
  

 

 

 

Indtægtsrammeudmelding for FFV EL A/S for regu-
leringsårene 2005-2013 

1 Indledning 

Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsram-
mer og reguleringspriser for FFV EL A/S (herefter FFV EL) for regule-
ringsårene 2005-2013.  
 
I overensstemmelse med sekretariatets hidtidige fremgangsmåde indeholder 
afgørelsen en opgørelse af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer. 
Udmeldingen ledsages som noget nyt i forhold til sekretariatets hidtidige 
fremgangsmåde af afgørelser om bagudrettede reguleringspriser samt afgø-
relser om virksomhedsspecifikke forhold. 
 
I forhold til beregning af forrentning og differencer i forbrugerens favør 
bygger denne afgørelse på de principper, som er udstukket i Energitilsynets 
tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-
20111(herefter Energitilsynets rammenotat). Denne sag vedrører dog en 
gennemgang af FFV EL 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 virksom-
heden er afsluttet frem til afgørelsesåret. 
 
2 Afgørelse 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at: 
• FFV ELs bagudrettede reguleringspriser er 17,12 øre/kWh i 2005, 

17,76 øre/kWh i 2006, 18,33 øre/kWh i 2007, 19,26 øre/kWh i 2008, 
19,50 øre/kWh i 2009, 17,75 øre/kWh i 2010, 18,94 øre/kWh i 2011, 
18,49 øre/kWh i 2012 og 17,74 øre/kWh i 2013, jf. § 8, i indtægts-
rammebekendtgørelse 1520/2004, jf. § 33, stk. 8, i indtægtsramme-
bekendtgørelse 335/2011 og § 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011.  

                                                 
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/. 
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• FFV ELs reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 0,38 
øre/kWh i 2009, -0,50 øre/kWh i 2010, 0,41 øre/kWh i 2011, -0,11 
øre/kWh i 2012 og -0,82 øre/kWh i 2013 pga. ændring af nettabs-
omkostning i basisåret 2004, jf. § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 og § 17 i 
indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

• FFV ELs indtægtsramme forhøjes midlertidigt med kr. 233.074 i 
2012 og varigt med kr. 474.375 i 2013 fordi FFV ELs gebyrindtæg-
ter kun i begrænset omfang har indgået i opgørelsen af indtægts-
rammen, jf. § 70, stk. 1, i elforsyningsloven. 

• FFV EL pålægges at korrigere virksomhedens driftsmæssige indtæg-
ter og driftsomkostninger for så vidt angår gebyrindtægter og -
omkostninger i 2012 med kr. 219.000 og i 2013 med kr. 417.700, så-
ledes at dette forhold posteres korrekt i hele reguleringsperioden, jf. 
§ 2, nr. 3 og § 21, stk. 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.  

• FFV ELs akkumulerede differencer i forbrugernes favør ultimo 2013 
på kr. 1.225.742 skal tilbagebetales til forbrugerne inden den 31. de-
cember 2015, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i tidligere indtægtsramme-
bekendtgørelser2 og Energitilsynets rammenotat,3 pkt. 26 princip 1.b. 

 
3 Sagsfremstilling 

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 3 skal der forud for et regu-
leringsår 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 dog både 
udmeldt bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer, og denne ud-
melding kaldes i praksis for en bagudrettet indtægtsrammeudmelding. I den 
forbindelse bemærkes det, at et givent års indtægtsramme er lig med årets 
reguleringspris multipliceret med årets leverede mængde kWh.  
 
I det følgende fremgår de for denne afgørelse væsentlige dele af Sekretaria-
tet for Energitilsynets korrespondance med FFV EL.  

3.1 Sagsforløb 

Idet sagen vedrører en længere årrække, oplistes de for sagen væsentlige de-
le af Sekretariatet for Energitilsynets korrespondance med FFV EL. 

FFV EL har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2013 indsendt regu-
leringsregnskaber til sekretariatet. 

                                                 
2 Henholdsvis bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for net-
virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven og 
bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 
3 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammeno-
tat)” af 27. juni 2013. 
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FFV EL ansøger den 31. maj 2007 om forhøjelse af indtægtsrammen, som 
følge af øgede omkostninger som følge af stigende elpriser. I ansøgningen 
er netvirksomhedens nettabsomkostninger angivet til tkr. 1.832 i 2004. 

Sekretariatet har den 13. oktober 2008 udmeldt foreløbige, bagudrettede 
indtægtsrammer for FFV EL for år 2005-2007, og gjort virksomheden op-
mærksom på, at der udestår indsendelse af afviklingsplan for differencer for 
2006 og 2007. 

FFV EL melder tilbage den 14. oktober 2008, at differencen for 2006 mod-
svarer den manglende opkrævning for 2005 samt at differencen for 2007 vil 
blive tilbagebetalt forbrugerne i 2008. 

