
 

Bilag 1 

Lovgrundlag 
I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der 
har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår af tilhørende af-
gørelse, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gen-
nemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarki-
et, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de 
lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen 
afspejler dog også hvilken betydning retskilden har for den samlede vurdering – 
således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet be-
tydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 
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Indtægtsrammer og afvikling af differencer 
Lovgrundlag om opgørelse af indtægtsrammer og gener elt om ind-
tægtsrammereguleringen 
 
Indtægtsrammerne for netvirksomhederne og de regionale transmissions-
virksomheder fastsættes i overensstemmelse med § 70 i elforsyningsloven1. 
De nærmere regler for fastsættelse og udmelding af indtægtsrammer er fast-
lagt i indtægtsrammebekendtgørelsen2, som er udstedt med hjemmel i bl.a. 
elforsyningslovens § 70. 
 
Elforsyningslovens § 70 og indtægtsrammebekendtgørelsen er blevet ændret 
flere gange i perioden for 2005-2012. I det følgende fremgår det for hvilke 
reguleringsår de enkelte lovbestemmelser og indtægtsrammebekendtgørelser 
er gældende, ligesom overgangsbestemmelserne er medtaget for indtægts-
rammebekendtgørelsen. 
 
Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er reguleret af el-
forsyningsloven § 70. Denne har været gældende fra reguleringsåret 2008 til 
nu, og følgende fremgår af bestemmelsen: 
 

    § 70. Priser for netvirksomhedernes og de regionale transmissionsvirksomheders 
ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. 
Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger 
ved en effektiv drift af virksomheden. De i § 69 nævnte omkostninger omfatter og-
så omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt 
indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende net- eller 
transmissionsvirksomhed, ligesom indtægtsrammerne omfatter de tilhørende ind-
tægter. Net- og transmissionsvirksomheder, der kan dokumentere, at sådanne ind-
tægter i 2004 blev indtægtsført i andre virksomheder og dermed ikke indgik i op-
gørelsen af indtægtsrammen, kan få deres indtægtsramme justeret fremadrettet med 
et beløb svarende til gennemsnittet af de pågældende indtægter i 2009-2011. 
    Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsram-
mer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne 
regulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke sti-
ger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendi-
ge nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. 
    Stk. 3. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der ind-
går som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der 
tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. 
Endvidere omfatter nødvendige nyinvesteringer væsentlige ændringer i den over-
ordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, kabel 
lægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden, og 
kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en 
forudsætning for ændring af indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat ef-
ter den 1. januar 2005, eller at netvirksomheden eller den regionale transmissions-
virksomhed har erhvervet anlægget efter denne dato. 
    Stk. 4. Såfremt en virksomheds forrentning af den nødvendige kapital, der udgø-
res af dens netaktiver med et tillæg på 2 pct., overstiger den lange byggeobligati-
onsrente plus 1 procentpoint, betragtes overskridelsen som merforrentning. Ved 
beregningen af forrentningen indgår ikke omkostninger og indtægter, som hidrører 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni 

2012 om elforsyning mv. 
2 Seneste bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder 
og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. 
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fra varetagelsen af energispareaktiviteter, jf. § 22. Merforrentningen opgøres som 
et beløb. Virksomhedens indtægtsramme nedsættes varigt med dette beløb. Ind-
tægtsrammen reduceres med 33 pct. af beløbet i det regnskabsår, der følger aflæg-
gelsen af den årsrapport, hvor merforrentningen konstateres. Indtægtsrammen re-
duceres året efter med de resterende 67 pct. af beløbet. Nedsættelsen korrigeres for 
allerede pålagte, men ikke fuldt ud gennemførte nedsættelser som følge af nedbrin-
gelse af merforrentning fra tidligere år. […] 
 

Før ændringen til ovenstående ordlyd var den gældende bestemmelse om 
regulering af net- og transmissionsvirksomheders ydelser for regulerings-
årene 2005-2007 også elforsyningslovens § 70, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 
af 10. marts 2003, som ændret ved lov nr. 494 af 9. juni 2004. Bestemmel-
sen fastlagde mere generelle rammer og lød således: 
 

