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1. INDLEDNING 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og 

reguleringspriser for MES Net A/S (herefter MES Net) for reguleringsårene 2005-

2013.  

 

I overensstemmelse med Sekretariatet for Energitilsynets hidtidige fremgangsmå-

de indeholder denne afgørelse en opgørelse af virksomhedens bagudrettede ind-

tægtsrammer. Udmeldingen ledsages som noget nyt i forhold til sekretariatets hid-

tidige fremgangsmåde af afgørelser om bagudrettede reguleringspriser samt afgø-

relser om virksomhedsspecifikke forhold. 

 

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).  

 

Denne sag vedrører dog en gennemgang af MES Net i perioden 2005-2013, og 

sekretariatet har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt af administrative grunde 

at træffe en samlet afgørelse frem til 2013, således at den regulatoriske behandling 

af virksomheden er afsluttet frem til afgørelsesåret. 

2. AFGØRELSE  

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at: 

- MES Nets bagudrettede reguleringspriser er 15,3 øre/kWh i 2005, 15,8 

øre/kWh i 2006, 16,3 øre/kWh i 2007, 18,1 øre/kWh i 2008, 17,6 

øre/kWh i 2009, 17,3 øre/kWh i 2010, 18,4 øre/kWh i 2011, 18,6 

øre/kWh i 2012 og 18,8 øre/kWh i 2013, jf. § 8, i indtægtsrammebe-

 
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/ . 

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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kendtgørelse 335/2011 samt § 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1520/2004, jf. § 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.  
 MES Nets reguleringspris forhøjes midlertidigt med 0,76 øre/kWh i 2008, 

0,40 øre/kWh i 2009, 0,19 øre/kWh i 2010, 0,53 øre/kWh i 2011, 0,44 

øre/kWh i 2012 og 0,55 øre/kWh i 2013 pga. væsentligt øgede omkostninger 

til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 12, stk. 1 og § 17, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011. 

 MES Net fra og med 2013 får forhøjet sin indtægtsramme med 0,11 øre/kWh, 

da virksomheden i 2004-2012 har modregnet tab på debitorer i de driftsmæs-

sige indtægter, sådan at virksomhedens indtægtsramme i 2004 blev fastsat for 

lav. Fra og med 2013 har MES Net posteret korrekt og undtaget tab på debito-

rer af de driftsmæssige indtægter, jf. § 21, stk. 5, og § 28, stk. 1, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011 samt § 13, stk. 1, nr. 8, i årsregnskabsloven. 

 MES Net kan forlænge sin afviklingsperiode for differencer i virksomhedens 

favør, da afviklingen ellers vil få urimelige konsekvenser for forbrugerne, jf. § 

21, stk. 4, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og punkt 223, i 

Energitilsynets rammenotat.  

 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelser, at MES Nets indtægtsramme er kr. 35.033.723 i 2005, kr. 

38.078.547 i 2006, kr. 38.777.272 i 2007, kr. 45.829.982 i 2008, kr. 43.302.595 i 

2009, kr. 43.093.023 i 2010, kr. 45.182.937 i 2011, kr. 46.144.379 i 2012 og kr. 

49.103.892 i 2013. 

3. SAGSFREMSTILLING 

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 3 skal der forud for et regulerings-

år udmeldes en forventet indtægtsramme (ex ante), og i henhold til § 8 skal der 

udmeldes en bagudrettet reguleringspris (og ikke en bagudrettet indtægtsramme). 

I den hidtidige fremgangsmåde har Sekretariatet for Energitilsynet dog både ud-

meldt bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer, og denne udmelding 

kaldes i praksis for en bagudrettet indtægtsrammeudmelding. I den forbindelse 

bemærkes det, at et givent års indtægtsramme er lig med årets reguleringspris mul-

tipliceret med årets leverede mængde kWh.  

 

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

korrespondance med MES Net.  

