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Indtægtsrammeudmelding for Brenderup Netselskab A.m .b.a. 
for reguleringsårene 2005-2012 (delafgørelse 2 af 2 )1 
 

1. Indledning 
Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægts-
rammer og reguleringspriser for Brenderup Netselskab A.m.b.a. (herefter 
”Brenderup Netselskab”) for reguleringsårene 2005-2012. Energitilsynet har 
ved tilsynsmøde den 29. april 2014 truffet afgørelse om to principielle for-
hold, som er behandlet i forbindelse med gennemgangen, mens de øvrige 
forhold afgøres på sekretariatsniveau i nærværende afgørelse. 

Energitilsynets afgørelse ved tilsynsmøde af 29. april 2014 omhandler to 
principielle forhold. Det første forhold vedrører Brenderup Netselskabs ak-
kumulerede differencer i forbrugernes favør på kr. 1.687.839, som skal til-
bagebetales til forbrugerne inden den 31. december 2015. Det andet forhold 
vedrører en forhøjelse af virksomhedens reguleringspris på 3,48 øre/kWh i 
2012 svarende til en indtægtsrammeforhøjelse på kr. 363.315, som følge af 
særligt lave indtægter i 2004. Afgørelsen af disse to forhold lægges således 
til grund i nærværende indtægtsrammeopgørelse. 

De øvrige forhold, som er konstateret ved gennemgangen af Brenderup Net-
selskabs indtægtsrammer og reguleringspriser, omhandler håndtering af for-
kerte indberetninger fra virksomhedens side, tilbagekaldelse og annullering 
af en sekretariatsafgørelse om nettabskorrektion i 2010 samt forhøjelser af 
indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab i 2011 og 
2012. På baggrund af ovennævnte forhold opgøres de bagudrettede regule-
ringspriser for 2005-2012.  

  

                                                 
1 Se også Energitilsynets afgørelse ved tilsynsmøde af 29. april 2014, ”Indtægtsrammeud-

melding for Brenderup Netselskab A.m.b.a. for reguleringsårene 2005-2012 (delafgørelse 1 

af 2)”, for afgørelsen om to principielle forhold for Brenderup Netselskab. 
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2. Afgørelse 
På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse har Sekretariatet 
for Energitilsynet truffet afgørelse om: 
 

• At Brenderup Netselskabs driftsmæssige indtægter og omkostninger 
i hvert af årene 2004-2010, som følge af en posteringsfejl, korrige-
res med kr. -46.000, jf. § 21, stk. 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011. Denne korrektion medfører en bagudrettet ændring af re-
guleringspriser og indtægtsrammer fra og med 2005. 

• At en tidligere afgørelse om indtægtsrammereduktion som følge af 
faldende omkostninger til nettab i 2010 tilbagekaldes og annulleres, 
idet den pålagte korrektion ikke opfylder kravet om at være over 
henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostnin-
gen i 2004 tillagt en pristalsregulering., jf. § 13, stk. 2, i indtægts-
rammebekendtgørelse 1294/2010. 

• At Brenderup Netselskabs reguleringspris i 2011 og 2012 forhøjes 
midlertidigt med henholdsvis 0,09 øre/kWh i 2011 og 0,67 øre/kWh 
i 2012 pga. væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af 
stigende elpriser, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgø-
relse 335/2011. 

• Ovennævnte afgørelser samt tilsynets afgørelse af 29. april 2014 af-
stedkommer at Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspri-
ser er 4,61 øre/kWh i 2005, 4,78 øre/kWh i 2006, 4,94 øre/kWh i 
2007, 5,24 øre/kWh i 2008, 5,26 øre/kWh i 2009, 4,79 øre/kWh i 
2010, 5,11 øre/kWh i 2011 og 9,31 øre/kWh i 2012, jf. § 8 og 33, 
stk. 4 og stk. 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 8 i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og § 8 i indtægtsrammebe-
kendtgørelse 1520/2004.2 

  

                                                 
2 Beregningerne vedr. 2005-2010 fremgår af ”IR-skema_2005_2010 (bilag 1)” og bereg-

ningerne vedr. 2011-2012 fremgår af ”IR-skema_2011_2012 (bilag 2)”. 
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3. Sagsfremstilling 
 
Sekretariatet for Energitilsynets seneste bagudrettede indtægtsrammeudmel-
ding til Brenderup Netselskab er foretaget den 28. februar 2012 og omfatter 
perioden 2005-2010. Dette notat indeholder en gennemgang og opgørelse af 
Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspris og indtægtsrammer for 
perioden 2005-2012.  

