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1. Resumé 

1. I forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets arbejde med udmelding af 
bagudrettede indtægtsrammer (og reguleringspriser) for 2011 for elnetvirksomhederne 
samt bagudrettede indtægtsrammer for årene 2010 og 2011 for de regionale transmissi-
onsvirksomheder (i det følgende benævnt under ét som ”virksomhederne”), er der op-
stået behov for afklaring af visse principielle spørgsmål relateret til sekretariatets ind-
tægtsrammeudmeldinger for perioden 2005-2011. Problemstillingerne er i dette notat 
opdelt i to temaer. Problemstillingerne i første tema er knyttet til, at sekretariatet har 
ført en praksis med udmelding af indtægtsrammer, som i mange tilfælde ikke har været 
ledsaget af eksplicitte afgørelser vedr. fx indtægtsrammereduktioner som følge af mer-
forrentning og vedr. godkendelse af differenceafviklingsplaner, og at en række afgørel-
ser har været forsinkede. Det har i visse tilfælde givet virksomhederne et ufuldstændigt 
regulatorisk grundlag. Problemstillingerne i andet tema er knyttet til, at der er sket en 
fejl ved beregningen af virksomhedernes forrentning for perioden 2005-2007. Da der 
bliver tale om at træffe afgørelser længere tilbage i tid end forudset i indtægtsrammebe-
kendtgørelsens bestemmelser, er det relevant, at vurderingen af dette notats problemstil-
linger foretages i lyset af forvaltningsretten. 

2. Denne sag forelægges derfor Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet 
tilkendegiver, hvordan disse forhold håndteres, herunder hvilke principper sekretariatet 
konkret skal anvende ved opgørelse af indtægtsrammer for årene 2005-2011 samt ved 
fremadrettede korrektioner som følge af fejl i tidligere år. Disse principielle afklaringer 
må foretages, inden de bagudrettede indtægtsrammeudmeldinger for reguleringsårene 
2005-2011 kan opgøres. Problemstillingerne er generelle, idet de er relevante for en 
lang række af virksomhederne. Sagen er opdelt i denne tilkendegivelse (rammenotat), 
som beskriver de overordnede problemstillinger, og én afgørelse, hvori de fleste af pro-
blemstillingerne forekommer. 

3. Videre forelægges denne sag Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet er 
orienteret om, at der udestår afklaring af visse økonomiske forhold for tidligere år for 
flere virksomheder.  

4. Behovet for at gennemgå tidligere reguleringsår skyldes dels sekretariatets prak-
sis og dels det forhold, at merforrentningen er opgjort forkert for 2005-2007. Sekretaria-
tets praksis er udviklet i lyset af den kendsgerning, at indtægtsrammer aldrig er endelige 
og til enhver tid kan ændres med tilbagevirkende kraft som følge af fx godkendelse af 
såkaldte nødvendige nyinvesteringer. Virksomhederne har løbende varslet ansøgninger 
om indtægtsrammeforhøjelser som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer, 
og der har løbende været verserende sager hos sekretariatet. Indtægtsrammeudmeldinger 
har derfor ofte været udmeldt med det (implicitte) forbehold, at de kort tid efter ville 
skulle genudmeldes. Generelt har sekretariatet dog lagt vægt på, at virksomhederne – 
uanset uafklarede forhold i reguleringen og verserende sager i sekretariatet – har haft en 
indtægtsrammeudmelding til brug for deres økonomistyring. 

5. Første del af den foreliggende sag består således for Energitilsynet i at tilkende-
give de principper og hensyn, som vil blive inddraget i vurderingerne ved sekretariatets 
fremadrettede arbejde med dels at udmelde indtægtsrammer og dels at træffe relaterede 
afgørelser om bl.a. indtægtsrammereduktioner som følge af merforrentning og om god-
kendelse af differenceafviklingsplaner. Den anden del af denne sag består i at træffe 
afgørelse om bagudrettede reguleringspriser (i forbindelse med den bagudrettede ind-
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tægtsrammeudmelding), om indtægtsrammereduktioner som følge af merforrentning og 
om godkendelse af differenceafviklingsplaner for én konkret virksomhed for perioden 
2005-2011.  

6. Sekretariatet vil i det fortsatte indtægtsrammearbejde gennemgå de allerede ud-
meldte bagudrettede indtægtsrammer for alle virksomheder for årene 2005-2011 med 
henblik på at sikre, at de er korrekte, således at relaterede – og fremadrettede – afgørel-
ser kan træffes på et korrekt grundlag. I den forbindelse vil vurderingerne i dette notat 
samt den tilhørende konkrete afgørelse blive lagt til grund. I gennemgangen vil der dog 
skulle foretages konkrete vurderinger i forhold til de enkelte virksomheders specifikke 
forhold. De konkrete vurderinger i de enkelte sager kan derfor i sidste ende afvige fra de 
vurderinger, der foretages i den konkrete afgørelse, som forelægges Energitilsynet som 
led i denne sag.  

7. Sekretariatet vil som udgangspunkt træffe afgørelser i disse sager på sekretari-
atsniveau. Sekretariatet bemærker dog, at såfremt sekretariatet i en konkret sag vurderer, 
at sagens problemstillinger på centrale punkter ikke kan indeholdes i den ramme, som 
beskrives i dette notat, eller at sagen isoleret set har markant økonomisk betydning, vil 
den blive forelagt Energitilsynet. 

8. Sagsfremstillingen er, som ovenfor beskrevet, opdelt i to overordnede temaer. 
Det første overordnede tema omhandler afvikling af differencer (dvs. opkrævning af 
differencer i virksomhedernes favør og tilbagebetaling af differencer i forbrugernes fa-
vør) og sekretariatets godkendelse af virksomhedernes afviklingsplaner for differencer i 
forbrugernes favør. Temaet har to underliggende principielle problemstillinger. Det an-
det overordnede tema, som forelægges Energitilsynet, omhandler en korrektion af be-
regningen af forrentningen i 2005-2007. Under dette tema er der ligeledes to underlig-
gende principielle problemstillinger. 

9. Den første principielle problemstilling i det første overordnede tema drejer sig 
om, hvorledes fristen for bortfald af differencer i virksomhedernes favør skal fastlæg-
ges, når beregningen af differencer er forskudt som følge af sekretariatets praksis.  

10. Sekretariatet finder, at fristen for opkrævning af årets differencer i virksomhe-
dens favør bør beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget for 
differencerne. Således får virksomhederne minimum ét år til at afvikle kendte differen-
cer, som kan være akkumuleret i perioden 2005-2011. Tilsvarende hertil er det sekreta-
riatets vurdering, at fristen for afvikling af differencer i virksomhedens favør som følge 
af ændrede forhold løber fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget 
herfor – dvs. tidspunktet for afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen. Samtidig 
vurderer sekretariatet, at i tilfælde, hvor virksomheden ikke siden afgørelsen om forhø-
jelse har haft et tilstrækkeligt grundlag at afvikle differencerne på, bør fristen for op-
krævning af de givne differencer beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse 
om grundlaget for differencerne, dvs. når der er udmeldt en bagudrettet indtægtsramme 
med tilhørende afgørelser for året for idriftsættelse af den investering, som giver anled-
ning til forhøjelsen, og for de mellemliggende år. 

11. Sekretariatet finder i tilknytning hertil, at de virksomheder, der som følge af æn-
drede forhold – fx afgørelser om indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige 
nyinvesteringer – får konstateret merforrentning i tidligere reguleringsår, ikke kan have 
haft berettigede forventninger om, at merforrentningen ikke ville udløse en indtægts-
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rammereduktion i den forgangne periode. Såfremt virksomhederne ønsker at opkræve 
differencerne foranlediget af den nye afgørelse bør de derfor pålægges den indtægts-
rammereduktion, der i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen er en konsekvens af 
merforrentningen, i hele den forgangne periode (og naturligvis også fremadrettet). 

12. Den anden principielle problemstilling i det første overordnede tema drejer sig 
om tilbagebetaling af differencer i forbrugernes favør. Problemstillingen er principiel, 
da der er et væsentligt hensyn i at sikre forbrugernes tilgodehavende samtidig med, at 
virksomhederne ikke stilles urimeligt som følge af sekretariatets praksis.  

13. Sekretariatet finder, at spørgsmålet, om hvorvidt virksomhederne skal tilbagebe-
tale differencer i forbrugernes favør opstået i perioden 2005-2011, vil afhænge af en 
konkret vurdering i hver enkelt sag. Her skal både inddrages forhold hos den enkelte 
virksomhed og forhold hos sekretariatet. Sekretariatets udgangspunkt er, at differencer i 
forbrugernes favør skal tilbagebetales til forbrugerne, idet der er tale om opkrævning 
hos forbrugerne, som ligger ud over virksomhedens indtægtsramme. Det er imidlertid 
sekretariatets vurdering, at de virksomheder, som ikke har fået udmeldt de bagudrettede 
indtægtsrammer, herunder også implicitte afgørelser om godkendelse af plan for afvik-
ling af differencer i forbrugerens favør, så betids eller så præcis, at de har haft et til-
strækkeligt grundlag at opgøre differencerne i forbrugernes favør på, ikke kan pålægges 
at tilbagebetale disse differencer. I de tilfælde, hvor passiviteten kan tilregnes virksom-
heden og hvor differencen i forbrugernes favør således vurderes at skulle tilbagebetales 
til forbrugerne, skal forrentningen af differencerne fastsættes efter de til den tid gælden-
de bekendtgørelses regler herfor.  

14. Sekretariatet finder, at der i forbindelse med en konkret vurdering af differencer 
i forbrugernes favør i den enkelte sag ud over forbrugerhensynet kan lægges vægt på i 
hvilket omfang den enkelte virksomhed må have været vidende om overskridelsen af 
indtægtsrammen, hvorvidt virksomheden har haft et tilstrækkeligt oplyst grundlag om 
indtægtsrammeoverskridelsen, virksomhedens berettigede forventninger samt sekretari-
atets praksis.  

15. Den første principielle problemstilling i det andet overordnede tema drejer sig 
om selve beregningen af virksomhedernes forrentning i årene 2005-2007 og spørgsmå-
let om, hvorvidt sekretariatet skal genberegne virksomhedernes forrentning ved brug af 
den korrekte metode. 