3.1. SAGSFORLØB  

Idet sagen vedrører en længere årrække, oplistes de for sagen væsentlige dele af 

Sekretariatet for Energitilsynets korrespondance med MES Net. 

 

MES Net har for samtlige reguleringsår i perioden 2004-2013 indsendt regule-

ringsregnskaber til sekretariatet. 

 

Sekretariatet har den 4. september 2007 sendt bagudrettede indtægtsrammer for 

2005 og 2006 i høring hos netvirksomhederne. Udmeldingen for 2006 ændres ved 

udmeldingen af 18. juni 2008. 
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MES Net har den 11. januar 2010 indsendt en ansøgning om forhøjelse af virk-

somhedens indtægtsramme i 2005-2008 som følge af yderligere omkostninger til 

nettab i perioden. Den 29. marts 2010 indsendte virksomheden en korrigeret an-

søgning.  Sekretariatet træffer afgørelse om MES Nets ansøgning den 10. septem-

ber 2010, hvoraf det fremgår, at sekretariatet finder MES Nets stigende omkost-

ninger til nettab væsentlige jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1227/2009, § 12. stk. 

1, nr. 3 og § 17, stk. 2. Sekretariatet forhøjede på denne baggrund MES Nets ind-

tægtsramme i 2008 som følge af stigende omkostninger til nettab.  

 

Sekretariatet har den 23. august 2011 sendt bagudrettede indtægtsrammer for regu-

leringsårene 2005-2010 i høring hos MES Net. Den 29. august 2011 sendte sekre-

tariatet en ny udgave i høring hos MES Net. Sekretariatet traf den 14. november 

2011 en endelig afgørelse om MES Nets bagudrettede indtægtsrammer for regule-

ringsårene 2005-2010. Den 23. januar 2012 fremsendte sekretariatet en revideret 

afgørelse om MES Nets bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene 2005-

2010 til virksomheden.  

 

Den 12. december 2011 har sekretariatet meddelt, at reguleringsprisindekset var 

blevet korrigeret fra og med 1. kvartal 2009, og at netvirksomhedernes indtægts-

rammer ville blive korrigeret med tilbagevirkende kraft. 

 

Sekretariatet har den 8. november 2012 til alle netvirksomheder udmeldt, at 

den bagudrettede indtægtsrammeudmelding for 2011 vil afvente afklaring af en 

række principielle spørgsmål. 
 

Sekretariatet har den 23. januar 2012 udmeldt foreløbige
2
 bagudrettede indtægts-

rammer for reguleringsårene 2005-2010.  

 

MES Net har ved mail den 18. august 2014 informeret sekretariatet om, at virk-

somheden ikke havde nettoafregnede kunder i 2004.  

 

På baggrund af en ansøgning fra MES Net af 7. februar 2012 har sekretariatet i 

afgørelse af 20. november 2014 forhøjet MES Nets indtægtsramme som følge af 

godkendelse af nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2011 og afskrevet i 2055.
3
 

Afgørelsen er i henhold til bestemmelserne i elforsyningsloven og indtægtsram-

mebekendtgørelse 335/2011 foretaget med tilbagevirkende kraft til og med regule-

ringsåret 2011 og afskrevet fuldt i 2055. Der er tale om forhøjelser på kr. 326.131 i 

2011, kr. 469.080 i 2012 og kr. 456.500 i 2013. 

 

I perioden mellem den 10. februar 2015 og frem til høringen har MES Net og 

sekretariatet løbende haft korrespondance om udeståender i relation til op-

gørelsen af de bagudrettede indtægtsrammeudmeldinger for MES Net for re-

guleringsårene 2005-2013. 
 

 
2 De blev kaldt foreløbige, da der var varslet ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendi-

ge nyinvesteringer. 

3 Afgørelse med sagsnummer 12/05813. 
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Den 24. februar 2015 orienterer MES Net sekretariatet om, at der udestår ansøg-

ninger om nødvendige nyinvesteringer for 2012-2014, som virksomheden vil ind-

sende til sekretariatet. 