Det bemærkes, at lovgrundlaget til denne afgørelse fremgår af bilag 1. 

3.0 Sagsforløb 
Idet sagen vedrører en længere årrække, oplistes de for sagen væsentlige de-
le af Sekretariatet for Energitilsynets korrespondance med Brenderup Net-
selskab. 

Brenderup Netselskab har for samtlige reguleringsår i perioden 2005-2012 
indsendt reguleringsregnskaber til sekretariatet. 

Sekretariatet har den 4. september 2007 udmeldt foreløbige, bagudrettede 
indtægtsrammer for Brenderup Netselskab for år 2006. 

Sekretariatet har den 29. september 2008 udmeldt foreløbige, bagudrettede 
indtægtsrammer for Brenderup Netselskab for reguleringsårene 2005, 2006 
og 2007 og gjort virksomheden opmærksom på, at der udestår indsendelse 
af afviklingsplan for differencer. 

Sekretariatet har den 31. august 2009 udmeldt foreløbige, bagudrettede ind-
tægtsrammer for Brenderup Netselskab for reguleringsårene 2005-2008. 

Sekretariatet har den 25. august 2010 udmeldt foreløbige, bagudrettede ind-
tægtsrammer for Brenderup Netselskab 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.3 

Sekretariatet har den 28. februar 2012 fremsendt afgørelse til Brenderup 
Netselskab om opgørelse af virksomhedens indtægtsramme for 2005-2010. I 
den forbindelse har sekretariatet tilkendegivet, at reguleringsprisindekset fra 
og med 1. kvartal 2009 blev korrigeret, og virksomhedens indtægtsrammer 
og reguleringspriser blev ligeledes korrigeret med tilbagevirkende kraft. Se-
kretariatet har endvidere påmindet virksomheden om udestående afviklings-
planer for differencer i forbrugernes favør. 

Brenderup Netselskab har den 3. april 2012 fremsendt en korrektion til re-
guleringsregnskaberne for 2003-2010, der vedrører fejlagtig postering af et 
beløb i posten ”Andre driftsmæssige indtægter”. 

Brenderup Netselskab har den 17. april 2012 ansøgt om at få forhøjet ind-
tægtsrammen for 2004 og har i den forbindelse anmodet sekretariatet om at 
                                                 
3 ”Pristalsregulering af reguleringspriser og rådighedsbeløb” af 12. december 2011. 
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lade redegørelsen for afviklingen af differencer i forbrugernes favør afvente 
sekretariatets afgørelse af sagen. 

Brenderup Netselskab har med reguleringsregnskaberne for 2011 og 2012 
angivet, at den planlægger at tilbagebetale differencer i forbrugernes favør. 
Virksomhedens angivelse af differencen primo 2011 er dog væsentlig lavere 
end den af 28. februar 2012 udmeldte størrelse til virksomheden.  

Sekretariatet har den 8. november 2012 udmeldt, at den bagudrettede ind-
tægtsrammeudmelding for 2011 vil afvente afklaring af en række principiel-
le 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. 

I perioden mellem den 17. april 2013 og frem til høringen har Brenderup 
Netselskab og sekretariatet løbende haft korrespondance om opgørelsen af 
de bagudrettede indtægtsrammeudmeldinger for Brenderup Netselskab for 
reguleringsårene 2005-2012 samt om relaterede afgørelser om bl.a. ændring 
af indtægtsrammen. 

3.1 Indtægtsrammer og reguleringspriser 
Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert 
reguleringsår (år 1) til hver enkelt netvirksomhed udmelde en forventet (ex 
ante) indtægtsramme for det kommende år (år 2) samt en bagudrettet (ex 
post) reguleringspris for det foregående år (år 0), jf. §§ 3 og 8, i indtægts-
rammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsvarende bestemmelser i tidligere 
indtægtsrammebekendtgørelser.4 De bagudrettede reguleringspriser kan af-
vige fra de reguleringspriser, der indgår ved beregning af ex ante indtægts-
rammerne, fx pga. reduktioner som følge af benchmarkingkrav eller merfor-
rentning samt godkendelse af ansøgninger og anmeldelser, jf. §§ 12 og 13, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, der får virkning i perioden mellem 
udmeldingerne. 