16. Der skal tages højde for justering af differencer ved beregningen af virksomhe-
dernes forrentning i 2005-2007. Sekretariatet finder, at det forhold, at der er sket en fejl 
i beregningen af virksomhedernes forrentning i perioden 2005-2007 er så væsentligt, at 
sekretariatet i forbindelse med opgørelse af indtægtsrammer for 2011 bør genberegne 
virksomhedernes forrentning i perioden 2005-2007. 

17. Den anden principielle problemstilling i det andet overordnede tema drejer sig 
om, hvordan sekretariatet skal udmønte de konsekvenser, en genberegning af forrent-
ningen i 2005-2007 vil få. Der er i indtægtsrammebekendtgørelsen defineret en maksi-
malt tilladt forrentning. Overskrides denne har en virksomhed såkaldt merforrentning. 
Såfremt en virksomhed har merforrentning skal denne i henhold til indtægtsrammebe-
kendtgørelsen pålægges en varig reduktion af indtægtsrammen. 
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18. Nogle virksomheder er på grundlag af en forkert beregnet merforrentning blevet 
pålagt en varig indtægtsrammereduktion, mens andre virksomheder ikke er blevet pålagt 
den reduktion af indtægtsrammen, som deres korrekt beregnede merforrentning skulle 
have givet anledning til. Virksomhederne kan i forbindelse med denne problemstilling 
som udgangspunkt opdeles i seks grupper.  

19. Gruppe i er de virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner for 
merforrentning beregnet ved brug af den forkerte metode, hvor en beløbsmæssig tilsva-
rende reduktion dog også skulle have været foretaget ved brug af den korrekte metode. 
Sekretariatet finder, at faktisk pålagte indtægtsrammereduktioner for disse virksomhe-
der bør fastholdes. 

20. Gruppe ii er de virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner 
for merforrentning beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor reduktionerne 
ikke skulle have været foretaget, når forrentningen beregnes ved brug af den korrekte 
metode. Sekretariatet finder, at disse indtægtsrammereduktioner bør tilbagekaldes og 
ophæves.  

21. Gruppe iii er de virksomheder, som har merforrentning beregnet ved brug af den 
korrekte metode, men som dog ikke tidligere er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner 
herfor. Sekretariatet finder, at virksomhederne bør pålægges de korrekte indtægtsram-
mereduktioner fremadrettet. Om dette er afgørelsesåret eller det efterfølgende år afhæn-
ger af, om virksomheden på afgørelsestidspunktet kan nå at indrette sig på reduktionen, 
idet det vurderes, at virksomheden bør have minimum et halvt år til at tilpasse sine tarif-
fer. Sekretariatet finder i den sammenhæng, at afviklingsperiodens længde som ud-
gangspunkt fastsættes i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens be-
stemmelser, men at den i særlige tilfælde kan udvides i forhold til den periode, de gæl-
dende regler foreskriver. Sekretariatet finder videre, at indtægtsrammereduktionerne 
ikke bør pålægges med tilbagevirkende kraft for den forgangne periode, idet sekretaria-
tet har lagt særlig vægt på hensynet til virksomhedernes berettigede forventninger og 
sekretariatets passivitet. 

22. Gruppe iv er de virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner 
for merforrentning beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor de reelt skulle 
have været pålagt en beløbsmæssig større reduktion ved brug af den korrekte metode. 
Sekretariatet finder, at faktisk pålagte indtægtsrammereduktioner for disse virksomhe-
der bør fastholdes, og at den del af den korrekt beregnede merforrentning, som ikke 
tidligere er udmøntet som en indtægtsrammereduktion, bør pålægges fremadrettet. 

23. Gruppe v er de virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner 
for merforrentning beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor de reelt skulle 
have været pålagt en beløbsmæssig mindre reduktion ved brug af den korrekte metode. 
Sekretariatet finder for så vidt angår den del af reduktionen, som er i overensstemmelse 
med reduktionen ved brug af den korrekte metode, at den faktisk pålagte indtægtsram-
mereduktion bør fastholdes, og at den resterende del af den pålagte reduktion bør tilba-
gekaldes og ophæves.  

24. Gruppe vi er de virksomheder, der som en konsekvens af senere afgørelser får 
merforrentning i tidligere reguleringsår som følge af ændrede forhold (fx afgørelser om 
indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer). Sekretariatet fin-
der, at disse virksomheder ikke kan have haft berettigede forventninger om, at merfor-
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rentningen ikke ville udløse en indtægtsrammereduktion i den forgangne periode. Sekre-
tariatet finder, at virksomhederne, såfremt de ønsker at opkræve differencerne foranle-
diget af den nye afgørelse, i hele den forgangne periode (og også fremadrettet) bør på-
lægges den indtægtsrammereduktion, der i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen 
er en konsekvens af merforrentningen. Det bemærkes, at virksomhederne godt kan blive 
pålagt merforrentning som følge af ændrede forhold (gruppe vi) samtidig med, at de 
også kan være en del af en af grupperne i-v. 

25. Sekretariatet understreger, at der for hver enkelt sag – inden for rammerne af 
Energitilsynets tilkendegivelse – vil blive foretaget en konkret vurdering efter forvalt-
ningsretlige principper og i lyset af de konkrete forhold, der er gældende for virksom-
heden. 

 
Tilkendegivelse 

26. Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring, at de principper og vurderinger, der fremgår af dette notat, skal anvendes ved ad-
ministrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne og de regionale transmis-
sionsvirksomheder. Principperne vil blive anvendt i forbindelse med opgørelse af virk-
somhedernes indtægtsrammer for årene 2005-2011 og i visse tilfælde fremadrettet.  

1.a.  Principperne indebærer, at: 
i. - Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen 

favør i de tilfælde, hvor virksomhederne enten ikke har fået en bagudret-
tet indtægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld bagudret-
tet indtægtsrammeudmelding.  
- Fristen for tilbagebetaling af differencer i forbrugerens favør bør bereg-
nes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget herfor, 
jf. en analog forståelse af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, 
hvor det er fastsat, at afviklingen skal ske ”året efter” differencen opgø-
res. Således får virksomhederne minimum ét år til at tilbagebetale kendte 
differencer i.  

ii.  - Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen 
favør som følge af ændrede forhold, idet virksomhederne generelt set har 
en berettiget forventning om at kunne opkræve disse forhøjelser. Sekre-
tariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at disse forhøjelser skal kunne 
opkræves, uanset at der kan blive tale om opkrævning af differencer, der 
går tilbage til og med reguleringsåret 2005. 
- Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold 
(forhøjelse af indtægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er 
truffet afgørelse om grundlaget herfor – dvs. tidspunktet for afgørelsen 
om forhøjelse af indtægtsrammen – jf. en analog fortolkning af § 29, stk. 
3, hvorefter differencer skal opkræves ”året efter”. Med denne fortolk-
ning får virksomhederne minimum ét år til at opkræve differencerne i, 
når disse er kendte for virksomheden.   
- Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge 
heraf) med tilbagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden 
ønsker at opkræve den opståede difference. 

iii.  Såfremt sekretariatet efter en konkret vurdering af en given virksomheds 
differenceafviklingsplan finder, at opkrævning af differencer, der er ak-
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kumuleret over flere år, vil være uforholdsmæssigt byrdefuld for forbru-
gerne, kan sekretariatet træffe afgørelse om at udvide opkrævningsperio-
den. 

1.b. Princippet indebærer, at udgangspunkt er, at differencer i forbrugernes favør skal 
tilbagebetales til forbrugerne, idet der er tale om opkrævning hos forbrugerne, 
som ligger ud over virksomhedens indtægtsramme. Det er imidlertid sekretaria-
tets vurdering, at de virksomheder, som ikke har fået udmeldt de bagudrettede ind-
tægtsrammer, herunder også implicitte afgørelser om godkendelse af plan for af-
vikling af differencer i forbrugerens favør, så betids eller så præcis, at de har haft 
et tilstrækkeligt grundlag at opgøre differencerne i forbrugernes favør på, ikke kan 
pålægges at tilbagebetale disse differencer. I de tilfælde, hvor passiviteten kan til-
regnes virksomheden og hvor differencen i forbrugernes favør således vurderes at 
skulle tilbagebetales til forbrugerne, skal forrentningen af differencerne fastsættes 
efter de til den tid gældende bekendtgørelses regler herfor.  

2.a. Principperne indebærer, at sekretariatet skal genberegne forrentningen for 2005-
2007, da der har været fejl i den metode, som hidtil er blevet anvendt ved opgørel-
se af merforrentning i perioden. 

2.b. Principperne indebærer, at sekretariatet følger retningslinjer nedenfor, jf. i-vi for 
udmelding af konsekvenser for merforrentning i 2005-2007:  

i. Pålagte indtægtsrammereduktioner efter forkert beregnet forrentning, 
men som er beløbsmæssigt identisk med indtægtsrammereduktion ved 
korrekt beregnet merforrentning, fastholdes. 

ii.  Forkert pålagte indtægtsrammereduktioner skal tilbagekaldes og ophæ-
ves i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper, 
og virksomhederne får mulighed for at opkræve de differencer, der er op-
stået som følge heraf i efterfølgende år. 

iii.  Indtægtsrammereduktioner, som er beløbsmæssigt korrekte, men som ik-
ke tidligere er udmeldt, pålægges fremadrettet – men ikke bagudrettet, jf. 
indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 17, stk. 2. Afviklingspe-
rioden herfor kan efter en konkret vurdering udvides, så reduktionen sker 
gradvist. 

iv. Pålagte indtægtsrammereduktioner beregnet ved brug af den forkerte me-
tode, men hvor virksomhederne reelt skulle have været pålagt en be-
løbsmæssig større reduktion ved brug af den korrekte metode, fastholdes 
og den del af den korrekt beregnede merforrentning, som ikke tidligere er 
udmøntet som en indtægtsrammereduktion pålægges fremadrettet. 

v. Pålagte indtægtsrammereduktioner beregnet ved brug af den forkerte me-
tode, men hvor virksomhederne reelt skulle have været pålagt en be-
løbsmæssig mindre reduktion ved brug af den korrekte metode, sænkes 
til det korrekte beløb, og den resterende del af den pålagte reduktion til-
bagekaldes og ophæves. 

vi. De virksomheder, der som følge af ændrede forhold får en indtægtsram-
meforhøjelse med tilbagevirkende kraft, som resulterer i merforrentning i 
perioden 2005-2007, bør pålægges en reduktion af indtægtsrammen i 
overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens regler herom. 
Virksomhederne har dog mulighed for at fravælge den givne indtægts-
rammeforhøjelse og dermed undgå merforrentningsreduktionen. 
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2. Sagsfremstilling 

Indledning 
27. Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert regu-
leringsår (år 1) til hver enkelt netvirksomhed udmelde en 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 indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og afsnittet ”Regulerin-
gens opbygning”. De bagudrettede reguleringspriser kan afvige fra de reguleringspriser, 
der indgår ved beregning af ex ante indtægtsrammerne, fx pga. reduktioner som følge af 
benchmarkingkrav eller merforrentning samt godkendelse af dispensationsansøgninger, 
jf. §§ 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, der har virkning i den mel-
lemliggende periode. 

28. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der i henhold til indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 8 alene skal udmeldes en bagudrettet reguleringspris (og ikke en bag-
udrettet indtægtsramme). I praksis har sekretariatet dog både udmeldt bagudrettede re-
guleringspriser og indtægtsrammer, og denne udmelding kaldes i praksis for en ind-
tægtsrammeudmelding (og ikke en udmelding af reguleringsprisen). Denne praksis er 
udviklet som et resultat af, at en reguleringspris er en fiktiv pris, idet den repræsenterer 
en virksomheds maksimalt tilladte gennemsnitlige indtægt pr. leveret kWh1, jf. afsnittet 
”Reguleringens opbygning”. Set i forhold til denne er det for virksomhederne således 
mere interessant at kende deres samlede tariferingsloft – indtægtsrammen – som virk-
somheden så fordeler på forskellige typer af forbrugere ved brug af godkendte tarife-
ringsmetoder. 

29. For hver enkelt regional transmissionsvirksomhed2 udmelder Energitilsynet efter 
samme betingelser som for netvirksomhederne, jf. pkt. 27, ex ante og bagudrettede ind-
tægtsrammer (i bekendtgørelsen benævnt som ”rådighedsbeløb”), jf. §§ 4, 6 og 8, i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og afsnittet ”Reguleringens opbygning”. 

30. I forbindelse med sekretariatets arbejde med udmelding af bagudrettede ind-
tægtsrammer for reguleringsåret 2011 for elnetvirksomhederne og for reguleringsårene 
2010-2011 for de regionale transmissionsvirksomheder (under ét ”virksomhederne”), er 
der opstået behov for afklaring af i alt fire principielle forhold i henhold til indtægts-
rammebekendtgørelsen samt den praktiske udmøntning heraf. Foruden at foretage de 
principielle vurderinger i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørel-
sen, er det endvidere nødvendigt at foretage dem i lyset af forvaltningsrettens alminde-
lige principper. 

Struktur for gennemgang i rammenotat og særskilt af gørelse 
31. Det er hensigten med dette rammenotat, at Energitilsynet herved fastlægger de 
overordnede retningslinjer for Sekretariatet for Energitilsynets videre arbejde med op-
gørelse af virksomhedernes bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene 2005-

                                                 
1 Den årlige reguleringspris er et simpelt gennemsnit af en virksomheds daglige reguleringspriser i et 
reguleringsår. Den afspejler såvel årets pristalsregulering som eventuelle ændringer i årets løb, jf. § 2, nr. 
25, § 7, §§ 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Reguleringsprisen er den gennemsnitlige indtægt 
pr. kWh leveret elektricitet, der udmeldes af Energitilsynet til virksomhederne, jf. § 2, nr. 21, i indtægts-
rammebekendtgørelsen. Således repræsenterer både den årlige reguleringspris og reguleringsprisen den 
maksimalt tilladte gennemsnitlige indtægt pr. leveret kWh.  
2 De regionale transmissionsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2012 solgt til Energinet.dk og 
reguleres herefter ikke længere af indtægtsrammereguleringen.  
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2011. I rammenotatet behandles to overordnede temaer, som hver indeholder to under-
liggende principielle problemstillinger:  

1. Afvikling af differencer 

a. Fristen for opkrævning af differencer i virksomhedernes favør 
b. Forrentning af differencer i forbrugernes favør 

2. Korrektion af forrentningen i perioden 2005-2007 

a. Beregning af forrentning i 2005-2007 
b. Behandling af merforrentning i 2005-2007 

32. I det følgende beskrives først indtægtsrammereguleringens mekanismer for at 
tydeliggøre, hvilke centrale elementer indtægtsrammereguleringen er bygget op om-
kring. Dernæst beskrives problemstillingerne under hvert af de to overordnede temaer. 
Efterfølgende opridses lovgrundlaget, som efterfølges af en vurdering af forvaltningsret-
lige forhold og de enkelte problemstillinger. Til sidst fremgår sekretariatets indstilling.  

33. For at give Energitilsynet et eksempel på den praktiske anvendelse af konklusio-
nerne på vurderingerne af problemstillingerne i dette rammenotat har sekretariatet op-
gjort indtægtsrammerne for én virksomhed (NRGi Net A/S) i overensstemmelse med de 
principper, der er vurderet i dette notat. De overordnede problemstillinger, som er gæl-
dende for NRGi Net A/S, er repræsentative for de problemstillinger, som bliver gen-
nemgået i dette notat. NRGi Net A/S er udvalgt på baggrund af sekretariatets kendskab 
til branchen og til virksomhederne i øvrigt. Den vedlagte indtægtsrammeudmelding for 
NRGi for årene 2005-2011 indeholder dels en udmelding af virksomhedens bagudrette-
de indtægtsrammer (og reguleringspriser) og dels selvstændige afgørelser om godken-
delse af differenceafviklingsplaner og pålæg om indtægtsrammereduktioner som følge 
af merforrentning. Indtægtsrammeudmeldingen indeholder desuden en virksomhedsspe-
cifik sagsfremstilling og vurdering ud fra virksomhedens konkrete forhold og behandler 
konkret problemstillingerne 1.a, 2.a og 2.b. 

34. Det er sekretariatets umiddelbare vurdering, at der ikke er behov for afklaring af 
yderligere principielle forhold, inden der for de øvrige virksomheder kan udmeldes ind-
tægtsrammer for 2005-2011 og træffes afgørelse om indtægtsrammereduktion som følge 
af merforrentning og om godkendelse af differenceafviklingsplaner – dog vil den første 
afgørelse, hvori problemstillingen vedr. differencer i forbrugernes favør indgår blive 
forelagt Energitilsynet. Det kan derudover ikke udelukkes, at der kan opstå nye og uaf-
klarede principielle problemstillinger i takt med, at sekretariatet gennemgår og træffer 
afgørelser om indtægtsrammer for de resterende virksomheder. Eventuelle nye princi-
pielle forhold vil efterfølgende blive forelagt Energitilsynet.  

Høring 
35. Dette notat har ikke været i høring, idet notatet ikke indeholder en afgørelse rettet 
mod en sagspart. Notatet er derimod en tilkendegivelse af overordnede principper og 
vurderinger til brug i Sekretariatet for Energitilsynets arbejde, og vil efterfølgende blive 
inddraget i de konkrete afgørelser. 

Reguleringens opbygning 
36. Under indtægtsrammereguleringen reguleres virksomhederne som udgangspunkt 
på tre faktorer. Disse faktorer er virksomhedernes indtægter, forrentning (overskud) og 



Side 11 af 68 
 

omkostninger, jf. henholdsvis indtægtsrammebekendtgørelsens3 § 3, stk. 2, sammen 
med § 2, nr. 1 og 3 og § 24 sammen med § 2, nr. 5, samt elforsyningslovens4 § 69, 
sammen med indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 4. 

37. I henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 2, samt indtægtsrammebekendtgørel-
sen, må gennemsnittet af tarifferne som udgangspunkt ikke stige i forhold til 2004. Det-
te er reguleret ved, at virksomhederne er begrænset af en såkaldt indtægtsramme. Ind-
tægtsrammen er et loft for, hvor mange indtægter virksomheden kan opkræve hos for-
brugerne i et givent år. 

38. For virksomhederne omfattet af indtægtsrammereguleringen betyder ovenståen-
de, at deres årlige indtægtsramme beregnes som den pristalsfremskrevne 2004-
gennemsnitstarif multipliceret med årets leverede mængde el. Den pristalsfremskrevne 
2004-gennemsnitstarif udgør årets såkaldte reguleringspris, dvs. den gennemsnitlige 
indtægt pr. kWh leveret elektricitet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 23, som 
pristalsreguleres, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7. En simplificeret beregning af 
en netvirksomheds indtægtsramme i 2012 fremgår af boks 1. 

Boks 1. Simplificeret beregning af indtægtsrammen i 2012 for en netvirksomhed 

En virksomhed havde i 2004 en reguleringspris på Rpris2004. Denne blev beregnet som 
virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004 divideret med årets leverede mængde 
elektricitet: 

Rpris
2004

	=	
Indtægter

2004

Leveret mængde
2004

	

I 2012 bliver netvirksomhedens indtægtsramme, IR2012, lig med den pristalsfremskrev-
ne 2004-reguleringspris, Rpris2012, multipliceret med den leverede mængde elektricitet 
i 2012: 

IR2012	=	Rpris2012	⋅		Leveret mængde2012	

Pristalsfremskrivningen af reguleringsprisen foretages med reguleringsprisindekset, 
som er et sammenvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. 

 
39. For de regionale transmissionsvirksomheder, som før 2012 drev elnet på 100 kV-
niveau eller derover, er opkrævningen af indtægter foretaget hos Energinet.dk. Det 
skyldes, at de regionale transmissionsvirksomheder har stillet deres net til rådighed for 
Energinet.dk, som derefter har faktureret slutbrugerne gennem netvirksomhederne. De 
regionale transmissionsvirksomheders indtægtsrammer udgøres derfor ikke af den leve-
rede mængde el og en reguleringspris men af et såkaldt rådighedsbeløb, der er den pris-
talsfremskrevne 2004-opkrævning hos Energinet.dk, jf. indtægtsrammebekendtgørel-
sens § 2, nr. 23, som pristalsreguleres, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7. 