Sekretariatet har den 27. juli 2009 udmeldt foreløbige, bagudrettede ind-
tægtsrammer for FFV EL for år 2005-2008. 

FFV EL har den 26. maj 2010 indsendt et skema vedr. nettab, hvor nettabs-
omkostningerne opgøres til kr. 1.569.394 i 2004. 

Sekretariatet har den 25. august 2010 udmeldt foreløbige, bagudrettede ind-
tægtsrammer for FFV EL for reguleringsårene 2005-2009. 

Den 12. december 2011 har sekretariatet meddelt, at reguleringsprisindekset 
var blevet korrigeret fra og med 1. kvartal 2009, og at netvirksomhedernes 
indtægtsrammer ligeledes ville blive korrigeret med tilbagevirkende kraft.4 

Sekretariatet har den 23. januar 2012 fremsendt afgørelse til FFV EL om 
opgørelse af virksomhedens indtægtsramme for 2005-2010. I den forbindel-
se har sekretariatet tilkendegivet, at reguleringsprisindekset fra og med 1. 
kvartal 2009 blev korrigeret, og virksomhedens indtægtsrammer og regule-
ringspriser blev ligeledes korrigeret med tilbagevirkende kraft.  

På sekretariatets foranledning fremsender FFV EL den 10. maj 2012 en ge-
byrredegørelse. 

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 20. november 2013 orienteret virksomhederne om, at 
de bagudrettede indtægtsrammeudmeldinger for 2011 og 2012 afventer, at 
virksomhedernes indtægtsrammer skal gennemgås tilbage til 2005. Sekreta-
riatet meddelte samtidig, at der i stedet vil blive udsendt en orienterende 
udmelding vedr. reguleringsårene 2011 og 2012, som det kan opgøres på det 
foreliggende grundlag. 

                                                 
4 ”Pristalsregulering af reguleringspriser og rådighedsbeløb” af 12. december 2011. 
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I perioden mellem den 10. september 2014 og frem til høringen har FFV EL 
og sekretariatet løbende haft korrespondance om udeståender i relation til 
opgørelsen af de bagudrettede indtægtsrammeudmeldinger for FFV EL for 
reguleringsårene 2005-2013. 

Sekretariatet for Energitilsynet har, jf. Energitilsynets rammenotat, konstate-
ret, at sekretariatet for reguleringsårene 2005-2007 har opgjort forrentningen 
ved en forkert metode. 
 
Sekretariatet bemærker, at opgørelsen af forrentningen er korrigeret for 
2005-2007 i overensstemmelse med Energitilsynets rammenotat. I forbin-
delse hermed er det konstateret, at den ændrede beregningsmetode ikke gi-
ver anledning til nogen ændringer for netvirksomheden i forhold til de hidti-
dige udmeldinger.  
 
Opgørelsen af bagudrettede indtægtsrammer og de dertil hørende afgørelser 
medfører efter sekretariatets vurdering, at netvirksomheden har det regulato-
riske grundlag, som er forudsat i indtægtsrammebekendtgørelsen. Netvirk-
somheden 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 relevan-
te retsregler samt hovedhensyn ved skønsudøvelse og § 25 om klagevejled-
ning. Klagevejledning fremgår i afsnit 6. 

3.2 Høring 

Udkast til nærværende afgørelse er den 5. november 2014 sendt i høring hos 
FFV EL med høringsfrist den 20. november 2014. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har den 24. november modtaget høringssvar 
fra FFV EL. I høringssvaret udestår bemærkninger til afsnit om pensions-
forpligtelse, men FFV EL har i øvrigt ikke nogen bemærkninger til det re-
sterende udkast til afgørelse.  
 
Da FFV EL pga. afvikling af pensionsforpligtelse pålægges krav uden for 
perioden 2005-2013, som nærværende afgørelse omhandler, har Sekretaria-
tet valgt at udtage afsnittet om pensionsforpligtelse og udarbejde en særskilt 
afgørelse herfor. 
 
Endvidere har FFV EL oplyst, at virksomheden pr. 1. januar 2015 nedsætter 
eltaksten med 3 øre pr. kWh, således at differencen i forbrugerens favør bli-
ver betalt tilbage til denne. 
 
4 Lovgrundlag 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for 
nærværende afgørelse henvises til vedlagte bilag 1. 
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5 Vurdering 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægts-
rammer for FFV EL for reguleringsårene 2005-2013. I den forbindelse fore-
tages der særskilte vurderinger af følgende forhold: 
 

• Ændrede nettabskorrektioner i perioden 2009-2013  
• Håndtering af gebyrindtægter. 