 

Sekretariatet har, jf. Energitilsynets rammenotat, konstateret, at forrentningen 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. 

 

Opgørelsen af bagudrettede indtægtsrammer og de dertil hørende afgørelser med-

fører efter sekretariatets vurdering, at netvirksomheden har det regulatoriske 

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 hovedhen-

syn ved skønsudøvelse og § 25 om klagevejledning. Klagevejledning fremgår i 

afsnit 6. 

3.2. HØRING 

Udkast til afgørelse er den 30. april 2015 sendt i høring hos MES Net A/S med 

høringsfrist den 14. maj 2015. 

 

Virksomheden fremsendte sit høringssvar den 12. maj 2015.  

 

Heraf fremgår det, at MES Net mener, at virksomheden ikke har haft et tilstrække-

ligt grundlag for at forudse virksomhedens akkumulerede difference i egen favør. 

 

Derudover har virksomheden i sit høringssvar fremsendt en differenceafviklings-

plan, hvor afviklingen af virksomhedens difference i egen favør bliver afviklet 

over flere år, sådan at virksomheden kan opkræve hele sin difference men stadig 

holde sig indenfor en stigning på 10 % af reguleringsprisen.  

 

I sit høringssvar anmoder MES Net derudover sekretariatet om at godkende, at 

virksomheden, grundet usikkerhed om mængderne på differencer, pristalsregule-

ring samt varslede ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer, opkræver op til 

kr. 500.000 i 2017. 

 

Sekretariatet har kommenteret MES Nets høringssvar i afsnit 5.3 omhandlende 

differencer. 

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 MES Net for reguleringsårene 2005-2013. I den forbindelse foretages der sær-

skilte vurderinger af følgende forhold: 

 Nettabskorrektioner i perioden 2008-2013  

 At MES Net har posteret tab på tilgodehavender i strid med indtægtsramme-

bekendtgørelsen, jf. årsregnskabsloven, fra reguleringsregnskabet for 2004 til 

og med 2012. MES Net har foretaget en praksisændring i 2013 og undtaget 

tab på debitorer fra de driftsmæssige indtægter fra 2013 og frem. 

 At MES Net har foretaget praksisændring af opgørelsesmetoden for leveret 

mængde. 

 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens indsendte 

reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomhederne samt øvrig 

korrespondance mellem MES Net og sekretariatet vedr. virksomhedens indtægts-

rammer.  

 

Desuden bemærker sekretariatet for så vidt angår MES Net, at sekretariatet frem til 

og med reguleringsåret 2013 løbende har foretaget korrektioner af indtægtsram-

men som følge af pristalsfremskrivning, jf. § 7, benchmarking, jf. §§ 26 og 27, 

merforrentning, jf. § 24, stk. 4-7, og nødvendige nyinvesteringer, jf. § 12, stk. 1, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011 samt tilsvarende bestemmelser i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010
4
.  

 

Nedenfor følger sekretariatets vurderinger vedr. opgørelse af virksomhedens: 

 Virksomhedsspecifikke forhold (afsnit 5.1) 

 Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 2005-

2013 (afsnit 5.2) 

 Akkumulerede differencer ultimo 2013 (afsnit 5.3) 

5.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 

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

hold, der er relevante for MES 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
5
, 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: 

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

5 Jf. § 33, stk. 4, 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
6
 

 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 de i regulerings-

regnskaberne indberettede korrektioner fører til væsentligt øgede eller reducerede 

nettabsomkostninger i årene 2005-2013. 

Reguleringsårene 2005-2008 

For reguleringsårene 2005-2008 får netvirksomhederne, som følge af sekretariatets 

praksis, alene forhøjelser af indtægtsrammen for nettabskorrektioner på baggrund 

af ansøgning herom, jf. § 12, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010
7
.  