40. Det bemærkes, at der ikke er krav om, at en virksomhed i et givent år skal op-
kræve hele sin indtægtsramme.  

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 335 af 11. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale trans-
missionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. 
4 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 om lov om elforsyning med senere ændringer. 
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41. Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert regu-
leringsår (år 1) til hver enkelt virksomhed udmelde en ex ante indtægtsramme for det 
kommende år (år 2) samt en bagudrettet (ex post) reguleringspris (i praksis er der både 
udmeldt reguleringspris og indtægtsramme) for det foregående år (år 0), jf. §§ 3, 4 og 8, 
i indtægtsrammebekendtgørelsen. De bagudrettede reguleringspriser (og indtægtsram-
mer) kan afvige fra ex ante indtægtsrammerne som følge af fx forskel mellem virksom-
hedernes budgetterede og faktiske leverede mængde el, mellemliggende reduktioner 
som følge af benchmarkingkrav eller merforrentning samt godkendelse af dispensati-
onsansøgninger, jf. §§ 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

42. Virksomhederne skal den 31. maj (år 1) indsende reguleringsregnskab for det 
foregående år (år 0), jf. § 28, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen, samt et forslag til 
plan for afvikling af virksomhedens differencer, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen. Sammen med udmelding af den bagudrettede reguleringspris træffer 
Energitilsynet på den baggrund afgørelse om: 

• Godkendelse af planer for afvikling af differencer i forbrugernes favør, jf. § 29, 
stk. 5 

• Reduktion af indtægtsrammen som følge af merforrentning, jf. § 13, stk. 6.  
 
43. Dispensationsansøgninger udgør som oftest ansøgninger om indtægtsrammefor-
højelser som følge af nødvendige nyinvesteringer. Ansøgningerne kan dog også vedrøre 
andre forhold, som fx indtægtsrammeforhøjelser som følge af myndighedspålæg eller 
som følge af nettabskorrektioner. Da der er forskel på, hvordan forskellige typer af dis-
pensationsansøgninger påvirker indtægtsrammen efter godkendelse, er det alene effek-
ten af nødvendige nyinvesteringer, der er beskrevet i det følgende, da disse udgør langt 
størstedelen af dispensationsansøgninger. Der er ingen eksplicit forældelsesfrist for an-
søgninger om forhøjelser for nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørel-
sen. I praksis modtager sekretariatet årligt en række ansøgninger, der vedrører forhold 
fra 2005 og frem. 

44. Såfremt der i et år er en forskel mellem indtægtsrammen og de driftsmæssige 
indtægter, opstår der en difference, jf. § 29, stk. 3 og 6, sammen med § 2, nr. 2, i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen. Hvis en virksomhed i et givent år har opkrævet et beløb, 
der er mindre end indtægtsrammen, opstår der en difference i virksomhedens egen favør, 
dvs. et tilgodehavende hos forbrugerne. Differencer i virksomhedens favør kan efterføl-
gende opkræves ud over indtægtsrammen. Figur 1 viser en grafisk illustration med et 
eksempel, hvor der for en virksomhed opstår en difference i egen favør i 2010. Virk-
somheden vælger at afvikle denne difference i 2011 og opkræver nøjagtigt et beløb sva-
rende til indtægtsrammen i 2012.  
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Figur 1. Illustration af opståen og afvikling af en difference i virksomhedens favør 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

45. Såfremt en virksomhed i et givent år har opkrævet et beløb, der er større end ind-
tægtsrammen, opstår der en difference i forbrugernes favør, dvs. en gæld til forbruger-
ne. Så længe en virksomhed har en ikke-tilbagebetalt difference i forbrugernes favør, 
påløber der forrentning af denne, som virksomheden skal tilbagebetale til forbrugerne 
sammen med selve differencen. 

46. Foruden at være begrænset af en indtægtsramme er virksomhederne også be-
grænset af et forrentningsloft. Forrentningsloftet er den maksimalt tilladte forrentning 
(det maksimalt tilladte overskud) en virksomhed må have i et givent år, jf. § 24, i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen. En given virksomheds opkrævningsmuligheder vil hvert 
år være begrænset af enten virksomhedens forrentningsloft eller af virksomhedens ind-
tægtsramme.  

47. Såfremt en virksomhed overskrider forrentningsloftet (i år 0), opgøres denne 
overskridelse som et beløb (i år 1) og benævnes ”merforrentning”. Som konsekvens 
reducerer Energitilsynet virksomhedens indtægtsramme med 33 pct. af beløbet i året 
efter opgørelsesåret (år 2) og 67 pct. i det derpå følgende år (år 3). Når beløbet opgøres, 
skal det dog korrigeres for allerede pålagte men ikke fuldt ud gennemførte reduktioner 
fra tidligere år. I boks 2 nedenfor er denne mekanisme illustreret ved et eksempel. 

Boks 2. Eksempel på mekanismen til indtægtsrammereduktioner som følge af merforrentning 

En virksomhed overskred i reguleringsåret 2010 for første gang sit forrentningsloft. I 
reguleringsåret 2011 overskred virksomheden igen sit forrentningsloft. Virksomheden 
havde i 2010 en merforrentning på kr. 100 og i 2011 en merforrentning på kr. 200, jf. 
tabel 1. 

Tabel 1. Reduktioner af virksomhedens indtægtsramme som følge af merforrentning i 2010 og 2011 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Merforrentning (kr.) 100 200 0 0 0 

Merforrentning til senere IR-reduktion (kr.) 100 100 0 0 0 

Reduktion for merforrentning i 2010 (kr.) 0 0 33 67 0 

Reduktion for merforrentning i 2011 (kr.) 0 0 0 33 67 

Reduktion i alt (kr.) 0 0 33 100 67 
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Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Ved udmelding af virksomhedens indtægtsrammer for 2011 antager sekretariatet indtil 
videre, at virksomheden ikke får merforrentning i senere år.  

Som konsekvens af merforrentningen i 2010 reducerer sekretariatet virksomhedens ind-
tægtsramme med 33 pct. af overskridelsen i 2012 og 67 pct. af overskridelsen i 2013. 
Dette beløber sig til kr. 33 i 2012 og kr. 67 i 2013, jf. tabel 1. 

På det tidspunkt, hvor merforrentningen i 2011 opstår, er reduktionerne fra merforrent-
ningen i 2010 på i alt kr. 100 endnu ikke gennemført. Den merforrentning fra 2012, som 
virksomheden efterfølgende får indtægtsrammereduktioner for, er derfor: 

Merforrentning til reduktion
2011

 =	Merforrentning
2012	

– Reduktion fra 2010
2012

 

    		– Reduktion fra 2010
2013

	

 = kr. 200 – kr. 33 – kr. 67 

 =	kr. 100 

Som konsekvens af denne andel af merforrentning i 2011 på kr. 100 reducerer sekretari-
atet virksomhedens indtægtsramme med 33 pct. af overskridelsen i 2013 og 67 pct. af 
overskridelsen i 2014. Dette beløber sig til kr. 33 i 2013 og kr. 67 i 2014, jf. tabel 1. 

I alt medfører merforrentningen på kr. 100 i 2010 og kr. 200 i 2011 således indtægts-
rammereduktioner på kr. 200. Disse reduktioner fordeles på årene 2012-2014 med en 
reduktion på kr. 33 i 2012, kr. 100 i 2013 og kr. 67 i 2014, jf. tabel 1. 

 
48. Det bemærkes, at bestemmelserne om konsekvensen af merforrentning er ander-
ledes for merforrentning opstået i reguleringsårene 2005-2007. For disse år er konse-
kvensen af merforrentning en reduktion af indtægtsrammen i året efter regnskabsaflæg-
gelse svarende til størrelsen af merforrentningen, dog maksimalt 2 pct. af indtægtsram-
men. 

49. Som tidligere beskrevet kan virksomhederne ansøge om at få forhøjet deres ind-
tægtsramme som følge af fx nødvendige nyinvesteringer. Elforsyningslovens bestem-
melser – hvoraf der ikke indgår en eksplicit forældelsesfrist for nødvendige nyinveste-
ringer mv. – er hidtil blevet tolket således, at størrelsen af en virksomheds difference i et 
givent år til enhver tid kan ændres med tilbagevirkende kraft, såfremt virksomheden får 
godkendt en sådan forhøjelse. Forhøjelsen sker med virkning fra anlæggets idriftsættel-
sestidspunkt, og det er ikke praksis, at virksomhederne nødvendigvis indsender ansøg-
ninger (idriftsat i år 0) allerede i det følgende reguleringsår (år 1). For reguleringsårene 
2005-2007 samt for 2011 og frem vil virksomhedernes forrentning også blive påvirket 
som følge af indtægtsrammeforhøjelser, da årets opståede differencer i virksomhedernes 
favør i disse år indgår ved beregning af forrentningen. 

50. Ud over at regulere virksomhedernes indtægter og forrentning foretager Energi-
tilsynet årligt en benchmarking af virksomhedernes omkostninger og af virksomheder-
nes kvalitet i leveringen af el, jf. §§ 26 og 27, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Effek-
tivitetskravene fra omkostningsbenchmarkingen udmøntes som varige reduktioner af 
virksomhedernes indtægtsrammer, mens kravene fra benchmarkingen af kvalitet i leve-
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ring udmøntes som étårige og dermed som midlertidige reduktioner af virksomhedernes 
indtægtsrammer. 

2.0 Praksis om bagudrettede indtægtsrammer 

51. Energitilsynet skal efter udgangen af et reguleringsår udmelde en bagudrettet 
reguleringspris, jf. § 8, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Sekretariatet udmelder i prak-
sis både en bagudrettet reguleringspris og indtægtsramme, og denne udmelding kaldes i 
praksis for en bagudrettet indtægtsrammeudmelding, jf. pkt. 28. Der er i indtægtsram-
mebekendtgørelsen ikke fastsat en eksplicit frist for udmelding af den bagudrettede re-
guleringspris. Sekretariatet har i praksis valgt at udmelde den bagudrettede indtægts-
ramme efter regnskabsaflæggelsen den 31. maj, fordi sekretariatet først på det tidspunkt 
har de oplysninger, der ligger til grund for beregningen af indtægtsrammen, årets diffe-
rencer, differencer som følge af ændrede forhold og forrentning. Det bemærkes, at 
Energitilsynet alene har pligt til at godkende virksomhedernes plan for afvikling af dif-
ferencer i forbrugernes favør, jf. § 29, stk. 5, indtægtsrammebekendtgørelsen.5 Det kan 
først ske efter, sekretariatet har modtaget virksomhedernes reguleringsregnskaber.  