 
Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedens ind-
sendte reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomheden 
samt øvrig korrespondance med FFV EL og sekretariatet vedr. virksomhe-
dens indtægtsrammer.  
 
Desuden bemærker sekretariatet for så vidt angår FFV EL, at sekretariatet 
frem til og med reguleringsåret 2013 løbende har foretaget korrektioner af 
indtægtsrammen som følge af pristalsfremskrivning, jf. § 7, benchmarking, 
jf. §§ 26 og 27, i indtægtsrammebekendtgørelse 355/2011 samt tilsvarende 
bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/20105.  
 
Nedenfor følger sekretariatets vurderinger vedr. opgørelse af virksomhe-
dens: 

• Virksomhedsspecifikke forhold (afsnit 5.1) 
• Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for regulerings-

årene 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 
forhold der er relevante for FFV EL. 
 
5.1.1 Nettabskorrektioner  

Ifølge § 12, stk. 1, nr. 3 og § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørel-
se 335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 
1294/20106, skal virksomhedernes indtægtsramme årligt forhøjes hhv. redu-
ceres 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 
kriterier: 

                                                 
5 Jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
6 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 
regnskabsår skal adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), der 
overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og 250.000 kr., 
regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pris-
talsregulering, jf. § 12, stk. 4, § 13, stk. 2 og § 17, stk. 2, i indtægts-
rammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i 
indtægtsrammebekendtgørelse 1294/20107 

• Såfremt der indsendes korrektioner til oplysninger i virksomhedens 
årsrapporter efter den 31. august i indsendelsesåret, skal korrektio-
nen 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. 

 
Som beskrevet i sagsforløbet har FFV EL oprindeligt angivet udgifterne til 
nettab i 2004 til at være kr. 1.831.844. Efterfølgende har FFV EL foretaget 
en korrektion af dette til at være kr. 1.569.428. Adspurgt af sekretariatet om, 
hvilken værdi, der er korrekt, har FFV EL i mail af 18. september 2014 an-
givet førstnævnte til at være den gældende. 
 
Da 2004 er basisåret vil en korrektion af denne have en potentiel påvirkning 
i alle efterfølgende år, og det kan have betydning for både netvirksomheden 
og forbrugeren. I henhold til § 21, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen, 
har Energitilsynet mulighed for at korrigere konstaterede fejlagtige oplys-
ninger. Da det drejer sig om en fejlagtig oplysning omkring størrelsen af 
virksomhedens nettab i 2004, vurderer sekretariatet, at udgifterne til nettab i 
2004 skal korrigeres tilbage til kr. 1.831.844, således at oplysninger om-
kring nettab i basisåret (2004) er korrekte. Sekretariatet har lagt vægt på, at 
det er vigtigt at have et korrekt udgangspunkt (basisåret 2004) i forhold til 
beregningen af nettab i de efterfølgende år.  
 
I det følgende vurderes det, hvorvidt korrektionen fører til væsentligt øgede 
eller reducerede nettabsomkostningerne i årene 2009-2013 jf. § 12, stk. 4, 
og § 13, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsvarende 
bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/20108. 
 
Da FFV EL til og med reguleringsåret 2010 har modtaget en indtægtsram-
meudmelding med tilhørende afgørelse om nettabskorrektion, vil begge 
ovenstående væsentlighedskriterier for reguleringsårene 2009-2010 skulle 
gælde for, at indtægtsrammen enten kan forhøjes eller reduceres. Dette 
skyldes, at virksomhedens korrektioner vedrørende nettab er fremsendt efter 

                                                 
7 Jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
8 Jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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den 31. august i indsendelsesåret, jf. § 21, stk. 4 i indtægtsrammebekendtgø-
relsen. 

For reguleringsårene 2011-2013 vil det alene være det første væsentligheds-
kriterie, der er gældende, da FFV EL endnu ikke har modtaget en afgørelse 
om nettabskorrektion.  

Som nævnt ovenfor, er der foretaget en korrektion for basisåret i 2004 på 
grund af korrektion af nettabsoplysninger. Dette medfører, at der beregnes 
nettabskorrektionen for perioden 2009-2013. Virksomheden har for årene 
2009-2013 angivet prisen for nettab til 0,563 kr./kWh i 2009, 0,353 kr./kWh 
i 2010, 0,598 kr./kWh i 2011, 0,486 kr./kWh i 2012 og 0,334 kr./kWh i 
2013.  

Reguleringsårene 2005-2008 

For reguleringsårene 2005-2008 har netvirksomhederne alene fået forhøjel-
ser eller reduktioner af indtægtsrammen på baggrund af ansøgning herom, 
hvorfor sekretariatet ikke har beregnet nogen nettabskorrektioner i denne 
periode. Fra og med 2009 har det imidlertid været praksis, at nettabsom-
kostningerne er indgået i indtægtsrammeskemaet for alle netvirksomheder. 