    § 70. Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser fastsættes i over-
ensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer, jf. dog § 70 a. Rammerne 
fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger ved en effek-
tiv drift af virksomheden. 
    Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for 
alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regule-
ring sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i for-
hold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyin-
vesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Over- og underdækning 
for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. 
pkt. nævnte loft. 
    Stk. 3. Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en ind-
tægtsramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte 
virksomheds effektiviseringspotentiale. Ministeren kan fastsætte regler om, at der 
ved opgørelse af effektiviseringspotentialet skal tages hensyn til kvaliteten af den 
transport af elektricitet med tilhørende ydelser, som virksomheden skal gennemfø-
re som bevillingshaver, jf. § 20, stk. 1. 
    Stk. 4. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, 
såfremt det er nødvendigt for, at virksomheden kan gennemføre forpligtelser, som 
er pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.  
    Stk. 5. Kommuner og amtskommuner må ikke yde tilskud til kommunal netvirk-
somhed, som efter bestemmelsen i § 4, stk. 1, ikke drives i selskaber med begræn-
set ansvar. 

 
Hertil kommer formålet med loven, der bl.a. skal sikre billig elektricitet, 
som angivet i § 1 i loven: 
 

    § 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemfø-
res i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, 
miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre for-
brugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på 
forvaltningen af elsektorens værdier.  
    Stk.2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk.1 nævnte formål særligt 
fremme bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anven-
delse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effek-
tiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for 
produktion og handel med elektricitet. 

Indtægtsrammebekendtgørelserne 
I perioden 2005-2012 har der været fem indtægtsrammebekendtgørelser. Fi-
re af dem har været gældende for forskellige perioder, mens én af bekendt-
gørelserne blev erstattet kort efter udstedelsen. 
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Den gældende indtægtsrammebekendtgørelse er nr. 335 af 15. april 2011 
om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirk-
somheder omfattet af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebekendt-
gørelsen) og gælder for 2011 og frem. Virksomhedernes reguleringsregn-
skaber i perioderne 2005-2007 og 2008-2010 skal behandles efter hhv. ind-
tægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 og nr. 1294/20103 
 

    § 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. april 2011 med virkning fra den 1. 
januar 2011.  
[…] 
    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder om-
fattet af elforsyningsloven. 
[…] 
    Stk. 4. Årsrapport for reguleringsårene 2008 – 2010 udarbejdes efter reglerne i 
bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010. Virkningerne af oplysninger i års-
rapporter for reguleringsårene 2008 – 2010, herunder eksempelvis vedrørende mer-
forrentning og nettab, bestemmes ligeledes efter reglerne i den nævnte bekendtgø-
relse. 
[…] 
    Stk. 8. Sager vedrørende perioden 1. januar 2005 til 7. oktober 2008 for Energi-
tilsynet eller Energiklagenævnet efter bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 
2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksom-
heder omfattet af elforsyningsloven behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 
1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 

 
Energitilsynets beregning og udmelding af foreløbige (ex ante) indtægts-
rammer følger af indtægtsrammebekendtgørelsens kapitel 3 om beregning af 
indtægtsrammer, reguleringspriser og rådighedsbeløb: 
 

    § 3. Til netvirksomheder udmelder Energitilsynet hvert år ultimo december en 
indtægtsramme for hver enkelt virksomhed for det følgende reguleringsår. Ind-
tægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. 
januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet 
(kWh) for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, 
som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæssige indtæg-
ter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det forventede, jf. stk. 4, og ved uæn-
dret reguleringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i regulerings-
året. Afvikling af eventuelle differencer, jf. § 29, stk. 3, påvirker ikke indtægts-
rammen.  
    Stk. 2. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens 
driftsmæssige indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004, 
divideret med den leverede mængde elektricitet i 2004. 
    Stk. 3. Reguleringsprisen ændres efterfølgende i medfør af §§ 7, 12 og 13, § 24, 
stk. 5, og § 27. 
    Stk. 4. Virksomheden anmelder sin forventede leverede mængde elektricitet for 
et reguleringsår til Energitilsynet senest den 10. december året før. 
[…] 

 
Energitilsynet udmelder reguleringspriser bagudrettet. 