Brenderup Netselskabs bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser 
for reguleringsårene 2005-2012 fastlægges på baggrund af virksomhedens 
driftsmæssige indtægter i 2004, som udgjorde kr. 452.923.5 Frem til og med 
reguleringsåret 2012 har sekretariatet løbende foretaget korrektioner af ind-
tægtsrammen og reguleringsprisen som følge af pristalsfremskrivning. 

  

                                                 
4 Henholdsvis bekendtgørelse nr. nr. 1294 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven og 

bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 
5 Efter der er korrigeret for fejlagtigt inkluderede driftsindtægter, jf. afsnit 3.1.1. 
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3.1.1 Fejlpostering af driftsmæssige indtægter og d riftsomkostninger 
Brenderup Netselskabs revisor har i forbindelse med aflæggelse af regule-
ringsregnskabet for 2011 oplyst, at der er konstateret en fejl i forbindelse 
med postering af virksomhedens driftsmæssige indtægter og driftsomkost-
ninger, som fra og med 2011 er korrigeret. Fejlen vedrører reguleringsregn-
skaberne for 2003-2010, og vedrører postering af beløb forbundet med ad-
ministration af Brenderup Elforsyningspligtsselskab. 

Energitilsynet pålægger virksomheder at korrigere konstaterede fejl, når det 
er i forbrugernes favør,6 jf. § 21, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
Fremadrettede korrektioner foretages i forbindelse med regnskabsaflæggel-
sen, jf. årsregnskabslovens generalklausul om, at årsregnskabet skal være 
retvisende. Samtidig fremgår det af § 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgø-
relsen, at årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne 
i årsregnskabsloven. 

Konkret har Brenderup Netselskabs revisor oplyst, at fejlen består i, at virk-
somheden har inkluderet indtægter fra administration af Brenderup Elforsy-
ningspligtsselskab i virksomhedens driftsmæssige indtægter.  

Fra og med 2011 har virksomheden posteret beløbet korrekt, dvs. eksklude-
ret det fra de driftsmæssige indtægter og driftsomkostningerne, således at 
det på korrekt vis er holdt ude af den regulerede økonomi. Virksomhedens 
fejlpostering har således været et ulovligt forhold, der er blevet rettet op på 
fra og med reguleringsregnskabet for 2011. 

I afsnit 4.1.1 beskrives, hvorledes virksomhedens historiske indtægter og 
omkostninger konkret korrigeres i overensstemmelse med ovenstående. Set i 
lyset af denne vurdering, skal det endvidere vurderes, om der skal ske æn-
dringer for reguleringsårene 2003-2004. 

3.1.2 Korrektioner som følge af ændrede omkostninge r til nettab 
Ifølge § 12, stk. 1, nr. 3 og § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørel-
se 335/2011 samt tilsvarende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 
1294/2010, jf. § 33, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, skal 
Brenderup Netselskabs indtægtsramme og reguleringspris derudover årligt 
forhøjes (reduceres) som følge af væsentligt øgede (reducerede) omkostnin-
ger til nettab som følge af stigende (faldende) elpriser set i forhold til basis-
året 2004. 

I forbindelse med nettabskompensation forstås ved væsentlig, at ændrings-
beløbet minimum skal beløbe sig til enten 3 pct. eller kr. 250.000, regnet i 
forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 12, stk. 4, 
og § 13, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 samt tilsvarende 
bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. § 33, stk. 4, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

                                                 
6 For fejl, som virksomheden måtte ønske korrigeret, dvs. fejl i virksomhedens favør, gæl-

der, at disse skal korrigeres af virksomheden inden den 31. august i regnskabsåret, og heref-