Reguleringsåret 2009 

Korrektionen for nettab i 2009 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og 
forskellen mellem den pristalsfremskrevne elpris i 2004 og årets elpris: 

���������		���
����
= ��	
�	��		�������� − �	
�	��		��������
∗ ������	
����	
�
�������������	
����	
�
�������� ∗ ������	
	��ℎ�� 

���������		���
����
= �0,563	�	./��ℎ − 0,395	�	./��ℎ ∗ 1,1881 �
∗ 4.639.160	��ℎ 

���������		���
���� = 435.978	�	. 
Den beregnede nettabskorrektion i 2009 på kr. 435.978 er væsentlig, idet 
den overstiger væsentlighedskriteriet på 3 pct. af nettabsomkostningen i 
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2004 pristalsfremskrevet (kr. 65.287)9, jf. § 12, stk. 4 i indtægtsrammebe-
kendtgørelse 335/2011.  

Som nævnt ovenfor, foretager sekretariatet imidlertid kun bagudrettede kor-
rektioner efter den 31. august i indsendelsesåret, hvis de også er væsentlige, 
jf. § 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Da korrektionen 
alene medfører en ændring af den udmeldte reguleringspris på 2,50 procent 
og ingen ændringer af den opgjorte forrentningsprocent i 2009, finder sekre-
tariatet, at korrektionen ikke er væsentlig, jf. § 21, stk. 4, i indtægtsramme-
bekendtgørelse 335/2011.  

I den seneste afgørelse fra 23. januar 2012 har FFV EL fået udmeldt en for-
højelse af indtægtsrammen i forbindelse med nettab på kr. 0. Sekretariatet 
bemærker, at der ved den seneste afgørelse, har været en fejl i indtægts-
rammeskemaet, hvorfor der i stedet på daværende tidspunkt med daværende 
grundlag skulle have været udmeldt en forhøjelse af indtægtsrammen på kr. 
747.809.  

Sekretariatet vurderer, at det ikke skal komme virksomheden til skade, at 
sekretariatet fejlagtigt har udmeldt en forhøjelse på kr. 0 i 2009. Imidlertid 
finder sekretariatet, at det, både af forbrugerhensyn og fordi FFV EL har 
begået fejl i indberetningen af basisåret 2004, vil være mest retvisende, at 
anvende forhøjelsen af indtægtsrammen på kr. 435.978 i 2009, som frem-
kommer ved anvendelse af den korrekte værdi for basisåret og ikke den, som 
FFV EL ved en fejl har oplyst.  

Tallet for nettab på kr. 435.978 bliver mindre end det, der oprindeligt skulle 
have fremgået af afgørelsen af den 23. januar 2012 på kr. 747.809, men det-
te tal bygger på fejlagtige oplysninger afgivet af virksomheden selv. Endvi-
dere er der aldrig givet en forhøjelse for nettab på baggrund af afgørelsen fra 
den 23. januar 2012, da nettabet ved en fejl fra sekretariatets side blev fast-
sat til kr. 0 i det vedlagte regneark. 

Det er i forhold til tankegangen i reguleringen af netvirksomheder vigtigt, at 
basisåret 2004 er korrekt, idet der i reguleringen af elnetvirksomheder i de 
efterfølgende år sammenlignes med basisåret 2004. Sekretariatet har derfor 
vurderet, at nettabet for reguleringsåret 2009 skulle baseres på det korrekte 
tal for basisåret 2004, og der bliver samtidig rettet op på de begåede fejl. 

 Reguleringsåret 2010 

En tilsvarende beregning for 2010 giver en nettabskorrektion på kr. -
573.143. Sekretariatet finder, at korrektionen samlet ikke er væsentlig, da 
den alene overstiger væsentlighedskriteriet på 3. pct. af nettabsomkostnin-

                                                 
9 1.831.844 kr.*0,03*1,188. 
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gen i 2004 pristalsfremskrevet (66.276)10, jf. § 17, stk. 2., men ikke andet 
væsentlighedskriterie i § 21, stk. 4 i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011, som skal være opfyldt for oplysninger som indsendes efter den 
31. august i indsendelsesåret. Væsentlighedskriteriet i § 21, stk. 4 bevirker, 
at en korrektion kun er væsentlig, hvis den medfører en ændring af regule-
ringsprisen i det udmeldte år på 10 pct., eller en ændring af den opgjorte for-
rentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det år korrektionen vedrører. 
Korrektionen medfører en ændring af den udmeldte reguleringspris på -0,96 
pct. og ingen ændringer af den opgjorte forrentningsprocent i 2010. Væsent-
lighedskravet i § 21, stk. 4 er dermed ikke opfyldt. 