 

MES Net har den 11. januar 2010 indsendt en ansøgning om forhøjelse af virk-

somhedens indtægtsramme som følge af stigende omkostninger til nettab i 2005-

2008. Den 29. marts 2010 har virksomheden indsendt en revideret ansøgning til 

sekretariatet. Sekretariatet har ved afgørelse den 10. september 2010 forhøjet MES 

Nets indtægtsramme i 2008 med kr. 1.940.792. Da korrektionen til oplysninger i 

virksomhedens årsrapport er indsendt efter den 31. august i indsendelsesåret, skal 

korrektionen være væsentlig, jf. § 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011.  

 

Sekretariatet har konstateret, at korrektionen ikke overholder væsentlighedskriteri-

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

ændring af den opgjorte forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det regule-

ringsår, korrektionen vedrører
8
. Virksomheden har derfor fået en korrektion i 2008 

på trods af, at beløbet ikke var væsentligt, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 

21, stk. 4. MES Net har således modtaget en afgørelse om forhøjelse af indtægts-

rammen, som ikke skulle have været foretaget.  

 

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

sekretariatets udmeldinger har været korrekte, og må derfor formodes at have ind-

rettet sig i tillid til disse.  

 

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

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

8 Sekretariatet har udregnet, at korrektionen medfører en ændring af reguleringsprisen i 2008 på 4,23 % og en 

ændring af den opgjorte forrentningsprocent på 0,7 procentpoint 
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Sekretariatet bemærker hertil, at forhøjelsen var midlertidig, og således har MES 

Nets forbrugere alene i 2008 været udsat for en uberettiget meropkrævning, som 

sekretariatet i denne sammenhæng vurderer, er beskeden, idet forhøjelsen udgør 

4,24 pct. af indtægtsrammen i 2008. Sekretariatet vurderer derfor, at forbruger-

hensynet ikke kan anføres imod denne vurdering, jf. princippet i klagenævnets 

afgørelse af 20. oktober 2008, jnr. 1011-240. Sekretariatet finder dermed, at på-

gældende afgørelse ikke skal annulleres og omgøres.  

Reguleringsårene 2009-2010 

MES Net fik den 23. januar 2012 udmeldt foreløbige
9
 bagudrettede indtægtsram-

mer for reguleringsårene 2005-2010. Endvidere har virksomheden ikke for de 

pågældende år foretaget korrektioner i forhold til nettab efter den 31. august i ind-

sendelsesåret, jf. § 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. På den baggrund 

vurderer sekretariatet, at den udmeldte nettabskorrektion for MES Net for årene 

2009-2010 er gældende.  

Reguleringsårene 2011-2013 

MES Net har ikke tidligere modtaget en afgørelse for opgørelse af indtægtsram-

merne og tilhørende reguleringspriser for perioden 2011-2013. Endvidere har virk-

somheden ikke for de pågældende år foretaget korrektioner i forhold til nettab 

efter den 31. august i indsendelsesåret, jf. § 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgø-

relsen. På den baggrund vurderer sekretariatet, at det alene er relevant at vurdere, 

hvorvidt det første væsentlighedskriterie er overholdt, jf. § 12, stk. 4, § 13, stk. 2 

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

 

Virksomheden har for årene 2011-2013 angivet prisen for nettab til 0,607 kr./kWh 

i 2011, 0,606 kr./kWh i 2012 og 0,643 kr./kWh i 2013.  

 

Korrektionen for nettab i 2011 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og for-

skellen mellem den pristalsfremskrevne elpris i 2004 og årets elpris: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛2011

= (𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏2011 − 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏2004

∗
𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2011

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2004
) ∗ 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏 𝑖 𝑘𝑊ℎ2004 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛2011

= (0,607 𝑘𝑟./𝑘𝑊ℎ − 0,399𝑘𝑟./𝑘𝑊ℎ ∗
1,264

1
)

∗ 12.517.435 𝑘𝑊ℎ 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑠𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛2011 =  𝑘𝑟. 1.295.141 

 
9 De blev kaldt foreløbige, da der var varslet ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendi-

ge nyinvesteringer. 
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Den beregnede nettabskorrektion i 2011 på kr. 1.295.141 er væsentlig, idet den 

overstiger væsentlighedskriteriet på 3 pct. af nettabsomkostningen i 2004 pristals-

fremskrevet (kr. 189.190)
10

, jf. § 12, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011. 