52. De bagudrettede indtægtsrammeudmeldinger danner grundlag for ex ante ud-
meldingerne af det følgende års (år 2’s) indtægtsrammer. Figur 2 nedenfor illustrerer, 
hvornår ex ante indtægtsrammen og den bagudrettede indtægtsramme udmeldes i for-
hold til reguleringsåret. Det bemærkes, at der har været år, hvor den tidsmæssige kaden-
ce har været forskudt i forhold til det, der fremgår af figuren. 

Figur 2. Regnskabsaflæggelsen for et reguleringsår ifølge sekretariatets praksis 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

53. I visse tilfælde har de bagudrettede indtægtsrammer ikke været udmeldt, fx fordi 
virksomhederne har varslet ansøgninger om indtægtsrammeforhøjelser som følge af 
idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer, eller fordi der har været verserende sager 
hos sekretariatet. Indtægtsrammeudmeldinger ville i disse tilfælde medføre, at der kort 
tid efter ville skulle foretages en genudmelding. Generelt har sekretariatet dog lagt vægt 
på, at virksomhederne – uanset uafklarede forhold i reguleringen og verserende sager i 
sekretariatet – har haft et indtægtsrammeudmelding til brug for deres økonomistyring, 

                                                 
5 Desuden har Energitilsynet pligt til at reducere indtægtsrammen som følge af eventuel merforrentning, 
jf. § 3, stk. 1, og § 24, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  



Side 16 af 68 
 

og bl.a. derfor har langt de fleste udmeldinger haft karakter af at være foreløbige. Sekre-
tariatet bemærker, at det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at reguleringspri-
sen – og dermed den bagudrettede indtægtsramme – netop er foreløbig, idet den til en-
hver tid kan ændres, jf. § 8 og §§ 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

54. De bagudrettede indtægtsrammer har samtidig indeholdt (implicitte) afgørelser 
om forhøjelser og reduktion, jf. §§ 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Da ind-
tægtsrammerne har været foreløbige, har sekretariatet fravalgt at medtage en klagevej-
ledning i de nævnte afgørelser.  

55.  Manglende klagevejledning afskærer forvaltningsretligt klagenævnet fra at 
håndhæve klagefrister. Samtidig afskæres sekretariatet fra at træffe nye afgørelser (på 
baggrund af de tidligere afgørelser) i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens be-
stemmelser, som begrænser virksomhedernes opkrævningsmuligheder af differencer i 
egen favør og pålægger virksomhederne reduktioner af indtægtsrammen som følge af 
merforrentning. Sekretariatet har konstateret, at der fremadrettet skal være klagevejled-
ning i sådanne afgørelser. Af afsnit 4.0 nedenfor fremgår en vurdering af de forvalt-
ningsretlige forhold. 

56. Ideelt set burde praksis indrettes anderledes. For det første skulle sekretariatet 
udmelde de bagudrettede reguleringspriser for år 0 inden den 31. maj i år 1 til virksom-
hederne, således at virksomhederne har et mere fuldstændigt grundlag at beregne diffe-
rencer ud fra. Endvidere skulle virksomhederne indberette alle dispensationsansøgnin-
ger gældende for år 0 primo år 1, således at sekretariatet senest primo maj i år 1 ville 
kunne udmelde de tilhørende afgørelser i henhold til §§ 12 og 13, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen. Virksomhederne kunne da på baggrund af udmeldte afgørelser senest 31. 
maj i år 1 – i forbindelse med reguleringsregnskabet – indsende en plan for afvikling af 
differencer vedr. år 0, som var udformet på et fuldstændigt grundlag. Sekretariatet kun-
ne da efterfølgende i år 1 godkende virksomhedernes indsendte plan for afvikling af 
differencer i forbrugerens favør for år 0, således at disse ville kunne afvikles i overens-
stemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser, dvs. inden udgangen af året efter regn-
skabsaflæggelsen. 

57. Det vil i praksis ikke være muligt at følge den kadence, der er beskrevet i pkt. 56 
ovenfor. Det skyldes bl.a., at der i reguleringen ikke er en eksplicit forældelsesfrist for 
ansøgninger om indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer. 
Energitilsynet er opmærksom på, at der som led i opfølgningen på det energipolitiske 
forlig af 22. marts 2012 er nedsat et udvalg, der skal foretage et dybdegående eftersyn af 
reguleringen af den danske elforsyningssektor. Energitilsynet er bekendt med, at udval-
get er opmærksom på ovennævnte problemstilling inden for de gældende regler, og 
Energitilsynet forventer at arbejdet i udvalget vil resultere i en afhjælpning af denne 
uhensigtsmæssighed. 

2.1 Afvikling af differencer 

2.1.a Fristen for afvikling af differencer i virkso mhedernes favør 

58. Flere af virksomhederne har ved slutningen af et givent reguleringsår differencer 
i egen favør, som ønskes opkrævet efterfølgende. Som det fremgår ovenfor under afsnit-
tet ”Reguleringens opbygning”, kan en virksomhed, såfremt den i et givent regulerings-
år ikke har opkrævet sin fulde indtægtsramme, senere opkræve det resterende beløb (en 
difference i virksomhedens favør) under visse betingelser. En difference kan endvidere 
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opstå på grund af såkaldt ændrede forhold. Et eksempel på et ændret forhold er, at en 
virksomhed som følge af en nødvendig nyinvestering får en forhøjelse af indtægtsram-
men med tilbagevirkende kraft til tidligere reguleringsår.  

59. Differencer i virksomhedernes favør skal være opkrævet senest i året efter regn-
skabsaflæggelsen (år 2) for det år, hvori de er opstået (år 0). Herefter bortfalder diffe-
rencen, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Reglen kaldes popu-
lært ”2-årsfristen”. Virksomhederne har dog reelt alene op til 1 år og 6 måneder til at 
afvikle differencen i, jf. figur 3 nedenfor. Bestemmelsen har ikke været ændret i løbet af 
reguleringsperioden 2005-2011. 

Figur 3. Afvikling af differencer 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

60. Differenceproblematikken er aktualiseret som følge af, at sekretariatet ikke klart 
har givet virksomhederne et grundlag at beregne differencerne på, hvorved det tids-
punkt, hvorpå virksomhederne kan beregne differencerne, skubbes i forhold til det tids-
punkt, hvor det er forudsat i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

61. For differencer i en virksomheds favør kan virksomheden vælge at opkræve dem 
efterfølgende eller betragte dem som midlertidige tarifnedsættelser. Differencer i for-
brugernes favør tillægges forrentning og skal tilbagebetales. Virksomhederne har såle-
des et incitament til at undgå at overskride indtægtsrammen, da de skal tilbagebetale for 
meget opkrævede beløb (inkl. forrentning). Det må derfor antages, at de ønsker at have 
rimelig sikkerhed om størrelsen af deres indtægtsrammer, før de opkræver differencer i 
egen favør. Differencer i forbrugernes favør beskrives nærmere i afsnit 2.1.b og vurde-
res i afsnit 4.1.b. 

62. Sekretariatet for Energitilsynet ønsker at få fastlagt, hvorledes fristen for bortfald 
af differencer i virksomhedernes favør skal fastlægges, når beregningen af differencer er 
forskubbet som følge af sekretariatets praksis. 

Generelt om afvikling af differencer 
63. Indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelser vedr. håndtering af differencer 
følger af § 29, stk. 3, hvoraf følgende bl.a. fremgår:  



Side 18 af 68 
 

”Såfremt der [1] er en difference, jf. § 2, nr. 2, eller der [2] er ændrede forhold, som bevirker, at 

reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, [3] ved-

lægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således [4] at den opståede 

difference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for 

regnskabsaflæggelsen.” [Sekretariatets tilføjelser] 

 
64. Mekanismen for afvikling af differencer er illustreret i figur 3 ovenfor. 

65. Vedr. [1] bemærker sekretariatet, at en difference defineres som en afvigelse 
opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en virksomheds driftsmæssige ind-
tægter og dens indtægtsramme, jf. ”Reguleringens opbygning” ovenfor. En sådan diffe-
rence kendes, når reguleringsregnskabet er indsendt til Sekretariatet for Energitilsynet, 
og virksomheden har modtaget sekretariatets udmelding af indtægtsrammen. Disse dif-
ferencer kaldes i dette notat ”årets differencer”.  

66. Vedr. [2] bemærker sekretariatet, at ændrede forhold, som bevirker, at regule-
ringsprisen eller rådighedsbeløbet (og således virksomhedernes bagudrettede indtægts-
rammer) skulle have været ændret, vedrører afgørelser vedr. §§ 12 og 13, i indtægts-
rammebekendtgørelsen (fx nødvendige nyinvesteringer). Disse afgørelser medfører, at 
indtægtsrammen forhøjes eller reduceres, og differencer som følge heraf kaldes i dette 
notat ”differencer som følge af ændrede forhold”.  

67. Vedr. [3] bemærker sekretariatet, at virksomhederne ved regnskabsaflæggelsen 
skal vedlægge et forslag til justering af virksomhedens tariffer (priser) med henblik på 
at afvikle differencen i forbrugerens favør. For differencer i virksomhedens favør er der 
i reguleringen intet samtidigt godkendelseskrav fra sekretariatet, hvorfor det er op til 
virksomheden, hvordan differencen afvikles.  

68. Vedr. [4] bemærker sekretariatet, at den opståede difference skal være afviklet 
senest ved udgangen af året efter regnskabsaflæggelsen (år 2). Denne del af bestemmel-
sen angiver dermed fristen for, hvornår den pågældende difference skal være afviklet. 
Såfremt fristen overskrides, medfører det, at differencer i virksomhedens favør bortfal-
der. Det er således afgørende at afklare, hvorledes fristen for afvikling af differencer i 
virksomhedens favør skal fastlægges, når beregningen af differencen er forskubbet 
tidsmæssigt. Da virksomhederne skal aflægge reguleringsregnskab senest den 31. maj i 
året efter reguleringsåret, jf. § 28, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen, har virksom-
hederne således i udgangspunktet reelt op til 1 år og 6 måneder til at afvikle differencen. 
Da sekretariatet på baggrund af den bagudrettede indtægtsramme inden årets udgang 
skal udmelde det kommende års ex ante indtægtsramme, har virksomhederne derfor 
som minimum ét år til at opkræve differencen i. 