                                                 
3 I vurderingsafsnittet henvises der eksplicit til ”indtægtsrammebekendtgørelse nr. 
1520/2004” eller ”indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1294/2010” de steder, hvor et forhold 
skal vurderes eksplicit for perioden 2005-2010. Når der henvises til den gældende indtægts-
rammebekendtgørelse vil henvisningen være ”indtægtsrammebekendtgørelsen”. 



 5/11 
 
 

    § 7. Reguleringspriser og rådighedsbeløb reguleres ved anvendelse af et sam-
menvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. Lønindekset er 
Danmarks Statistiks lønindeks for ansatte i industrien (ILON2). Materialeindekset 
er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10). Energi-
tilsynet udmelder kvartårligt det sammenvejede indeks. Ved beregningen af en 
virksomheds årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, henholdsvis en virksomheds år-
lige rådighedsbeløb, jr. § 2, nr. 26, anses ændringer i det sammenvejede indeks at 
have virkning fra den første dag i det næstfølgende kvartal. 
    Stk. 2. Såfremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de 
anvendte indeks, vil Energitilsynet udmelde, hvorledes reguleringspriser og rådig-
hedsbeløb herefter pristalsreguleres med henblik på at sikre, at pristalsreguleringen 
i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 
    
    § 8. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for 
det forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, til hver virk-
somhed og til regionale transmissionsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb, 
jf. § 2, nr. 26. Disse priser og beløb kan senere ændres, jf. §§ 12 og 13. 

 
Differencer kan opstå som følge af, at Energitilsynet har truffet afgørelse 
om at hæve eller sænke en virksomheds indtægtsramme, jf. §§12 og 13, i 
indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 

    § 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 
virksomhed som følge af: 
1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 
2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller 
Energinet.dk, jf. § 16, stk. 1-3. 
3) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 17. 
4) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf. § 19. 
5) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsramme-
reguleringen, jf. § 20, stk. 1. 
6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 
    Stk. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøg-
ning. 
    Stk. 3. Energitilsynet kan i medfør af § 76, stk. 5, i lov om elforsyning, fastsætte 
nærmere regler om ansøgning og dokumentation med henblik på at sikre en hen-
sigtsmæssig og effektiv administration af afgørelser efter stk. 1. 
    Stk. 4. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 2 og 3, forstås en forøgelse af omkostninger, 
for hvert omkostningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. 
eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregule-
ring. 
 
    § 13. Energitilsynet sænker reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virk-
somhed som følge af: 
1) Bortfald eller reduktion af krav fra myndigheder eller Energinet.dk, som medfø-
rer en væsentlig reduktion af virksomhedens omkostninger, jf. § 16, stk. 5. 
2) Væsentligt reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende elpriser, jf. 
§ 17. 
3) Bortfald af andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige ak-
tivitet, jf. § 2, nr. 1, og § 18. 
4) Salg af anlæg til Energinet.dk, jf. § 20, stk. 2. 
5) Korrektion af fejl, jf. § 21. 
6) Pålæg med henblik på nedbringelse af merforrentning, jf. § 24. 
7) Effektiviseringspålæg, jf. § 27. 
    Stk. 2. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 1 og 2, forstås en reduktion af omkostninger, 
for hvert omkostningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. 
eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregule-
ring. 
    Stk. 3. Virksomheden anmelder de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte forhold til Energitil-
synet senest ved regnskabsaflæggelsen, jf. § 29. 
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    Stk. 4. Sænkningen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet har virkning fra 
det tidspunkt, hvor de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte forhold indtræffer, eller datoen 
fremgår af et pålæg. 

 
Indtægtsrammebekendtgørelsen indeholder efter sekretariatets forståelse ik-
ke frister for, hvornår den årlige reguleringspris, og for hvornår afgørelser 
efter §§ 12 og 13, skal være udmeldt. Det følger imidlertid indirekte af 29, 
stk. 3, der fastlægger, at virksomhederne skal indsende differenceafvik-
lingsplaner sammen med årsregnskabet pr. 31. maj, jf. § 28, stk. 1: 
 

    § 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: 
[…] 
    Stk. 3. Såfremt der er en difference, jf. § 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, 
som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, 
jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhe-
dens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af 
det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgø-
relsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklin-
gen af differencer fra tidligere reguleringsår. 
 