 

Sekretariatet har tilsvarende beregnet nettabskorrektionerne for 2012 og 2013 til at 

være hhv. kr. 1.094.216 og kr. 1.445.416. De tilhørende væsentlighedskriterier er 

kr. 194.553 og kr. 197.986. Dvs. korrektionerne for 2012 og 2013 overstiger væ-

sentlighedskriteriet, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

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. 

TABEL 1 | FORHØJELSE AF MES NETS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAM-

MER FOR PERIODEN 2011-2013 

 Forhøjelse af indtægtsramme (kr.) Forhøjelse af reguleringspris (øre/kWh)* 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 0 0 

2008 1.940.792 0,76 

2009 994.620 0,40 

2010 483.930 0,19 

2011 1.295.141 0,53 

2012 1.094.216 0,44 

2013 1.445.416 0,55 

*”Forhøjelse af reguleringspris (øre/kWh)” er beregnet som ”Forhøjelse af indtægtsramme” delt med 

den indberettede leverede mængde i året. 

Kilde: MES Net og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Disse forhøjelser har virkning i årene 2008-2013, dvs. korrektionerne er midlerti-

dige, fordi sådanne forhøjelser og reduktioner alene har virkning for det år, som 

opgørelsen vedrører, jf. § 17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

5.1.2. TAB PÅ DEBITORER 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved gennemgangen af MES Nets regulerings-

regnskaber konstateret en fejl i forbindelse med postering af tab på tilgodehaven-

der. MES Net har modregnet tab på debitorer i de driftsmæssige indtægter fra 

2004 til og med 2012. Fra og med 2013 modregner MES Net ikke længere tab på 

debitorer i de driftsmæssige indtægter. 

 
10 4.988.573*0,03*1,264. 
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Såfremt en virksomhed efter den 7. oktober 2008 ændrer regnskabsprincipper, skal 

der foretages en korrektion af indtægtsrammen fra og med ændringsåret. Korrekti-

onen skal foretages således, at indtægtsrammen har den størrelse, som den ville 

have haft, såfremt de nye regnskabsprincipper havde været benyttet i 2004, som er 

basisåret for reguleringen, jf. § 29, stk. 2, indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 

samt tilsvarende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010
11

. 

 

Det fremgår ikke eksplicit af indtægtsrammebekendtgørelsen, at tab på tilgodeha-

vender skal behandles anderledes end ifølge årsregnskabsloven. Af årsregnskabs-

loven fremgår, at ”de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (brutto-

værdi)”, jf. § 13, stk. 1, nr. 8, i årsregnskabsloven 1253/2013. 

 

Sekretariatet vurderer derfor, at modregning af tab på tilgodehavender i de drifts-

mæssige indtægter er i strid med § 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 og lignende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010
12

: 

 

 § 28, STK. 1 

”Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Års-

rapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. (…).” 

 

Energiklagenævnet har den 23. april 2014 truffet afgørelse om, at tab på tilgode-

havender i tråd med Energitilsynets afgørelse om NGRis indtægtsrammer af 27. 

juni 2013 skal indgå i de driftsmæssige omkostninger og ikke må fraregnes i de 

driftsmæssige indtægter. Som opfølgning på dette princip udsendte sekretariatet 

den 14. maj 2014 en udmelding til alle netvirksomheder, hvoraf det blev fremhæ-

vet, at den stadfæstede afgørelse betød, at dette princip om tab på tilgodehavender 

fra og med 2014 skal følges af alle netvirksomheder. 