69. Sekretariatet har hidtil administreret efter en praksis, hvor differencer i virksom-
hedens favør fra et givent reguleringsår er bortfaldet ved udgangen af året efter regn-
skabsaflæggelsesåret. Sekretariatet har benyttet denne praksis, uanset hvornår og hvor-
vidt virksomheden har haft et tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag at afvikle differen-
cerne på. Derudover har sekretariatet som udgangspunkt ladet differencer fra indtægts-
rammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer bortfalde, såfremt 2-
årsfristen har været overskredet inden ansøgningstidspunktet. Som følge af mange an-
søgninger om nødvendige nyinvesteringer, har der været lang sagsbehandlingstid i se-
kretariatet, og 2-årsfristen er i visse tilfælde udløbet som følge af denne. Det har med-
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ført, at sekretariatet i de enkelte sager har foretaget en konkret vurdering og i visse til-
fælde tilkendegivet, at der i den konkrete sag ville blive dispenseret fra 2-årsfristen.  

70. Som det fremgår ovenfor under afsnit 2.0, har indtægtsrammeudmeldingerne haft 
karakter af at være foreløbige, når der har været verserende indtægtsrammerelaterede 
sager i sekretariatet med virksomheden som part. Nogle virksomheder har afventet et 
tilstrækkeligt sikkert grundlag, inden de har opkrævet differencer i egen favør. Andre 
virksomheder har, uanset om de har haft et tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag, på-
begyndt opkrævning af tidligere års differencer. 

71. I februar 2010 har flere virksomheder sammen med udmelding af ex ante ind-
tægtsrammen for reguleringsåret 2010 modtaget et brev, der beskriver grundlaget for ex 
ante indtægtsrammen. Heraf fremgår blandt andet: 

”Indkøringen af indtægtsrammereguleringen i perioden 2005-2007 har betydet, at netvirksomhe-

derne ikke har fået udmeldt et sikkert grundlag for at opgøre differencerne. Det betyder, at Ener-

gitilsynets sekretariat har besluttet ikke at reducere indtægtsrammerne på grund af ikke opkræ-

vede differencer i perioden 2005-2007. 

 

Bestemmelsen [for afvikling af differencer] vil imidlertid blive administreret vedr. differencer 

konstateret fra og med reguleringsåret 2008. Alle differencer, der er konstateret for regulerings-

regnskabet for 2008, skal derfor være udlignet senest ved udgangen af reguleringsåret 2010.” 
 
72. Sekretariatet har med det nævnte brev udmeldt til virksomhederne, at deres diffe-
rencer i egen favør ikke ville bortfalde som følge af manglende opkrævning før end ud-
gangen af reguleringsåret 2010, såfremt de ikke havde modtaget et tilstrækkeligt fyl-
destgørende grundlag at opkræve disse ud fra. 

73. Sekretariatet havde således i februar 2010 fokus på, at en mere fyldestgørende 
grundlag for beregning af indtægtsrammer udestod, og der blev herefter sat større fokus 
herpå. 

74. Et andet element i problemstillingen er, at mange virksomheder har ansøgt om 
godkendelse af nødvendige nyinvesteringer flere år efter idriftsættelsen af anlæggene. 
Der er i indtægtsrammebekendtgørelsen ingen eksplicit ansøgningsfrist for ansøgning 
om forhøjelser for nødvendige nyinvesteringer. Det har resulteret i, at nogle indtægts-
rammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer er sket med virkning fire-
fem år tilbage i tid.  

75. I sagens kerne drejer differenceproblematikken sig således om, at virksomheder-
ne skal have mulighed for at opkræve differencer i egen favør hhv. om virksomhederne 
kan pålægges at tilbagebetale differencer i forbrugernes favør. Dernæst drejer det sig 
om fastlæggelse af fristen for bortfald af differencer i virksomhedernes favør, når be-
regningen af differencer er forskudt som følge af sekretariatets forståelse af, at indtægts-
rammebekendtgørelsen ikke indeholder frister for fastlæggelsen heraf. Spørgsmålet er 
relevant både i forhold til årets differencer og differencer som følge af ændrede forhold.  

76. Det skal derudover vurderes, hvorvidt visse virksomheder bør pålægges at afvik-
le differencen over en længere periode for at undgå urimelige konsekvenser for forbru-
gerne. Disse vurderinger foretages i afsnit 4.1.a nedenfor. 
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2.1.b Differencer i forbrugernes favør 

77. Virksomheder, der har opkrævet mere, end deres indtægtsramme tillader, har 
differencer i forbrugernes favør, hvilket vil sige, at de har en gæld til forbrugerne. Disse 
differencer skal tilbagebetales inklusiv forrentning til forbrugerne, som påløber for hvert 
år, differencen ikke er afviklet, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

78. Differencer i forbrugernes favør opstår dermed i et reguleringsår, hvor virksom-
heden har haft større indtægter, end indtægtsrammen tillader, og hvor indtægtsramme-
overskridelsen ikke skyldes opkrævning af en difference i virksomhedens favør fra et 
tidligere år. Differencer i forbrugernes favør skal være tilbagebetalt inden udgangen af 
året efter regnskabsaflæggelsen, hvilket i udgangspunktet vil svare til, at virksomheder-
ne maksimalt har ét år og seks måneder til afvikling af differencen. 

79. Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor 
differencen er opstået6, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i renteloven. 
Såfremt en efterfølgende myndighedsafgørelse medfører en ny difference i forbrugernes 
favør, forrentes denne fra afgørelsestidspunktet, jf. § 29, stk. 4, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen. Energitilsynet skal godkende virksomhedernes afvikling af differencer i 
forbrugernes favør inklusive betaling af forrentning heraf til forbrugerne, jf. § 29, stk. 5, 
i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

80. Sekretariatet for Energitilsynet forelægger ikke i forbindelse med dette ramme-
notat en konkret sag, hvor en virksomhed har differencer i forbrugernes favør. Sekreta-
riatet finder det imidlertid hensigtsmæssigt, at Energitilsynet tilkendegivelser hvilke 
elementer, der kan tillægges vægt ved en endelig opgørelse af forrentning af differencer 
i forbrugernes favør. Dette gælder både situationer, hvor virksomheder ikke har haft et 
tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag at opgøre differencerne inklusiv forrentning til 
forbrugerne på, og situationer, hvor sekretariatet ikke har foretaget afgørelser med god-
kendelse af virksomhedernes afviklingsplaner. Sekretariatet vil efterfølgende forelægge 
en sag, som indeholder problemstillingen om differencer i forbrugernes favør. 

81. I forhold til differencer i forbrugernes favør skal det vurderes i hvilke tilfælde, 
differencer i forbrugernes favør opstået i perioden 2005-2011 skal tilbagebetales til for-
brugerne. Såfremt differencer skal tilbagebetales, skal det derudover vurderes, om for-
rentning til forbrugerne påløber differencerne i hele perioden fra differencernes opståen 
til virksomhedernes tilbagebetaling. Disse vurderinger foretages i afsnit 4.1.b. 

2.2 Korrektion af forrentning i perioden 2005-2007  

2.2.a Beregning af forrentning i 2005-2007 

82. Metoden til beregning af virksomhedernes forrentning har stor betydning i ind-
tægtsrammereguleringen, da virksomhederne, som nævnt i afsnittet ”Reguleringens op-
bygning”, bl.a. reguleres ved brug af et forrentningsloft. En given virksomheds forrent-
ningsloft udtrykker virksomhedens maksimalt tilladte overskud. Overskrides forrent-
ningsloftet har virksomheden merforrentning. Merforrentningen opgøres som et beløb, 

                                                 
6 Bestemmelsen blev ændret med virkning for reguleringsåret 2011 og fremefter. I årene 2005-2010 for-
rentes 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 nr. 1294/2010. 
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og virksomheden pålægges en varig reduktion af indtægtsrammen svarende til dette 
beløb. 

83. Opgørelsesmetoden for forrentning er blevet ændret to gange i løbet af den nu-
værende indtægtsrammeregulering. For perioden 2005-2007 og fra og med 2011 er den 
korrekte metode én, mens den er en anden for perioden 2008-2010. 

84. Det er konstateret, at Sekretariatet for Energitilsynet for reguleringsårene 2005-
2007 som udgangspunkt har opgjort forrentningen ved en forkert metode. Konkret er 
forrentningen for perioden blevet opgjort ved brug af den metode, som var korrekt i 
perioden 2008-2010. 

85. Forskellen på den i praksis anvendte metode til beregning af forrentningen og 
den korrekte metode, som burde have været benyttet, er den måde, hvorpå opståede og 
afviklede differencer indregnes. Begge metoder er illustreret i boks 3. 

Boks 3. Metoder til opgørelse af forrentningen 

Den korrekte metode til opgørelse af en virksomheds forrentning i 2005-2007 

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 skal forrentningen i reguleringsårene 2005-2007 
opgøres som årets regulatoriske driftsmæssige indtægter fratrukket årets driftsomkostninger, afskrivnin-
ger og eventuelt opkrævet underdækning. Det fremgår af definitionen af de regulatoriske driftsmæssige 
indtægter i denne periodes bekendtgørelse, at disse skal ”korrigere[s] for justering af differencer”. Det 
betyder, at de driftsmæssige indtægter skal tillægges differencer i virksomhedens favør og tilbagebeta-
ling af differencer i forbrugernes favør samt fratrækkes differencer i forbrugernes favør og opkrævning 
af differencer i virksomhedens favør: 

Forrentning = Regulatorisk indtægt – Driftsomk. – Afskrivninger 

                         = Indtægt + Diff. i virksomhedens favør – Diff. i forbrugerens favør 

                            – Opkrævning af differencer i virksomhedens favør  

                           + Tilbagebetaling af diff. i forbrugerens favør – Driftsomk. – Afskrivninger  

 

I dette notat er denne metode til opgørelse af forrentning generelt benævnt den korrekte metode til opgø-
relse af forrentning. 