ter kan de alene korrigeres, hvis fejlen er væsentlig, jf. § 21, stk. 3 og 4. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har ved den bagudrettede indtægtsramme-
udmelding af 2005-2010 reduceret Brenderup Netselskabs indtægtsramme 
med kr. 2.906 i 2010 som følge af reducerede omkostninger til nettab som 
følge af faldende elpriser. Denne reduktion fremgik alene i indtægtsramme-
udmelding og altså ikke som en egentlig afgørelse. Indtægtsrammekorrekti-
oner som følge af øgede eller reducerede omkostninger til nettab gives dog 
alene på baggrund af væsentligt øgede eller reducerede omkostninger til net-
tab, jf. § 12, stk. 1, nr. 3 og § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørel-
se 1294/2010. Sekretariatet har ved gennemgangen af Brenderup Netsel-
skabs indtægtsrammeudmeldinger konstateret, at den pålagte reduktion af 
indtægtsrammen som følge af faldende omkostninger til nettab i 2010 ikke 
opfylder kravet om at være væsentlig, da omkostningsforøgelsen hverken 
overstiger 3 pct. eller er numerisk større end kr. 250.000, regnet i forhold til 
omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 13, stk. 2, i indtægts-
rammebekendtgørelse 1294/2010. I afsnit 4.1.2 vurderer sekretariatet, om 
korrektionen for nettab i 2010 bør tilbagetrækkes og omgøres. 

3.2 Høring 
Et tidligere udkast af denne afgørelse er den 10. marts 2014 sendt i høring 
hos Brenderup Netselskab med høringsfrist den 24. marts 2014. 

Brenderup Netselskabs revisor har ved mail af 24. marts 2014 oplyst, at 
virksomheden ikke har bemærkninger til udkastet af afgørelsen. 

Et udkast af denne afgørelse er den 21. maj 2014 sendt i høring hos Brende-
rup Netselskab med høringsfrist den 28. maj 2014. 

Brenderup Netselskabs revisor har ved telefonsamtale af 4. juni 2014 oplyst, 
at virksomheden ikke har bemærkninger til udkastet af afgørelsen. 
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4. Begrundelse 
Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægts-
rammer for Brenderup Netselskab for reguleringsårene 2005-2012. I den 
forbindelse foretages der særskilte vurderinger af følgende forhold:  

- Fejlagtig postering af de driftsmæssige indtægter og driftsomkost-
ningerne i reguleringsårene 2004-2010, jf. afsnit 4.1. 

- Tilbagekaldelse og annullering af afgørelse om indtægtsrammere-
duktion som følge af reducerede omkostninger til nettab i 2010, jf. 
afsnit 4.2. 

- Indtægtsrammeforhøjelser som følge af stigende omkostninger til 
nettab i 2011 og 2012, jf. afsnit 4.2. 

- Brenderup Netselskabs reguleringspriser og indtægtsrammer for re-
guleringsårene 2005-2012 opgøres i afsnit 4.3. Vurderingerne i af-
snit 4.1 og 4.2 er indarbejdet heri. 

4.1 Fejlpostering af driftsmæssige indtægter og dri ftsomkostninger 
Som beskrevet i afsnit 3.1.1 har Brenderup Netselskabs revisor i 2012 op-
lyst, at indtægter og omkostninger på hver især kr. 46.000 for administration 
af Brenderup Elforsyningspligtselskab fejlagtigt har været inkluderet i virk-
somhedens regulatoriske driftsmæssige indtægter og driftsomkostninger i 
årene 2003-2010. Ved ”virksomhedens regulatoriske driftsmæssige indtæg-
ter” forstås de angivne indtægter i virksomhedens årsrapport om bevillings-
pligtige aktiviteter, som virksomheden skal aflægge hvert år inden den 31. 
maj for Energitilsynet, jf. § 28, stk. 1. 

Da indtægter og omkostninger for administration af Brenderup Elforsy-
ningspligtselskab ikke angår netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, 
kan disse således ikke retmæssigt inkluderes i netvirksomhedens driftsmæs-
sige indtægter. 

Da fejlen også vedrører de driftsmæssige indtægter i 2004, som er basisåret 
for reguleringen, videreføres fejlen via reguleringsprisen i alle de efterføl-
gende års indtægtsrammer. Virksomhedens indtægtsrammer bygger dermed 
på et niveau af driftsmæssige indtægter, som var opgjort for højt. Det har 
bevirket, at virksomheden som udgangspunkt har haft for høje indtægts-
rammer og dermed for store opkrævningsmuligheder hos forbrugerne i de 
efterfølgende år.  