    § 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter 
til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med princip-
perne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation 
som nævnt i § 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten in-
deholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle 
forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet.  
    Stk. 2. Årsrapporten fremsendes til Energitilsynet senest den 31. maj i året efter 
reguleringsåret. 

 
Indtægtsrammebekendtgørelsens § 2 definerer flere centrale begreber i regu-
leringen: 
 

    § 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 
[…] 
1) Andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige 
aktivitet: Indtægter, jf. nr. 10, som opnås ved netvirksomhedens eller den regionale 
transmissionsvirksomheds salg til andre virksomheder m.v., herunder koncernfor-
bundne virksomheder, af ydelser i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, og 
som ikke er omfattet af den bevillingspligtige aktivitet, så længe de dermed for-
bundne omkostninger bæres af den bevillingspligtige aktivitet som nødvendige 
omkostninger, jf. nr. 4. 
2) Differencer: Afvigelser opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en 
virksomheds driftsmæssige indtægter, jf. nr. 3, og dens indtægtsramme. For høje 
indtægter i forhold til indtægtsrammen udgør differencer i forbrugernes favør. For 
lave indtægter i forhold til indtægtsrammen udgør differencer i virksomhedens fa-
vør. 
3) Driftsmæssige indtægter: Indtægter, jf. nr. 10, fra henholdsvis bevillingspligtige 
aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevil-
lingspligtige aktivitet, jf. nr. 1. 
4) Driftsomkostninger: Virksomhedens omkostninger til indkøb af energi, lønnin-
ger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, demontering af eksisterende 
anlæg, som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15, stk. 
5, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet.dk, nettab 
samt afvikling af de i § 69, stk. 1, i lov om elforsyning nævnte gældsforpligtelser 
og udgifter til sikkerhedsstillelse. 
5) Forrentning: Virksomhedens resultat før finansielle poster og skat, dvs. årets 
driftsmæssige indtægter minus årets driftsomkostninger, afskrivninger og opkrævet 
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underdækning, jf. nr. 24, og korrigeret for differencer, jf. nr. 2, i henhold til regler-
ne i § 24, stk. 2. 
6) Forrentningsprocent: Forrentningen sat i forhold til den nødvendige kapital, jf. 
nr. 18, opgjort ultimo reguleringsåret. 
[…] 
12) Lang byggeobligationsrente: Den af Realkreditrådet udmeldte lange obligati-
onsrente 
(DKK), tidligere byggerente.  
[…] 
14) Merforrentning: Forrentning af den nødvendige kapital, som overstiger den 
lange byggeobligationsrente, jf. nr. 12, plus 1 procentpoint. 
[…] 
18) Nødvendig kapital: Den samlede værdi af virksomhedens netaktiver, som op-
gjort og afskrevet efter § 23, og dens omsætningskapital, der er fastsat til 2 pct. af 
værdien af de nedskrevne netaktiver. 
19) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 9, efter den 1. janu-
ar 2005, og som omfatter: 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og yde-
evne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse 
med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye 
forbrugere eller produktionsenheder. 
b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for 
at sikre forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for trans-
missionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af § 28, stk. 2, nr. 7, i 
lov om elforsyning. 
c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssik-
kerheden. 
d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1, i lov 
om elforsyning. 
e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen el-
ler ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 

[…] 
21) Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kWh leveret elektricitet, 
der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden. 
22) Reguleringsår: Kalenderår. 
[…] 
24) Underdækning: Den i virksomhedens årsrapport for 2003 opgjorte, akkumule-
rede underdækning for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003, 
jf. § 57 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åb-
ningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsy-
ningsnet på 150 kV og derunder. 
25) Årlig reguleringspris: Simpelt gennemsnit af en virksomheds daglige regule-
ringspriser i et reguleringsår. Den årlige reguleringspris afspejler såvel årets pris-
talsregulering, jf. § 7, som evt. ændringer i årets løb i medfør af §§ 12 og 13. 