I den seneste afgørelse er der udmeldt en reduktion af indtægtsrammen på 
kr. 256.545. Sekretariatet finder igen, at det, både af forbrugerhensyn og 
fordi FFV EL har begået fejl i indberetningen af basisåret 2004, vil være 
mest retvisende, at anvende reduktionen af indtægtsrammen på kr. 573.143 i 
2010, som fremkommer ved anvendelse af den korrekte værdi for basisåret. 
Reduktionen af indtægtsrammen ved anvendelse af det korrekte tal for ba-
sisåret i 2004 bliver større end den oprindelige reduktion, der fremgik af af-
gørelsen af den 23. januar 2012, men dette tal bygger på fejlagtige oplys-
ninger afgivet af virksomheden selv. 

Det er igen i forhold til tankegangen i reguleringen af netvirksomheder vig-
tigt, at basisåret 2004 er korrekt, idet der i reguleringen af netvirksomheder i 
de efterfølgende år sammenlignes med basisåret 2004. Endvidere er det ale-
ne virksomheden selv, der har forårsaget fejlen, hvorfor sekretariatet har 
vurderet, at nettabet for reguleringsåret 2010 skal baseres på det korrekte tal 
for basisåret 2004, hvormed der bliver rettet op på den begåede fejl. 

Reguleringsårene 2011-2013 

Som tidligere nævnt har FFV EL ikke modtaget en afgørelse for opgørelse 
af indtægtsrammerne og tilhørende reguleringspriser for perioden 2011-
2013, hvorfor det alene er relevant at vurdere, hvorvidt det første væsentlig-
hedskriterie er overholdt, jf. § 12, stk. 4, § 13, stk. 2 og § 17, stk. 2 i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

Sekretariatet har beregnet nettabskorrektionerne for 2011, 2012 og 2013 til 
at være hhv. kr. 459.474, kr. -124.890 og kr. -874.388. De tilhørende væ-
sentlighedskriterier er kr. 69.472, kr. 71.441 og kr. 72.702. Dvs. alle korrek-
tionerne overstiger væsentlighedskriteriet, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsramme-
bekendtgørelsen. 

Endelige forhøjelser og reduktioner 

                                                 
10 1.831.844 kr.*0,03*1,206. 
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Af nedenstående tabel 1 fremgår det, hvor meget indtægtsrammen hhv. for-
højes og reduceres med, og hvad reguleringsprisen som konsekvens heraf 
hhv. hæves og sænkes med. 

Tabel 1. Forhøjelse af FFV ELs reguleringspriser og indtægtsrammer for perioden 
2009-2013 

 Forhøjelse af indtægtsramme 
(kr.) 

Forhøjelse af reguleringspris 
(øre/kWh)* 

2009 435.978 0,38 
2010 -573.143 -0,50 
2011 459.474 0,41 
2012 -124.890 -0,11 
2013 -874.388 -0,82 

Note: Negative tal er udtryk for hhv. reduktion af reguleringsprisen og reduktion af ind-
tægtsrammen. 
*”Forhøjelse af reguleringspris” er beregnet som ”Forhøjelse af indtægtsramme” delt 
med den indberettede leverede mængde i året. 
Kilde: FFV EL og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Disse forhøjelser og reduktioner har virkning i årene 2009-2013, dvs. kor-
rektionerne er midlertidige, fordi sådanne forhøjelser og reduktioner alene 
har virkning for det år, som opgørelsen vedrører, jf. § 17, stk. 3 i indtægts-
rammebekendtgørelse 335/2011. 

5.1.2 Håndtering af gebyrindtægter og -omkostninger  

Sekretariatet for Energitilsynet har i 2012 foretaget en undersøgelse af net-
virksomhedernes håndtering af gebyrer. Konkret blev det undersøgt, om ge-
byrindtægter i reguleringsregnskabet for 2004 var inkluderet i de driftsmæs-
sige indtægter, og om virksomhederne efterfølgende har foretaget en prak-
sisændring. Hvis en virksomhed har haft gebyrer inkluderet i de driftsmæs-
sige indtægter i 2004 og efterfølgende foretaget en praksisændring, indgår 
gebyrindtægter ikke længere i virksomhedens regulerede økonomi. Derved 
har virksomheden haft mulighed for at opkræve den samme indtægt to gan-
ge.  
 
FFV EL inkluderede gebyrindtægter på kr. 4.913 for aflæsning i de drifts-
mæssige indtægter i 2004, mens gebyrindtægter for hhv. åbne- og lukkege-
byr samt rykkergebyrer mv. var udeholdt. Problemstillingen for FFV EL er 
således, at gebyrindtægter var delvist inkluderet i de driftsmæssige indtæg-
ter i 2004. Pr. 1. januar 2007 foretog virksomheden en praksisændring, 
hvorefter alle gebyrindtægter vedrørende den fysiske drift, dvs. åbne- og 
lukkegebyrer, har været indeholdt i driftsindtægterne. 
 