Sekretariatet understreger, at denne metode alene er korrekt for perioden 2005-2007 og for 2011 og 
frem, idet indtægtsrammebekendtgørelsen anviser en anden beregning af forrentning i perioden 2008-
2010. 

Den benyttede metode til opgørelse af en virksomheds forrentning i 2005-2007 

For reguleringsårene 2005-2007 har sekretariatet imidlertid opgjort forrentningen som årets driftsmæssi-
ge indtægter uden korrektion for differencer fratrukket årets driftsomkostninger, afskrivninger og even-
tuelt opkrævet underdækning:  

Forrentning = Indtægt – Driftsomk. - Afskrivninger 

I dette notat er denne metode til opgørelse af forrentning generelt benævnt den forkerte metode til opgø-
relse af forrentning. 

Sekretariatet understreger, at denne metode alene er forkert for perioden 2005-2007 og for 2011 og 
frem, idet indtægtsrammebekendtgørelsen fastlægger netop denne metode i årene 2008-2010 (dog med 
enkelte undtagelsesbestemmelser). 
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86. I afsnit 4.2.a bliver det vurderet, hvordan sekretariatet ved gennemgang af virk-
somhedernes reguleringsregnskaber fra 2005-2011 skal opgøre forrentningen i 2005-
2007, og hvordan sekretariatet skal forholde sig til en mulig genberegning af forretnin-
gen i 2005-2007, således at der er klarhed om og konsistens i sekretariatets administra-
tion på dette punkt. 

2.2.b Behandling af merforrentning 2005-2007  

87. Sekretariatet for Energitilsynet har, som det fremgår i afsnit 2.2.a ovenfor, kon-
stateret, at flere virksomheder har fået beregnet forrentningen i reguleringsårene 2005-
2007 ved en forkert metode. Som beskrevet i ”Reguleringens opbygning”, skal merfor-
rentning i et reguleringsår i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen medføre en re-
duktion af indtægtsrammen. 

88. Som følge af en forkert beregning af forrentningen for reguleringsårene 2005-
2007, er nogle virksomheder således på et uberettiget grundlag blevet pålagt en ind-
tægtsrammereduktion. Omvendt er nogle virksomheder, som i disse år har haft merfor-
retning efter den korrekte opgørelsesmetode, ikke blevet pålagt den indtægtsrammere-
duktion, som deres merforrentning rettelig gav anledning til. Der er dog alene blevet 
gennemført indtægtsrammereduktioner for nogle af de virksomheder, der har fået kon-
stateret merforrentning ved brug af den forkerte beregningsmetode. 

89. Sekretariatet bemærker, at det i sig selv ikke påvirker en virksomheds differen-
cer, hvorvidt forrentningen er opgjort efter den forkerte eller korrekte beregningsmeto-
de. Det er alene såfremt konsekvensen af merforrentningen – nemlig en indtægtsramme-
reduktion – er blevet effektueret, at beregningsmetoden til opgørelse af forrentning vil 
påvirke virksomhedernes differencer. 

90. Der vil være virksomheder, der i et givent år i perioden 2005-2007 ville have 
været bundet af forrentningsloftet ved brug af den forkerte metode til beregning af for-
rentning, og som ikke ville have været bundet af forrentningsloftet ved brug af den kor-
rekte metode til beregning af forrentning. Det drejer sig dog alene om virksomheder, der 
i det givne år har opkrævet mere end deres indtægtsramme og dermed overskredet ind-
tægtsrammen, der som følge heraf har været den bindende regulatoriske faktor (modsat 
forrentningsloftet). Som følge heraf, er virksomhedernes opkrævningsmuligheder i pe-
rioden således isoleret set ikke blevet begrænset som konsekvens af, at den forkerte be-
regningsmetode er benyttet. 

91. Reglerne om reduktion som følge af merforrentning var mere lempelige i regule-
ringsårene 2005-2007 end de nuværende regler om reduktion som følge af merforrent-
ning, som er illustreret i boks 2 ovenfor under ”Reguleringens opbygning”. For regule-
ringsårene 2005-2007 gjaldt, at merforrentning medførte en reduktion af indtægtsram-
men med et beløb svarende til overskridelsen, dog maksimalt med to pct. pr. år, så læn-
ge virksomhedens forrentning oversteg den toneangivende lange byggeobligationsrente 
plus ét procentpoint, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004. 

92. Reglerne om reduktion som følge af merforrentning blev ændret til de nuværen-
de med virkning fra og med reguleringsåret 2008, og konsekvensen af merforrentning 
har siden 2008 været en varig reduktion af indtægtsrammen med et beløb svarende til 
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merforrentningen, dog korrigeret for allerede pålagte men ikke fuldt ud gennemførte 
reduktioner. 

93. Forskellen på konsekvensen af merforrentning under indtægtsrammeregulerin-
gen er således, at konsekvensen for merforrentning i reguleringsårene 2005-2007 er 
begrænset ved en maksimal indtægtsrammereduktion (på to pct.), samt at der for mer-
forrentning i reguleringsårene 2008-2011 skal korrigeres for allerede pålagte men ikke 
fuldt ud gennemførte reduktioner af indtægtsrammen. 

94. Som det fremgår ovenfor under afsnit 2.0, følger det af sekretariatets praksis, at 
virksomhederne har fået bagudrettede indtægtsrammeudmeldinger, som til tider ikke 
har givet virksomhederne et tilstrækkeligt grundlag at agere ud fra, og som i visse til-
fælde har haft karakter af at være foreløbige, idet afgørelser udestod. I februar 2010 har 
flere virksomheder sammen med udmelding af ex ante indtægtsrammen for regulerings-
året 2010 modtaget et brev, der beskriver grundlaget for ex ante udmeldingen. Heraf 
fremgår blandt andet:  

”Energitilsynets sekretariat kan nu udmelde virksomhedens foreløbige indtægtsramme for 2010, 

samt reguleringsprisen pr. 1. januar 2010. 

 

Grundlaget for udmeldingen er: 

[…]  

4) Udmeldte effektivitetskrav for 2008-2010, 

5) Reduktioner af indtægtsrammen pga. for høj forrentning i perioden 2005-2008 

[…]”  

[Sekretariatets understregning] 

 
95. Det fremgår således af brevet, at eventuelle reduktioner af indtægtsrammen som 
følge af merforrentning i perioden 2005-2008 er lagt til grund for opgørelsen af ex ante 
indtægtsrammen for 2010. 

96. Indtægtsrammereduktioner som følge af merforrentning er varige, og manglende 
indtægtsrammereduktioner vil således også have en varig konsekvens. For en virksom-
hed betyder det, at virksomheden hvert efterfølgende år vil have mulighed for at have 
flere indtægter, end hvad den reelt skulle have haft mulighed for i henhold til regulerin-
gen. For forbrugerne betyder det en varig risiko for meropkrævning fra virksomheden. 
Hvorvidt der reelt skal gennemføres indtægtsrammereduktioner for de virksomheder, 
der ikke har fået pålagt indtægtsrammereduktioner som følge af merforrentning efter, 
der er forløbet mellem tre og fem år siden, reduktionerne skulle have været foretaget, vil 
blive vurderet i afsnit 4.2.b. 

97. Som følge af, at driftsoverskuddet ved den korrekte metode til opgørelse af for-
rentning for reguleringsårene 2005-2007 skal korrigeres for differencer, kan der i visse 
tilfælde opstå merforrentning med tilbagevirkende kraft som følge af indtægtsramme-
forhøjelser med tilbagevirkende kraft. Det skyldes, at indtægtsrammeforhøjelser med 
tilbagevirkende kraft til fx 2005 ændrer størrelsen og evt. fortegnet af dette års differen-
ce (når fortegnet ændres i denne sammenhæng går differencen fra at være i forbrugernes 
favør til at være i virksomhedens favør). 

98. Det skal i den forbindelse vurderes, hvordan sekretariatet skal forholde sig i de 
tilfælde, hvor der opstår merforrentning i et eller flere af reguleringsårene 2005-2007 
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som følge af indtægtsrammeforhøjelser med tilbagevirkende kraft, således at de forelø-
bige udmeldinger til virksomhederne, der er foretaget i umiddelbar forlængelse af regn-
skabsaflæggelsen, ændres. Denne vurdering foretages i afsnit 4.2.b.  
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3. Lovgrundlag 

99. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for 
de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfrem-
stillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen omfatter de to over-
ordnede temaer, sagen vedrører. Af hensyn til de to overordnede temaer og de i alt fire 
underliggende temaer er gennemgangen af lovgrundlaget tilrettelagt, så de underliggen-
de temaers relevante lovgrundlag gennemgås under temaets overskrift. Under hver 
overskrift er gennemgangen tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskilde-
hierarkiet, således at love og bekendtgørelser (seneste først) citeres før eventuel rets-
praksis, og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist.  

3.0 Retspraksis om passivitet og tilbagekaldelse  

Højesteret  
100. Myndighederne er ikke afskåret fra at meddele afgørelser af bebyrdende karakter 
med tilbagevirkede kraft- i hvert fald ikke, når den ”følges ad” med en afgørelse af be-
gunstigende karakter. Lighedsprincippet udelukker ej heller dette, jf. U.2013.513.H: 

Skatteministeriet var ikke som følge af en forvaltningsretlig lighedsgrundsætning eller et forvalt-

ningsretligt forventningsprincip afskåret fra at modregne for lidt betalt energiafgift i et kraft-

varmeværks krav på for meget betalt energiafgift.  

 

I/S Vestkraft (nu en del af DONG Energy Power), D, rejste krav om nedsættelse af afgiftstilsva-

ret (energi- og CO2-afgifter) vedrørende Herningværket, H, for perioden fra 1990 til 1995 og 

anmodede om tilbagebetaling af for meget betalt afgift. Skattemyndighederne, S, afslog anmod-

ningen. I perioden var der begået to fejl fra H's side. Der var på den ene side beregnet for lidt af-

gift, fordi værket havde fulgt det såkaldte merbrændselsprincip, selv om kraftvarmefordelen blev 

delt mellem el og varme, hvilket gav S krav på efterbetaling. På den anden side var der betalt for 

meget, idet H havde ladet udgiften til transport af brændsel fra Esbjerg til Herning indgå i bereg-

ningen, hvilket gav H krav på tilbagebetaling. Den samlede konsekvens af disse fejl var, at der 

var betalt for lidt i afgift, men S havde besluttet ikke at afkræve H og nogle andre kraftvarme-

værker, der ligeledes havde betalt for lidt i afgift som følge af forkert anvendelse af merbrænd-

selsprincippet, den manglende afgift. Højesteret fastslog bl.a., at hverken en forvaltningsretlig 

lighedsgrundsætning eller et forvaltningsretligt forventningsprincip kunne føre til, at S var afskå-

ret fra at gøre et krav om efterbetaling gældende til kompensation for tilbagebetalingskravet. Hø-

jesteret tiltrådte derfor, at S var blevet frifundet for D's påstand om tilbagebetaling af den for 

meget betalte afgift. 