Forvaltningslovens bestemmelser om afgørelsers indhold og om klagevej-
ledning 
Det følger af forvaltningsloven, at en afgørelse skal være begrundet, inde-
holde henvisning til hjemlen og være ledsaget af en klagevejledning, med-
mindre afgørelsen giver den pågældende part fuldt ud medhold, jf. §§ 22, 24 
og 25, i lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012. 
 

    § 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrun-
delse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 
 
[…] 
 
    § 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsreg-
ler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse 
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regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hoved-
hensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. 
 
[…] 
 
    § 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når 
de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angi-
velse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, 
herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver 
den pågældende part medhold. 
    Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fast-
sætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige 
forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1. 
 

Lovgrundlag om forhøjelser og reduktioner af regule ringsprisen 

Energitilsynet kan forhøje eller sænke reguleringsprisen i overensstemmelse 
med §§12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 

    § 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 
virksomhed som følge af: 
1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 
2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller 
Energinet.dk, jf. § 16, stk. 1-3. 
3) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 17. 
4) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf. § 19. 
5) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsramme-
reguleringen, jf. § 20, stk. 1. 
6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 
    Stk. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøg-
ning. 
    Stk. 3. Energitilsynet kan i medfør af § 76, stk. 5, i lov om elforsyning, fastsætte 
nærmere regler om ansøgning og dokumentation med henblik på at sikre en hen-
sigtsmæssig og effektiv administration af afgørelser efter stk. 1. 
    Stk. 4. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 2 og 3, forstås en forøgelse af omkostninger, 
for hvert omkostningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. 
eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregule-
ring. 
 
    § 13. Energitilsynet sænker reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virk-
somhed som følge af: 
1) Bortfald eller reduktion af krav fra myndigheder eller Energinet.dk, som medfø-
rer en væsentlig reduktion af virksomhedens omkostninger, jf. § 16, stk. 5. 
2) Væsentligt reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende elpriser, jf. 
§ 17. 
3) Bortfald af andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige ak-
tivitet, jf. § 2, nr. 1, og § 18. 
4) Salg af anlæg til Energinet.dk, jf. § 20, stk. 2. 
5) Korrektion af fejl, jf. § 21. 
6) Pålæg med henblik på nedbringelse af merforrentning, jf. § 24. 
7) Effektiviseringspålæg, jf. § 27. 
    Stk. 2. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 1 og 2, forstås en reduktion af omkostninger, 
for hvert omkostningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. 
eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregule-
ring. 
    Stk. 3. Virksomheden anmelder de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte forhold til Energitil-
synet senest ved regnskabsaflæggelsen, jf. § 29. 
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    Stk. 4. Sænkningen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet har virkning fra 
det tidspunkt, hvor de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte forhold indtræffer, eller datoen 
fremgår af et pålæg. 

 

Reduktion som følge af korrektion af fejlpostering 
I indtægtsrammebekendtgørelsen skelnes mellem fremadrettede korrektio-
ner (ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper), som der 
redegøres for ved regnskabsaflæggelsen, jf. § 29, stk. 1, nr. 6, og bagudret-
tede korrektioner (af oplysningerne i virksomhedens tidligere indsendte års-
rapporter), som kan indsendes løbende, jf. § 21, stk. 3. 
 

    § 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: 
[…] 
6) Ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper i forhold til se-
nest udmeldte regnskabsmæssig praksis eller regnskabsprincipper, såfremt disse 
påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. § 2, nr. 3, drifts-
omkostninger, jf. § 2, nr. 4, eller afskrivninger, jf. § 23, herunder korrektioner for 
fundamentale fejl, jf. § 2, nr. 7. 
[…] 