 

Hvad angår den allerede forgangne periode frem til 2013, vurderer sekretariatet, 

at virksomheden har haft en berettiget forventning om, at dispositionen er lovlig, 

fordi sekretariatet i sine udmeldinger til virksomheden ikke har afvist denne regn-

skabspraksis som værende i strid med førnævnte § 28. Derfor vurderer sekretaria-

tet, at der i den konkrete sag ikke bør ske en korrektion af forholdet med tilbage-

virkende kraft. 

 

Da tab på debitorer blev modregnet de driftsmæssige indtægter ved indtægtsram-

mens fastfrysning i 2004 skal MES Nets indtægtsramme korrigeres fra og med 

2013. Derfor foretager sekretariatet en varig korrektion fra og med 2013, hvor 

MES Nets indtægtsramme bliver forhøjet med den pristalsfremskrevne værdi af 

tab på debitorer i 2004 på (kr. 226.305*1,323) kr. 299.386, svarende til en stigning 

i reguleringsprisen på 0,115 øre/kWh i 2013. 

5.1.3. PRAKSISÆNDRING AF OPGØRELSESMETODEN FOR LEVERET MÆNGDE  

Dansk Energi har ved mail af 20. februar 2012 anmodet Sekretariatet for Energitil-

synet om, at netvirksomhedernes indberetningsdata til reguleringsregnskabet fra 

 
11 Jf. § 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
12 Jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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og med 2012 ændres fra netto- til bruttoleveret mængde. Sekretariatet finder ved 

vejledende udtalelse af 5. juli 2013,
13

 at netvirksomhederne skal indberette den 

leverede mængde elektricitet, som på sekretariatets anmodning skal kunne doku-

menteres, jf. § 28 og § 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen, 

og bemærker i udtalelsen videre følgende: 

 
”Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra den tilsvarende opgjorte leverede mængde for 

2004 skal dette indberettes til sekretariatet, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende æn-

dringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. § 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2.” 

 

I forbindelse med virksomhedens indsendelse af reguleringsregnskabet for 2012 

har virksomheden oplyst, at der ikke er forskel på den faktisk leverede mængde og 

den fakturerede leverede mængde.  

 

Derudover har MES Net ved mail den 18. august 2014 i forbindelse med deres 

orienterende udmelding for 2013 indberettet, at virksomheden ikke havde nettoaf-

regnede kunder i 2004. Derfor skal virksomhedens indtægtsramme ikke justeres 

som følge af praksisændringen.  

5.2. INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER 

I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsram-

mer og reguleringspriser for reguleringsårene 2005-2013 for MES Net. Opgørel-

sen indeholder afgørelserne for de virksomhedsspecifikke forhold – nettabskorrek-

tion og tab på debitorer. 

 

Som beskrevet i afsnit 3.1, har sekretariatet truffet en afgørelse om forhøjelse af 

indtægtsrammen i 2011 som følge af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 12, stk. 1, 

nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
  

MES Nets bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene 2005-2013 fastlæg-

ges på baggrund af virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. § 3, stk. 4, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004
14

. MES Nets driftsmæssige indtægter i 

2004 udgjorde kr. 27.970.530.  

 

De af sekretariatet beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer 

for MES Net for perioden 2005-2013 fremgår af Tabel 2. De bagvedliggende be-

regninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark ”MES Net (2005-

2010)” og ”MES Net (2011-2013)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 ”Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægts-

rammen” af 5. juli 2013. 

14 Jf. § 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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TABEL 2 | MES NETS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, 2005-2013 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 

2005 15,3 35.033.723 

2006 15,8 38.078.547 

2007 16,3 38.777.272 

2008 18,1 45.829.982 

2009 17,6 43.302.595 

2010 17,3 43.093.023 

2011 18,4 45.182.937 

2012 18,6 46.144.379 

2013 18,8 49.103.892 

Kilde: MES Net og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. 