Energitilsynet pålægger virksomheder at korrigere konstaterede fejl, jf. § 21, 
stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. For fejl, som virksomheden måtte 
ønske korrigeret, dvs. fejl i virksomhedens favør, gælder, at disse skal korri-
geres af virksomheden inden den 31. august i regnskabsåret, og herefter kan 
de alene korrigeres, hvis fejlen er væsentlig, jf. § 21, stk. 3 og 4. For fejl i 
forbrugernes favør, som korrigeres efter § 21, stk. 5, gælder disse frister ik-
ke. Fejl i tidligere indsendte reguleringsregnskaber, som det er i forbruger-
nes interesse at korrigere, skal som udgangspunkt rettes – også bagudrettet – 
uanset tidspunktet for korrektionen. 
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Fra og med 2011 har virksomheden posteret beløbene for administration af 
Brenderup Elforsyningspligtselskab korrekt, dvs. ekskluderet det fra de 
driftsmæssige indtægter og driftsomkostningerne, således at det på korrekt 
vis er holdt ude af den regulerede økonomi fra 2011 og frem. Der vil i til-
knytning hertil skulle ske en korrektion af indtægtsrammen fra 2011 og 
frem, således at indtægtsrammen heller ikke indeholder plads til disse beløb. 

Virksomheden har gjort sekretariatet opmærksom på fejlen i 2012, og sekre-
tariatet har således ikke været bekendt med fejlen før da. Det vurderes der-
for i det følgende, hvorvidt fejlposteringen skal rettes i perioden før 2011 
med en tilsvarende bagudrettet korrektion af indtægtsrammen. 

Sekretariatet bemærker, at selvom virksomhedens indtægtsramme blev fast-
sat for højt i 2004 som følge af fejlen, har effekten af fejlen i 2005-2010 
delvist været elimineret i de reelle opkrævningsmuligheder hos forbrugerne. 
Det skyldes, at virksomheden tilsvarende har inkluderet betalingen fra for-
syningspligtselskabet i de driftsmæssige indtægter, og således har virksom-
heden ikke inden for indtægtsrammen haft mulighed for at opkræve ekstra 
kr. 46.000 hos forbrugerne. At der alligevel eksisterer en (mindre) bagudret-
tet effekt af fejlen skyldes dels en effekt forårsaget af, at den leverede 
mængde ikke er konstant mellem årene og dels en effekt forårsaget af, at be-
talingen fra forsyningspligtselskabet har været konstant kr. 46.000 over alle 
år, mens indtægtsrammen (inklusiv beløbet på kr. 46.000) løbende pristals-
fremskrives fra år til år. Sidstnævnte effekt alene skaber differencer i hvert 
af årene 2005-2010 svarende til forskellen mellem den pristalsfremskrevne 
værdi af kr. 46.000 og kr. 46.000. Samlet set skaber de to effekter mulighed 
for uretmæssigt at opkræve ekstra indtægter hos forbrugerne i forhold til 
sammenligningsåret 2004. 

Sekretariatet bemærker i øvrigt, at de uretmæssige høje opkrævningsmulig-
heder har medført, at den akkumulerede difference i forbrugernes favør har 
været mindre, end hvis fejlen ikke havde forekommet.7

 

For så vidt angår reguleringspriser og indtægtsrammer i 2005-2010 vurderer 
sekretariatet, at virksomheden bør pålægges at korrigere driftsmæssige ind-
tægter og omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 5, så-
ledes at størrelsen af virksomhedens indtægtsrammer (både bagudrettet og 
fremadrettet) svarer til en situation, hvor fejlen ikke var forekommet.  

For så vidt angår indtægtsrammer i årene 2003-2004, som vedrører perioden 
før indførelsen af den nugældende indtægtsrammeregulering, vurderer se-
kretariatet, at den relativt begrænsede effekt af posteringsfejlen kan begrun-
de, at der ikke åbnes op for korrektioner i disse år. Herved har sekretariatet 
særligt lagt vægt på, at der er tale om en relativt begrænset økonomisk ef-
fekt. 