FFV EL har den 1. oktober 2014 orienteret sekretariatet om, at de gebyrind-
tægter, som ikke vedrører den fysiske drift (rykkergebyrer mv.) ikke indgår i 
driftsindtægterne i perioden 2004-2013. Alle gebyrindtægter skal indgå i 
driftsindtægterne, jf. L575/2012:  
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”De i § 69 nævnte omkostninger omfatter også omkostninger knyttet til den bevil-
lingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksom-
heder end den bevillingshavende net- eller transmissionsvirksomhed, ligesom ind-
tægtsrammerne omfatter de tilhørende indtægter.” 

 
FFV EL ansøger i mail af 15. oktober 2014 om af få forhøjet indtægtsram-
men som følge af, at størstedelen af FFV ELs gebyrindtægter i 2004 ikke 
indgik i opgørelsen af indtægtsrammen. Det vurderes i det følgende, hvor-
vidt FFV EL kan få forhøjet indtægtsrammen. 
 
Ved ændringslov L575/2012 blev den gældende elforsyningslov præciseret 
med hensyn til, at gebyrindtægter og -omkostninger er omfattet af regule-
ringen. Det bemærkes, at det allerede før dette tidspunkt var gældende, at 
gebyrindtægter og omkostninger skulle være en del af reguleringen. Det 
blev præciseret i elforsyningsloven ved L575/2012, at virksomheder, som 
ikke i 2004 havde inkluderet gebyrindtægter i de driftsmæssige indtægter og 
dermed i indtægtsrammen, kan ansøge om at få indtægtsrammen forhøjet 
fremadrettet, jf. bilag 1, afsnit om håndtering af gebyrindtægter. 
 
Af § 4, stk. 1, i ændringslov L575/2012 fremgår endvidere, at loven træder i 
kraft den 1. juli 2012. Indtægter og omkostninger til gebyrer skal dermed 
medregnes fra og med 1. juli 2012, ligesom forhøjelsen af indtægtsrammen 
har virkning fra dette tidspunkt. 
 
På baggrund af, at størstedelen af FFV ELs gebyrindtægter ikke i 2004 ind-
gik i opgørelsen af indtægtsrammen, vurderer sekretariatet, at FFV ELs 
indtægtsramme skal forhøjes fra og med 2012, jf. elforsyningslovens § 70, 
stk. 1, 3. og 4. pkt., som blev indsat ved L575/2012.  
 
FFV EL har oplyst, at de typer gebyrindtægter der i 2004 var udeholdt, i 
2009-2011 er opgjort til hhv. kr. 422.224 i 2009, kr. 421.425 i 2010 og kr. 
469.150 i 2011, jf. tabel 2 nedenfor. 
 
Tabel 2. Gebyrindtægter i 2009-2011 som var udeholdt i 2004 og gennemsnit heraf 

            Gebyrindtæg-
ter 2009-2011, 

gennemsnit   2009 2010 2011 2012 2013 
Reguleringsprisindeks 119 121 126 130 132 - 

Gebyrindtægter, årets priser 422.224 421.425 469.150 - - - 

Gebyrindtægter, 2012-priser 461.906 454.090 482.449 - - 466.148 
Gebyrindtægter, 2013-priser 470.057 462.104 490.964 - - 474.375 

Note: Beregninger fremgår af filen, ”Beregning af gebyrer for FFV EL”. 
Kilde: FFV EL og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Gennemsnittet af disse beløb (i 2012-priser) er kr. 466.148. Som følge af, at 
forhøjelsen har virkning fra 1. juli 2012, finder sekretariatet, at FFV ELs 
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indtægtsramme i 2012 således skal forhøjes med halvdelen af dette beløb. 
Dette giver en forhøjelse på kr. 233.074. Fra og med 2013 forhøjes FFV 
ELs indtægtsramme varigt med hele beløbet (i 2013-priser), hvilket giver en 
varig forhøjelse på kr. 474.375. 
 
Sekretariatet finder, at da FFV EL har fået en indtægtsrammeforhøjelse 
gældende fra 1. juli 2012 skal driftsindtægter og –omkostninger tilsvarende 
korrigeres fra samme periode, således at alle gebyrindtægter og –omkostnin-
ger er medtaget heri. Sker der ikke en korrektion herfor har netvirksomhe-
den i princippet mulighed for at opkræve gebyrindtægter to gange11.  
 