På baggrund af opgørelser og vurderinger i afsnit 5.1-5.3 finder sekretariatet, at 

MES Nets indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 2005-2013 er 

som fremgår af Tabel 2 ovenfor. 

5.3. DIFFERENCER   

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

skal være afviklet inden udgangen af det på regnskabsaflæggelsesåret følgende år. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at regnskabsaflæggelsesåret er det på 

reguleringsregnskabsåret følgende år, jf. § 28, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgø-

relse 335/2011 og lignende bestemmelser i tidligere indtægtsrammebekendtgørel-

ser
15

. 

 

Ved opgørelse af indtægtsrammer kan der opstå to forskellige typer differencer: 

Årets differencer og differencer som følge af ændrede forhold. Begge typer diffe-

rencer er relevant for denne afgørelse. 

 

I forhold til årets differencer afvikles differencen i umiddelbar forlængelse af 

regnskabsaflæggelsen, såfremt grundlaget herfor vurderes tilstrækkeligt. 

 

I forhold til differencer som følge af ændrede forhold afvikles differencen senest 

ved udgangen af det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsramme-

udmelding til virksomheden, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolk-

ning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og rammenotatet 

pkt. 211.  

 
15 Jf. § 33, stk. 4 og 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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5.3.1. OPGØRELSE AF DIFFERENCER  

På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og 5.2 og MES Nets udmeldin-

ger vedr. afvikling af differencer, har Sekretariatet for Energitilsynet opgjort MES 

Nets differencer for perioden 2005-2013, jf. Tabel 3 nedenfor. 

TABEL 3 | OPGØRELSE AF MES NETS DIFFERENCER FOR 2005-2013 

 Årets difference 

(kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Årets difference 

som videreføres 

(kr.) 

Årets afviklede 

difference (kr.) 

Akkumuleret 

difference (kr.) 

2005 2.332.598 0 2.332.598 0 2.332.598 

2006 20.905.718 19.237.380 1.668.338 0 4.000.936 

2007 -2.820.518 0 2.820.518 0 1.180.418 

2008 4.442.442 0 4.442.442 1.180.418 4.442.442 

2009 -3.592.383 0 -3.592.383 0 850.059 

2010 1.530.269 0 1.530.269 850.059 1.530.269 

2011 1.072.168 0 746.038 467.310 2.135.127 

2012 2.435.041 0 1.970.601 1.808.997 2.761.172 

2013 4.620.499 0 3.824.568 1.970.601 5.411.070 

Kilde: MES Net og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: 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. 

Som det fremgår af differenceopgørelsen i Tabel 3, har MES Net i alle årene 2005-

2013 undtagen i 2007 og 2009 opkrævet mindre, end virksomhedens indtægts-

ramme tillader. I årene 2007 og 2009 har virksomheden haft differencer i forbru-

gernes favør, men den akkumulerede difference har i alle år været i virksomhedens 

favør. 

 

Sekretariatet bemærker, at differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli 

i det reguleringsår, hvor differencen er opstået,
16

 med en procentsats fastsat i hen-

hold til § 5, stk. 1, i renteloven, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 4. 

Dog er dette ikke relevant for MES Net, da differencerne i forbrugernes favør i 

2007 og 2009 ender som en afvikling af virksomhedens difference i virksomhe-

dens favør. 

 

Af MES Nets høringssvar fremgår det, at MES Net er uenig i sekretariatets vurde-

ring af, at virksomheden løbende gennem afgørelser og udmeldinger af de bagud-

rettede indtægtsrammer er blevet tilstrækkelig orienteret om indtægtsrammens 

størrelse og sin akkumulerede difference i egen favør.  