 
    § 21. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan fremsende 
korrektioner til oplysningerne i virksomhedernes årsrapporter, såfremt disse har be-
tydning for opgørelsen af reguleringsprisen, rådighedsbeløbet eller forrentnings-
procenten, herunder som følge af pålæg fra Energitilsynet, jf. stk. 5. 
    Stk. 2. Virksomhederne kan indsende korrektioner til oplysningerne i årsrappor-
ten frem til den 31. august i indsendelsesåret. 
    Stk. 3. Virksomhederne kan efter den 31. august i indsendelsesåret alene frem-
sende væsentlige korrektioner i forhold til de afgivne oplysninger i en årsrapport. 
Sådanne væsentlige korrektioner vil indgå i beregningen af reguleringspris, rådig-
hedsbeløb eller forrentningsprocent i det følgende reguleringsår. 
    Stk. 4. En korrektion, jf. stk. 3, er væsentlig, hvis denne vil medføre: 
1) en ændring af den udmeldte reguleringspris eller det udmeldte rådighedsbeløb 
på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører, 
2) en ændring af den opgjorte forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det 
reguleringsår, korrektionen vedrører. 
    Stk. 5. Energitilsynet pålægger virksomhederne at korrigere konstaterede fejlag-
tige oplysninger eller at berigtige ulovlige forhold. 
    Stk. 6. Korrektioner i henhold til Energitilsynets eller Energiklagenævnets afgø-
relser jf. stk. 3 og 5, har virkning for beregning af reguleringsprisen, rådighedsbe-
løbet eller forrentningsprocenten fra og med det reguleringsår, korrektionen vedrø-
rer. Eventuelle justeringer af virksomhedernes priser som følge af sådanne afgørel-
ser sker fra afgørelsestidspunktet. 

 
Driftsmæssige indtægter er i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 3 de-
fineret som: 

Driftsmæssige indtægter: Indtægter, jf. nr. 10, fra henholdsvis bevillingspligtige 
aktiviteter og andre indtægter, som virksomhedens opnår ved driften af den bevil-
lingspligtige aktivitet, jf. nr. 1. […]4 

 
Driftsomkostninger er i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, stk. 4 define-
ret som: 

                                                 
4 Denne formulering er også anvendt i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og 

1520/2004. 
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Driftsomkostninger: Virksomhedens omkostninger til indkøb af energi, lønninger, 
tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, demontering af eksisterende an-
læg, som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15, stk. 5, 
driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet.dk, nettab 
samt afvikling af de i § 69, stk. 1, i lov om elforsyning nævnte gældsforpligtelser 
og udgifter til sikkerhedsstillelse. […]5 

 
Indtægtsrammebekendtgørelsens definition af driftsomkostninger ligger in-
denfor elforsyningslovens definition af de typer af omkostninger, som en 
netvirksomhed kan inkludere i priserne. Heraf fremgår bl.a., jf. § 69: 

Priserne for kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til 
virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjene-
steydelser, administration, vedligeholdelse, andre drift[s]omkostninger og afskriv-
ninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre indtægter, som 
opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkost-
ninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske 
overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift […] 

 
Når et regnskab skal korrigeres, kan dette ske senere end den 31. august i 
indsendelsesåret for regnskabet, såfremt korrektionen er væsentlig, dvs. jf. 
stk. 3, hvilket defineres i stk. 4: 
 

    § 21 
[…] 
    Stk. 4. En korrektion, jf. stk. 3, er væsentlig, hvis denne vil medføre: 
1) en ændring af den udmeldte reguleringspris eller det udmeldte rådighedsbeløb 
på 10 pct. I det reguleringsår, korrektionen vedrører, 
2) en ændring af den opgjorte forrentingsprocent på mindst 1 procentpoint i det re-
guleringsår, korrektionen vedrører. 

 
Retspraksis om tilbagekaldelse og fejl 

Energiklagenævnet traf den 20. oktober 2008 afgørelse i sag J.nr. 1011-240 
om tilbagekaldelse af Energitilsynets afgørelser om en fejlagtig beregning i 
af mark-uppen til forsyningspligtprisen. Energitilsynet havde ved afgørelse 
af 23. juni 2008 besluttet at tilbagekalde afgørelser om godkendelse af mar-
kuppen på forsyningspligtprisen for 2. kvartal 2006. Energiklagenævnet op-
hævede Energitilsynets afgørelse. Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår 
blandt andet: 
 

”Energiklagenævnet har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at Ener-
gitilsynet i forbindelse med kontrol af de anmeldte forsyningspligtpriser for 2. 
kvartal 2006 begik en regnefejl, hvilket medførte, at alle selskaber fik godkendt de-
res priser, og at forsyningspligtselskaberne ikke fik oplyst markup’ens konkrete 
størrelse i forbindelse med, at selskabernes priser blev godkendt. 
 
Elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt en myndigheds gyldige afgørelser truf-
fet i henhold til loven kan tilbagekaldes. Vurderingen af, om Energitilsynet kan til-
bagekalde de tidligere afgørelser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006, 

                                                 
5 Denne formulering er også anvendt i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. I ind-

tægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 afviger formuleringen omkring demonteringsom-

kostninger, idet der ikke henvises til § 15 om nødvendige nyinvesteringer, men i stedet 

nævnes ”demontering af ældre net i forbindelse med f.eks. kabellægning.” 
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skal således ske i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper om til-
bagekaldelse af begunstigende forvaltningsafgørelser. I henhold hertil er hovedreg-
len, at en myndigheds begunstigende forvaltningsafgørelse ikke uden videre kan 
tilbagekaldes. Hvorvidt der kan ske tilbagekaldelse af en sådan afgørelse beror på 
en samlet vurdering af hensynene til afgørelsens adressat, herunder navnlig adres-
satens berettigede forventninger om, at den oprindelige afgørelse står ved magt, og 
myndighedens interesse i, at afgørelsen ophæves. 
 
Forsyningspligtselskabernes samlede overdækning på 32,4 mio. kr. fordeler sig på 
i alt 27 selskaber. Selskabet med den største overdækning havde en overdækning 
på 14,7 mio. kr., mens selskabet med den mindste overdækning havde en overdæk-
ning på 13.300 kr. For den enkelte forbruger er det således også meget varierende, 
hvor stort et beløb forbrugeren har betalt for meget for el i 2. kvartal 2006. Over-
prisen varierer fra 0,17 øre/kWh til 6,23 øre/kWh. Det fremgår af Energitilsynets 
afgørelse af 23. juni 2008, at ved et gennemsnitligt kvartalsforbrug på 2000 kWh 
betyder det, at den gennemsnitlige forbruger har betalt fra 3,4 kr. til 124,6 kr. for 
meget. I gennemsnit har forbrugerne betalt 19,16 kr. for meget ved et kvartalsfor-
brug på 2000 kWh. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at det af Dansk 
Energis officielle statistik over bl.a. elforbrug som gengivet i ”Dansk Elforsyning 
’07” fremgår, at det gennemsnitlige elforbrug pr. bolig (lejligheder og parcelhuse 
med og uden elvarme) er på ca. 3500 kWh om året, svarende til ca. 900 kWh pr. 
kvartal. Med et sådant gennemsnitligt forbrug har den almindelige forbruger betalt 
fra 1,53 kr. til 56,1 kr. for meget for el i det pågældende kvartal.  
[…] 
Energiklagenævnet finder efter en samlet afvejning af de omhandlede hensyn og 
efter en konkret vurdering af de enkelte sager, at hensynet til forbrugerbeskyttelse 
ikke kan begrunde tilbagekaldelse af Energitilsynets oprindelige afgørelser overfor 
nogle af de berørte selskaber. Hensynene til genoprettelse af markedspåvirkningen 
og tillidshensyn til Energitilsynet kan ikke føre til andet resultat. Energiklagenæv-
net har herved navnlig lagt vægt på, at den begåede fejl har haft en relativ beskeden 
betydning for de enkelte forbrugere. Selv i de tilfælde, hvor fejlen har haft størst 
betydning for den gennemsnitlige forbruger, finder Energiklagenævnt – selvom be-
løbene ikke kan betegnes som ganske uvæsentlige – at hensynet til forbrugerne i de 
konkrete tilfælde ikke er tilstrækkeligt tungtvejende i forhold til de pågældende 
selskabers berettigede forventninger. Energiklagenævnet har herved også lagt vægt 
på, at Energitilsynet ensidigt forårsagede den omhandlede fejl, og at der er forløbet 
ca. to år, siden at Energitilsynet traf de pågældende afgørelser, hvorved selskaberne 
fik godkendt deres priser for 2. kvartal 2006.” [Sekretariatet for Energitilsynets 
understregning]  