FFV EL har angivet rykkergebyrer mv., de gebyrer der endnu ikke indgår i 
driftsindtægterne og –omkostningerne, til at være hhv. kr. 438.000 i 2012 og 
kr. 417.700 i 2013. På baggrund af dette foretager sekretariatet en korrekti-
on herfor med hhv. det halve af beløbet i 2012 på kr. 219.000 og det fulde 
beløb i 2013 på kr. 417.700. Sekretariatet bemærker endvidere, at FFV EL 
fremadrettet skal ændre praksis således, at alle gebyrindtægter og –omkost-
ninger medtages i hhv. driftsindtægter og –omkostninger i reguleringsregn-
skabet, herunder også rykkergebyrer mv. 

5.2 Indtægtsrammer og reguleringspriser 

I dette afsnit opgøres de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser 
for reguleringsårene 2005-2013 for FFV EL. Opgørelsen indeholder afgø-
relserne for de virksomhedsspecifikke forhold – nettabskorrektion og hånd-
tering af gebyrindtægter.  
 
FFV ELs bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene 2005-2013 
fastlægges på baggrund af virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, 
jf. § 3, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/200412. FFV ELs drifts-
mæssige indtægter i 2004 udgjorde kr. 18.533.184.  
 
De af Sekretariatet for Energitilsynet beregnede bagudrettede regulerings-
priser og indtægtsrammer for FFV EL for perioden 2005-2013 fremgår af 
tabel 4. De bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af 
vedlagte regneark ”FFV EL (2005-2010)” og ”FFV EL (2011-2013)”. 
 
Tabel 4. FFV ELs reguleringspriser og indtægtsrammer for perioden 2005-2013 

 Reguleringspris (øre/kWh) Indtægtsramme (kr.) 
2005 17,12 19.580.358 
2006 17,76 20.552.639 
2007 18,33 20.960.056 
2008 19,26 22.520.982 
2009 19,50 22.243.714 
2010 17,75 20.496.018 

                                                 
11 Jf. § 1 i lov om elforsyning nr. 1329 af 25. november 2013. 
12 Jf. § 33, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
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2011 18,94 21.441.796 
2012 18,49 20.195.484 
2013 17,74 18.912.887 

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. 
Kilde: FFV EL og Sekretariatet for Energitilsynet. 

På baggrund af opgørelser og vurderinger i afsnit 5.1-5.3 finder sekretaria-
tet, at FFV ELs indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 
2005-2013 er som fremgår af tabel 4 ovenfor. 

5.3 Differencer 

Af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og § 22, stk. 2, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 1520/200413 fremgår, at differencer skal væ-
re afviklet inden udgangen af det på regnskabsaflæggelsesåret følgende år.  
 
Såfremt differencer i virksomhedernes favør ikke er opkrævet inden oven-
stående frist, bortfalder disse og kan således ikke opkræves senere hen, jf. § 
29, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet for Ener-
gitilsynet bemærker, at regnskabsaflæggelsesåret er det på reguleringsregn-
skabsåret følgende år, jf. § 28, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011 og lignende bestemmelser i tidligere indtægtsrammebekendtgørel-
ser14. 
 
Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, 
hvor differencen er opstået,15 med en procentsats fastsat i henhold til § 5, 
stk. 1, i renteloven, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 4. 
 
5.3.1 Opgørelse af differencer 

På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og 5.2 og FFV ELs ud-
meldinger vedr. afvikling af differencer, har sekretariatet opgjort FFV ELs 
differencer for perioden 2005-2013, jf. tabel 5 nedenfor. 
 
Tabel 5. Årets differencer og akkumulerede differencer for FFV EL for perioden 
2005-2013 

 
Årets differen-

ce (kr.) 
Midlertidig ta-
rifnedsættelse 

(kr.) 

Årets differen-
ce som videre-

føres (kr.) 

Årets afviklede 
difference (kr.) 

Akk. differen-
ce* (kr.) 

2005 1.121.411 0 1.121.411 - 1.121.411 

2006 -1.497.964 0 -1.497.964 - -376.553 

2007 -239.880 0 -239.880 - -641.606 

                                                 
13 Jf. § 33, stk. 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
14 Jf. § 33, stk. 4 og 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
15 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 indtægtsrammebekendtgørelse 
1294/2010. 
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2008 2.393.504 0 2.393.504 - 1.751.897 

2009 2.330.281 0 2.330.281 - 4.082.178 

2010 534.940 0 534.940 - 2.865.221 

2011 3.992.402 0 3.992.402 2.865.221 3.992.402 

2012 4.062.628 0 4.062.628 3.992.402 4.062.628 

2013 -1.183.149 0 -1.183.149 4.062.628 -1.225.742 

Note: Differencer i virksomhedens favør angives som positive og differencer i forbrugernes 
favør angives som negative beløb. 
Note: Fra og med 2011 afvikles differencer som de først opkrævede driftsmæssige indtæg-
ter, hvorfor årets difference i tabel 4 afhænger af, hvor meget af tidligere års differencer, 
der afvikles i året. 
*Den akkumulerede difference er inkl. forrentning til forbrugeren. 
Kilde: FFV EL og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Som det fremgår af differenceopgørelsen i tabel 4, har FFV EL i årene 2006, 
2007 og 2013 opkrævet mere, end virksomhedens indtægtsramme tillader. 
Den akkumulerede difference har ligeledes i årene 2006, 2007 og 2013 væ-
ret i forbrugerens favør. 
 
