer, at de driftsmæssige indtægter i 2004 

skal korrigeres fremadrettet til dette beløb. Opgørelsen af beløbet er som opgjort i 

Tabel 2, kolonne 6. 

 

Sekretariatet sænker derfor varigt Vestjyske Nets reguleringspris fremadrettet fra 

og med 2016, således at reguleringsprisen fremadrettet har den korrekte størrelse. 

Reduktionen kan først gøres endeligt op, når reguleringsprisindekset for 2016 er 

kendt. 

5.2. INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER 

I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsram-

mer og reguleringspriser for reguleringsårene 2005-2014 for Vestjyske Net. Opgø-

relsen indeholder afgørelserne for de virksomhedsspecifikke forhold, jf. afsnit 5.1 

ovenfor. 

 

Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er Vestjyske Nets driftsmæssige 

indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr. 1520/2004, divideret med den leverede 

mængde elektricitet i 2004, jf. § 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011.  

 

Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-

rammer for Vestjyske Net for perioden 2005-2014 er som fremgår af Tabel 3. De 

bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark 

”Vestjyske Net (2005-2010)” og ”Vestjyske Net (2011-2014)”. 
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TABEL 3 | VESTJYSKE NETS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 2005-

2014 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 1,58 36.180.362 

2006 1,64 38.405.916 

2007 1,70 40.291.626 

2008 1,80 43.149.162 

2009 1,70 38.414.148 

2010 1,74 40.338478 

2011 1,84 41.247.920 

2012 1,94 43.533.807 

2013 2,18 36.128.582 

2014 2,12 34.077.621 

Kilde: Vestjyske Net og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. 

5.3. DIFFERENCER I BÅDE VIRKSOMHEDENS OG FORBRUGERENS FAVØR 

Af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 fremgår, at differencer 

skal være korrigeret inden udgangen af det på regnskabsaflæggelsesåret følgende 

år.  

 

Differencer kan opstå på to forskellige måder: 

 

 Som følge af årets differencer (afvigelser) opgjort pr. 31. december i et regu-

leringsår mellem en virksomheds driftsmæssige indtægter og dennes indtægts-

ramme, jf. § 2, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Altså differencer op-

stået i reguleringsåret. 

 

 Som følge af ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådig-

hedsbeløbet (og således virksomhedernes bagudrettede indtægtsrammer) skul-

le have været ændret (fx nødvendige nyinvesteringer), jf. §§ 12 og 13, i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen.  

 
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.  

 

Vestjyske Net har den 22. juli 2015 indsendt en ansøgning om, forhøjelse af regu-

leringsprisen for 2014 som følge af nødvendige nyinvesteringer i 2014, som endnu 

ikke er afgjort. 
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5.3.1. OPGØRELSE AF DIFFERENCER 

På baggrund af opgørelserne i afsnit 5.1 og 5.2 og Vestjyske Nets udmeldinger 

vedr. afvikling af differencer, har Sekretariatet for Energitilsynet opgjort Vestjyske 

Nets differencer for perioden 2005-2014, jf. Tabel 4 nedenfor.  

TABEL 4 | OPGØRELSE AF VESTJYSKE NETS DIFFERENCER FOR 2005-2014 

 Årets difference 

(kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Årets difference 

som videreføres 

(kr.) 

Årets afviklede 

difference (kr.) 

Akkumuleret 

difference (kr.) 

2005 3.798.755 0 3.798.755  3.798.755 

2006 4.116.657 0 4.116.657  7.915.413 

2007 1.053.723 0 1.053.723  8.969.136 

2008 -1.206.493 0 -1.206.493 1.206.493 7.762.643 

2009 295.391 0 295.391  8.058.0,5 

2010 -9.192.038 0 -9.192.038 7.884.178 -1134.003 

2011 2.264.649 0 2.264.649 1.488.316 1.130..646 

2012* 2.562.820 0 2.562.820  *2.042.567 

2013 5.994.564 0 5.994.564  5.994.564 

2014 2.831.868 0 2.831.868  2.831.868 

Kilde: Vestjyske Net og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note 1: Fra og med 2011 til og med 2014 afvikles differencer som de først opkrævede driftsmæssige 

indtægter, hvorfor årets difference fra 2011 og frem til og med 2014 afhænger af, hvor meget af tidlige-

re års differencer, der afvikles i året. 

Note 2: Differencer i virksomhedens favør angives som positive værdier og differencer i forbrugerens 

favør angives som negative værdier. 

* 20,3 % af differencerne ultimo 2012 er overgivet til EnergiMidt. 

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

differencen er opstået
20

, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i rente-

loven, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 4. 

 

Som det fremgår af differenceopgørelsen i Tabel 4, er årets difference for Vestjy-

ske Net i årene 2005-2007, 2009 og 2011-2014 i virksomhedens favør, og i årene 

2008 og 2010 i forbrugernes favør. Ultimo 2014 er de akkumulerede differencer i 

virksomhedens favør kr. 2.831.868. 

 

I Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.a.i, har Energitilsynet tilkendegi-

vet, at netvirksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen 

favør i de tilfælde, hvor virksomhederne enten ikke har fået en bagudrettet ind-

 
20 Bestemmelsen blev ændret med virkning for reguleringsåret 2011 og fremefter. I årene 2005-2010 forrentes 

forbrugernes difference med en procentsats svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint fra 

den 1. januar i det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, jf. § 29, stk. 4, i indtægts-

rammebekendtgørelse 1294/2010. 
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tægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld bagudrettet indtægts-

rammeudmelding. 

Sekretariatet vurderer, at virksomheden efter 2010 løbende gennem afgørelser og 

udmeldinger af de bagudrettede indtægtsrammer inklusiv opgørelse af differencer 

er blevet tilstrækkeligt orienteret om indtægtsrammens størrelse såvel som diffe-

rencer, jf. sagsforløbet i afsnit 3.1.  

 

Sekretariatet vurderer, at differencerne historisk har været fastlagt på et tilstræk-

keligt grundlag, således at virksomheden har kunnet afvikle differencer jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011 § 29, stk.. 3. 

 

I 2014, har Vestjyske Net akkumulerede differencer i virksomhedens favør på kr. 

2.831.868. Vestjyske Net skal indsende en differenceafviklingsplan, jf. § 29, stk. 

3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Sekretariatet vurderer, at Vestjyske Net med denne afgørelse har modtaget en fyl-

destgørende opgørelse af differencer. 

 

I de opgjorte differencer for 2014 indgår ikke den af Vestjyske Net indsendte an-

søgning om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendig nyinvestering i 

2014.  

5.4. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Vestjyske Net har indsendt 

korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Der er på nuværende tidspunkt en verserende sag hos sekretariatet vedr. Vestjyske 

Nets indtægtsramme, om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige 

nyinvesteringer i 2014.  

 

Det bemærkes endelig, at Vestjyske Nets indtægtsrammer for reguleringsårene 

2005-2014 kan påvirkes af senere trufne afgørelser om virksomhedens indtægts-

rammer for den omhandlede periode, fx afgørelser om forhøjelse af reguleringspri-

sen som følge af nødvendige nyinvesteringer. 

 

Sekretariatet skal her fremhæve, at netvirksomhederne den 29. maj 2015 er orien-

teret om, at ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendi-

ge nyinvesteringer idriftsat 2005-2014 skal fremsendes senest den 31. december 

2015, ellers bortfalder retten til de bagudrettede forhøjelser. 
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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". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarke Elling Jørgensen  
Fuldmægtig 

Tlf. 4171 5393 

bej@energitilsynet.dk 

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