 

 
16 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 ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. 
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I forhold til tidligere udmeldinger vedr. virksomhedens differencer, er der i 2013 

en forskel i virksomhedens difference på kr. 289.791, sådan at sekretariatet havde 

udmeldt virksomhedens difference i egen favør til kr. 5.121.279. Sekretariatet har 

ved denne gennemgang af virksomhedens indtægtsramme fastsat virksomhedens 

difference i egen favør til kr. 5.411.070.  

 

Sekretariatet vurderer, at virksomheden løbende gennem afgørelser og udmeldin-

ger af de bagudrettede indtægtsrammer inklusiv opgørelsen af differencer er blevet 

tilstrækkeligt orienteret om indtægtsrammens størrelse såvel som årets differencer, 

jf. sagsforløb i afsnit 3.1.  

 

Sekretariatet vurderer på den baggrund, at der ikke har været en betydelig usik-

kerhed omkring opgørelsen af differencen for MES Net, der har forårsaget den 

nuværende akkumulerede differences størrelse. 

 

Ud over årets differencer har MES Net også haft differencer som følge af nødven-

dige nyinvesteringer – også benævnt ændrede forhold. MES Net har modtaget en 

afgørelse for denne i 2014 med indtægtsrammeudmelding i 2015, jf. sagsforløb i 

afsnit 3.1. 

 

Ved en analog fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 foretaget i rammenotatet pkt. 211 fremgår det, at afviklingen af differen-

cer som følge af nødvendige nyinvesteringer foregår senest ved udgangen af det 

reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding til virksom-

heden, hvori denne afgørelse indgår. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at 

de akkumulerede differencer som følge af den nødvendige nyinvestering afgjort i 

2014 skal afvikles senest i hhv. 2016. 

 

Sekretariatet har endeligt opgjort MES Nets akkumulerede difference i virksom-

hedens favør ultimo 2013 til kr. 5.411.070. I sit høringssvar har MES Net frem-

sendt en afviklingsplan af differencer i egen favør, hvor afviklingen af virksomhe-

dens difference i egen favør bliver afviklet over flere år, sådan at virksomheden 

kan opkræve hele sin difference men stadig holde sig indenfor en 10 pct. stigning i 

reguleringsprisen.  

 

Sekretariatet vurderer, at en prisstigning på over 10 pct. af reguleringsprisen i et 

enkelt år kan betragtes som en urimelig prisstigning for forbrugerne, i medfør af 

en analog fortolkning af § 21, stk. 4, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at MES Net kan forlænge sin 

afviklingsperiode som det fremgår af bilag 2, således at afvikling af differencerne 

ikke får urimelige konsekvenser for forbrugerne, jf. punkt 223, i Energitilsynets 

rammenotat.   

 

I sit høringssvar har MES Net derudover anmodet sekretariatet om, at virksomhe-

den kan, grundet usikkerhed om mængderne på differencer, pristalsregulering samt 

varslede ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer, opkræve op til kr. 500.000 i 

2017. Sekretariatet bemærker, at der vil blive taget stilling hertil, når differencen 

er kendt.  
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5.4. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at MES Net har indsendt korrek-

te oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til MES Nets omkost-

ninger til energibesparelser i perioden 2010-2013. MES Net vil modtage en afgø-

relse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkostninger til energibespa-

relser på et senere tidspunkt. 

 

Der er på nuværende tidspunkt ingen verserende sager hos sekretariatet vedr. MES 

Nets indtægtsramme. MES Net har i forbindelse med den bagudrettede indtægts-

rammegennemgang oplyst sekretariatet, at virksomheden er i gang med at udar-

bejde ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer til indsendelse hos sekretariatet.  

 

Såfremt der kommer nye afgørelser vedrørende MES Nets indtægtsrammer for den 

regulerede periode, vil sekretariatet kunne genåbne de berørte indtægtsrammer og 

træffe nye afgørelser om de ændringer, som de nye afgørelser giver anledning til. 

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. 

 

 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Kirstine Skygebjerg  
Fuldmægtig 

Tlf. 41715366 

KSB@energitilsynet.dk 