I Energitilsynets rammenotat, pkt. 26 princip 1.b, har Energitilsynet blandt 
andet tilkendegivet følgende om tilbagebetaling af differencer i forbrugernes 
favør:  
 

”Princippet indebærer, at udgangspunktet er, at differencer i forbru-
gernes favør som udgangspunkt skal tilbagebetales til forbrugerne, 
idet der er tale om opkrævning hos forbrugerne, som ligger ud over 
virksomhedens indtægtsramme.” 

 
Energitilsynet har videre i punkt 227 tilkendegivet, at såfremt virksomheden 
efter en konkret vurdering har haft et: 

”… tilstrækkeligt oplyst indtægtsrammegrundlag, kan virksomheden 
ikke med rimelighed have forventet, at differencer i forbrugernes fa-
vør ikke skulle tilbagebetales. Sekretariatet bemærker hertil, at for-
brugerhensynet i en sådan sag bør veje tungt, da der også må lægges 
vægt på, at differencer i forbrugernes favør reelt dækker over, at 
virksomheden har opkrævet en del af sine indtægter uretmæssigt hos 
forbrugerne.” 

Sekretariatet vurderer, at virksomheden løbende gennem afgørelser og ud-
meldinger af de bagudrettede indtægtsrammer inklusiv opgørelse af diffe-
rencer er blevet tilstrækkeligt orienteret om indtægtsrammens størrelse såvel 
som differencer, jf. sagsforløbet i afsnit 3.1. Sekretariatet vurderer på den 
baggrund, at den generelle usikkerhed omkring indtægtsrammernes størrel-
se, der har været gældende for flere elnetvirksomheder, ikke har været gæl-
dende for FFV EL, ligesom der ikke har været nogen ansøgninger om nød-
vendige 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 til-
strækkeligt grundlag, således at virksomheden har kunnet indsende en afvik-
lingsplan og derefter afvikle differencer i forbrugernes favør opstået i 2006 
og 2007 inden for året efter regnskabsaflæggelsen, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 29, stk. 3.  

I overensstemmelse med ovenstående har FFV EL i mail af 14. oktober 
2008 anført, at differencen for 2006 modsvarer den manglende opkrævning 
for 2005, mens differencen for 2007 vil blive tilbagebetalt til forbrugerne i 
2008. Sekretariatet bemærker, at differencerne i forbrugerens favør er afvik-
let inden for fristen, jf. tabel 4. 
 
FFV EL har endvidere den 1. oktober 2014 oplyst til sekretariatet, at den 
akkumulerede difference i 2010 ønskes opkrævet i 2011. Tilsvarende ønskes 
den opståede difference i 2011 opkrævet i 2012 og den opståede difference i 
2012 opkrævet i 2013. 
 
I 2013, hvor FFV EL igen har akkumuleret difference i forbrugerens favør 
på kr. 1.225.742, skal der indberettes en differenceafviklingsplan herfor, jf. 
§ 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Da det drejer sig om differen-
cer i forbrugernes favør, skal Energitilsynet godkende virksomhedens afvik-
ling af disse differencer, jf. § 29, stk. 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
FFV EL har den 24. november 2014 oplyst, at virksomheden på 1. januar 
2015 nedsætter eltaksten med 3 øre pr. kWh, således at differencen i forbru-
gerens favør bliver tilbagebetalt til denne. Energitilsynet godkender denne 
afviklingsplan, jf. § 29, stk. 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

5.4 Afsluttende bemærkninger 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at FFV EL har indsendt 
korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
Såfremt der kommer nye afgørelser vedrørende FFV ELs indtægtsrammer 
for den regulerede periode, vil sekretariatet kunne genåbne de berørte ind-
tægtsrammer og træffe nye afgørelser om de ændringer, som de nye afgørel-
ser giver anledning til. 
 
6 Klagevejledning 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Kla-
gen skal inden 4 uger fra modtagelsen af denne mail skriftligt indgives til:  
                       
Energiklagenævnet  
Frederiksborggade 15 
1360 København K 
Tlf: 33 95 57 85 
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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 
"Klagebehandling". 
 
På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-
orden, 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. 