  

                                                 
7 Tilbagebetaling af de akkumulerede differencer i forbrugernes favør behandles i Energitil-

synets afgørelse ”Indtægtsrammeudmelding for Brenderup Netselskab A.m.b.a. for regule-

ringsårene 2005-2012 (delafgørelse 1 af 2)” truffet på tilsynsmøde af 29. april 2014. 
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4.2 Korrektioner som følge af ændrede omkostninger til nettab 
 
Tilbagekaldelse og annullering af afgørelse om indt ægtsrammereduktion 
som følge af nettab i 2010 
Som beskrevet i afsnit 3.1.2 har Sekretariatet for Energitilsynet tidligere 
udmeldt en reduktion af indtægtsrammen i 2010 som følge af reducerede 
omkostninger til nettab som følge af faldende elpriser. Nettabsreduktionen 
blev ikke meddelt som en afgørelse i overensstemmelse med forvaltningslo-
vens §§ 22 - 25, idet den alene fremgik af indtægtsrammeskemaet, dvs. som 
et bilag til selskabets bagudrettede indtægtsrammeudmelding for 2005-
2010. Endvidere overstiger ændringsbeløbet hverken 3 pct. eller kr. 
250.000, regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregule-
ring, jf. § 13, stk. 2, jf. afsnit 3.1.2. Da der således foreligger såvel en formel 
som en retlig fejl finder sekretariatet, at nettabsreduktionen i 2010 bør tilba-
gekaldes og annulleres. 

Elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt en myndigheds gyldige afgørel-
ser truffet i henhold til loven kan tilbagekaldes. Vurderingen af, om Energi-
tilsynet kan tilbagekalde en tidligere afgørelse vedrørende reduktion af ind-
tægtsrammen, skal således ske i henhold til de almindelige forvaltningsretli-
ge principper om tilbagekaldelse af bebyrdende forvaltningsafgørelser. I 
henhold hertil er hovedreglen, at en myndigheds 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 adressatens berettigede forventninger om, at den 
oprindelige afgørelse står ved magt, og myndighedens interesse i, at afgørel-
sen ophæves, jf. bl.a. Energiklagenævnets afgørelse af den 20. oktober 2008 
i en sag om forsyningspligtpriser, se J.nr. 1011-240. 

Da sekretariatet kan konstatere, at der er truffet en afgørelse i strid med § 
13, stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen finder sekretariatet, at afgørel-
sen om reduktion af indtægtsrammen af 23. august 2011 må tilbagekaldes. 
Det må i fortsættelse heraf vurderes, om afgørelsen af 23. august 2011 skal 
annulleres. Sekretariatet vurderer, at hensynet til korrekt retsanvendelse 
sammenholdt med, at en annullering i overensstemmelse hermed vil føre til 
en begunstigende afgørelse for netvirksomheden, er tilstrækkeligt forvalt-
ningsretligt grundlag til at tilbagekalde og annullere, idet det lægges til 
grund, at berigtigelsen af den begåede fejl har en relativ beskeden betydning 
for de enkelte forbrugere. 

Korrektioner for nettab 2011-2012 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer endvidere, at virksomhedens ind-
tægtsramme for 2011 og 2012 bør forhøjes med engangskorrektionerne på 
henholdsvis kr. 9.848 og kr. 70.413 som følge af en stigning i omkostnin-
gerne til nettab, som følge af stigende elpriser, i forhold til de pristalsregule-
rede omkostninger til nettab i 2004. Reguleringsprisen kan forhøjes, såfremt 
omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser for hvert omkost-
ningselement for sig overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. eller 
250.000 kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregu-
lering, jf. § 12, stk. 1, nr. 3 og § 12, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011. 
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Brenderup Netselskabs reguleringspris bør således forhøjes med 0,09 
øre/kWh i 2011 og 0,67 øre/kWh i 2012. Disse forhøjelser har virkning i 
årene 2011 og 2012, dvs. korrektionerne er midlertidige, fordi sådanne for-
højelser alene har virkning for det år, som opgørelsen vedrører, jf. § 17, stk. 
3 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
 
4.3 Brenderup Netselskabs indtægtsrammer og reguler ingspriser 
2005-2012 
De af sekretariatet beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægts-
rammer for Brenderup Netselskab for perioden 2005-2012 fremgår af tabel 
7.8 

Tabel 7. Brenderup Netselskabs reguleringspriser og indtægtsrammer for perioden 2005-2012 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Reguleringspris  4,61   4,78   4,94   5,24   5,26   4,79   5,11   9,31  

Indtægtsramme  493.263   518.913   531.130   567.176   559.176   537.892   546.381   973.373  

Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. 
Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Brenderup Netselskabs reguleringspriser og indtægtsrammer er fastlagt på 
baggrund af virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. § 33, stk. 8, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og § 3, stk. 4, i indtægtsrammebe-
kendtgørelse 1520/2004. Frem til og med reguleringsåret 2012 har sekreta-
riatet løbende foretaget korrektioner af indtægtsrammen som følge af pris-
talsfremskrivning, jf. § 7, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og væ-
sentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 
13, stk. 1. På baggrund af Energitilsynets afgørelse ved tilsynsmøde af 29. 
april 2014, er virksomhedens indtægtsramme forhøjet varigt fra og med 1. 
januar 2012 som følge af manglende økonomisk evne til at afholde nødven-
dige omkostninger, mens sekretariatet i nærværende afgørelse finder, at ind-
tægtsrammen reduceres varigt fra og med 2005 som følge af korrektion af 
fejl i driftsmæssige indtægter. 

På baggrund af ovenstående opgørelse finder sekretariatet, at Brenderup 
Netselskabs indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene 
2005-2012 er kr. 493.263 og øre 4,61 i 2005, kr. 518.913 og øre 4,71 i 2006, 
kr. 531.130 og øre 4,94 i 2007, kr. 567.176 og øre 5,24 i 2008, kr. 559.176 
og øre 5,26 i 2009, kr. 537.892 og øre 4,79 i 2010, kr. 546.381 og øre 5,11 i 
2011 samt kr. 973.373 og øre 9,31 i 2012, jf. tabel 7. 
  

                                                 
8 De bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark ”IR-

skema_2005_2010 (bilag 2)” samt ”IR-skema_2011_2012 (bilag 3).” 
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5. Afsluttende bemærkninger 
Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Brenderup Netselskab 
har indsendt korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

Såfremt der kommer nye afgørelser vedrørende Brenderup Netselskabs ind-
tægtsrammer for reguleringsårene 2005-2012, vil sekretariatet kunne genåb-
ne de berørte indtægtsrammer og træffe nye afgørelser om de ændringer, 
som de nye afgørelser giver anledning til. 
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6. Afgørelse 
På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse har Sekretariatet 
for Energitilsynet truffet afgørelse om: 
 

• At Brenderup Netselskabs driftsmæssige indtægter og omkostninger 
i hvert af årene 2004-2010, som følge af en posteringsfejl, korrigeres 
med kr. -46.000, jf. § 21, stk. 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011. Denne korrektion medfører en bagudrettet ændring af re-
guleringspriser og indtægtsrammer fra og med 2005. 

• At en tidligere afgørelse om indtægtsrammereduktion som følge af 
faldende omkostninger til nettab i 2010 tilbagekaldes og annulleres, 
idet den pålagte korrektion ikke opfylder kravet om at være over 
henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostnin-
gen i 2004 tillagt en pristalsregulering., jf. § 13, stk. 2, i indtægts-
rammebekendtgørelse 1294/2010. 

• At Brenderup Netselskabs reguleringspris i 2011 og 2012 forhøjes 
midlertidigt med henholdsvis 0,09 øre/kWh i 2011 og 0,67 øre/kWh 
i 2012 pga. væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af 
stigende elpriser, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgø-
relse 335/2011. 

• Ovennævnte afgørelser samt tilsynets afgørelse af 29. april 2014 af-
stedkommer at Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspri-
ser er 4,61 øre/kWh i 2005, 4,78 øre/kWh i 2006, 4,94 øre/kWh i 
2007, 5,24 øre/kWh i 2008, 5,26 øre/kWh i 2009, 4,79 øre/kWh i 
2010, 5,11 øre/kWh i 2011 og 9,31 øre/kWh i 2012, jf. § 8 og 33, 
stk. 4 og stk. 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, § 8 i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og § 8 i indtægtsrammebe-
kendtgørelse 1520/2004.9 

  

                                                 
9 Beregningerne vedr. 2005-2010 fremgår af ”IR-skema_2005_2010 (bilag 1)” og bereg-

ningerne vedr. 2011-2012 fremgår af ”IR-skema_2011_2012 (bilag 2)”. 
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7. Klagevejledning 
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. 
Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 
uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes 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, om klagen er modta-
get i rette tid. 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 

 

Med venlig hilsen 

Anita Eskesen 
Fuldmægtig 

Tlf. direkte 41715416 