 

Ekstrakt fra ”proceduren: Myndighedernes reaktion efter kontrolaktionen i foråret 1997 viser og-

så, at den omhandlede praksis ikke var åbenbar ulovlig. Det præciserende cirkulære af 20. august 

1998 om centrale kraftvarmeværkers opgørelse ville ikke være trådt i kraft med fremadrettet 

virkning, men derimod med tilbagevirkende kraft, hvis der var tale om en åbenbar ulovlig prak-

sis. Myndighederne må derfor have været af den opfattelse, at der ikke forelå den fornødne klare 

lovhjemmel til at tillægge cirkulæret tilbagevirkende kraft. Endvidere undlod myndighederne 

bevidst at foretage efteropkrævning af afgiftstilsvar, selv om dette ikke var udelukket på grund af 

frist- og forældelsesregler. Hvis selskabet pålægges at betale afgift af kraftvarmefordelen, vil det 

være et brud på lighedsgrundsætningen, da ingen af de andre sammenlignelige værker er pålagt 

en sådan afgift. 
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Landsretten  
101. Myndighederne har en aktiv oplysningsforpligtelse – særligt ved bebyrdende 
retsakter, jf. U.1969.513V: 

Frifindelse for overtrædelse af påbud om minkfarms nedlæggelse, idet påbudet ej fandtes til-

strækkeligt begrundet i konkrete gener fra tiltaltes minkfarm.  

 

T, der i ca. 20 år havde drevet minkfarm på en ham tilhørende ejendom i Strandby, var sat under 

tiltale for at have undladt at efterkomme et af sundhedskommissionen meddelt påbud om ned-

læggelse af farmen, hvilket påbud indenrigsministeriet I havde stadfæstet med den begrundelse, 

at det måtte anses godtgjort, at farmen medførte væsentlige ulemper for de omboende. Da I's af-

gørelse var truffet på grundlag af oplysninger og udtalelser om ulemperne ved de i alt 9 mink-

farme, som da fandtes inden for det pågældende område, hvorimod oplysningerne og udtalelser-

ne ikke indeholdt nogen beskrivelse af vedligeholdelses- og renholdelsestilstanden specielt på 

T's farm eller nogen vurdering af, i hvilket omfang de konstaterede ulemper måtte antages at hid-

røre fra denne, fandtes det betænkeligt at anse grundlaget for l's afgørelse for tilstrækkeligt i for-

hold til T, hvis farme måtte antages i mindre omfang end i hvert fald nogle af de andre farme at 

have bidraget til ulemperne, og som ikke forud for afgørelsen havde modtaget pålæg på grund af 

gener fra farmen. Herefter frifandtes T.  

Ombudsmandens praksis om tilbagekaldelse  
102. Det fremgår af Ombudsmandens udtalelse vedr. tilbagekaldelse af en begunsti-
gende afgørelse, at det forudsætter overvejelse af, om der forelå særlige omstændighe-
der, som talte imod en annullering (se FOB1996.173): 

En advokat klagede på vegne af to søstre over at Kirkeministeriet efter trekvart år tilbagekaldte 

en afgørelse hvorved søstrene havde fået tillagt navnet “Hartvig” som mellemnavn ved en tilfø-

relse i ministerialbogen efter navnelovens § 11, stk. 1. Ministerialbogsføreren havde uden nær-

mere undersøgelse eller opklarende forespørgsel til ministeriet lagt til grund at navnet “Hartvig” 

blev brugt af søstrenes far som mellemnavn. Kirkeministeriet henviste til at navnet “Hartvig” 

både bruges som fornavn og mellem-/efternavn, og at søstrenes far brugte navnet som andet for-

navn og ikke som mellemnavn. Da afgørelsen således ikke havde hjemmel, måtte den efter mini-

steriets opfattelse annulleres. Advokaten henviste til at det drejede sig om en tilbagekaldelse af 

en begunstigende forvaltningsakt der kun i særlige tilfælde kunne annulleres. Ombudsmanden 

var enig med ministeriet i at der ikke var hjemmel i navnelovens § 11, stk. 1, til at tillægge sø-

strene mellemnavnet “Hartvig”. Ombudsmanden lagde desuden til grund at søstrene ikke kunne 

erhverve navnet ved navnebevis efter navnelovens § 11, stk. 2. Ombudsmanden mente at mini-

steriet ved vurderingen af om den begunstigende afgørelse skulle annulleres, burde have overve-

jet om der forelå særlige omstændigheder der talte imod en annullering. Ombudsmanden pegede 

i den forbindelse på momenter som han fandt måtte indgå i overvejelserne - herunder at den op-

rindelige afgørelse skyldtes en fejl fra myndighedens side, at en annullering i en navnesag måtte 

betragtes som ganske indgribende i tilfælde hvor der var gået en vis tid i hvilken de(n) begunsti-

gede havde indrettet sig i tillid til afgørelsen, og endelig at det modstående hensyn til beskyttel-

sen af efternavnet “Hartvig” måtte ses i lyset af at søstrene ikke ville kunne bortkaste deres eget 

efternavn. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til Kirkeministeriet at genoptage sagen. 

Klagenævnspraksis om passivitet og tilbagekaldelse 
103. Energiklagenævnet traf afgørelse den 12. juni 2012 afgørelse om efterregulering 
fremadrettet og bortfald som følge af myndighedspassivitet i relation til varmeforsy-
ningsloven, jf. jnr. 1021-11-33-124, og udtalte bl.a. i denne forbindelse:  
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Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at Energitilsynets og nævnets prøvelse af sagen 
foretages på offentligretligt grundlag. Energitilsynet påser i medfør af varmeforsyningslovens § 
21, stk. 4, og elforsyningslovens § 75, stk. 3, at omkostningsfordelingen i et affaldskraftvarme-
værk ikke er urimelig. 
[…] 
 
Det følger af praksis hos energimyndighederne, at tilsynsmyndigheden i forbindelse med et på-
læg om ændring af en omkostningsfordeling mellem varme og affaldssiden kan fastsætte en an-
den - ikke urimelig – omkostningsfordeling ud fra et konkret skøn. 
[…] 
 
Udgangspunktet er ifølge administrativ praksis, at en opstået overdækning ikke blot kan, men 
skal indregnes i det regnskabsår, der følger umiddelbart efter det år, som overdækningen vedrø-
rer. Store ubalancer kan dog i henhold til praksis indregnes i prisen over flere år efter aftale med 
Energitilsynet. 
[…] 
 
Gennem mangeårig praksis hos energimyndighederne, herunder Energiklagenævnet, er bestem-
melsen blevet forstået og anvendt således, at den regulatoriske efterregulering af priser, omkost-
ningsfordelinger m.m. sker som en fremadrettet regulering, således at tidligere oppebårne over-
dækninger ikke blot kan, men som udgangspunkt skal udlignes i de fremtidige varmepriser. 
[…] 
 
Energiklagenævnet bemærker imidlertid, at der ved bedømmelsen af, om et offentligretligt krav 
kan anses for bortfaldet kan lægges vægt på den almindelige forvaltningsretlige grundsætning 
om myndighedspassivitet. Det følger af disse regler, at der ved bedømmelsen af, om et offentlig-
retligt krav kan anses for bortfaldet - udover den forløbne tid - kan lægges vægt på, om den for-
pligtede har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort gældende, og 
om det kan bebrejdes det offentlige, at kravet ikke er blevet rejst på et tidligere tidspunkt. I rela-
tion til sidstnævnte indgår det også i vurderingen, hvis myndigheden har haft kendskab til det 
ulovlige forhold.  
 
Begrænsninger i mulighederne for efterregulering kan således efter nævnets opfattelse f.eks. fo-
rekomme i tilfælde, hvor virksomheden har indrettet sig i tillid til, at de anvendte priser, betin-
gelser, omkostningsfordeling m.v. har været i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 
regler. I denne vurdering kan indgå, om der er sket behørig anmeldelse af priser m.m. 

 […] 
 
103. Energiklagenævnet traf den 20. oktober 2008 afgørelse i sag J.nr. 1011-240 om 
tilbagekaldelse af Energitilsynets afgørelser om beregning i af mark-uppen til forsy-
ningspligtprisen. Energitilsynet havde ved afgørelse af 23. juni 2008 besluttet at tilba-
gekalde afgørelser om godkendelse af mark-uppen på forsyningspligtprisen for 2. kvar-
tal 2006. Energiklagenævnet ophævede Energitilsynets afgørelse. Af Energiklagenæv-
nets afgørelse fremgår blandt andet:  

Energiklagenævnet har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at Energitilsynet i for-

bindelse med kontrol af de anmeldte forsyningspligtpriser for 2. kvartal 2006 begik en regnefejl, 

hvilket medførte, at alle selskaber fik godkendt deres priser, og at forsyningspligtselskaberne ik-

ke fik oplyst markup’ens konkrete størrelse i forbindelse med, at selskabernes priser blev god-

kendt. 

 

Elforsyningsloven regulerer ikke, hvorvidt en myndigheds gyldige afgørelser truffet i henhold til 

loven kan tilbagekaldes. Vurderingen af, om Energitilsynet kan tilbagekalde de tidligere afgørel-

ser vedrørende forsyningspligtig el i 2. kvartal 2006, skal således ske i henhold til de almindelige 

forvaltningsretlige principper om tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsafgørelser. I hen-
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hold hertil er hovedreglen, at en myndigheds begunstigende forvaltningsafgørelse ikke uden vi-

dere 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 af-

gørelsen ophæves. 

 

Forsyningspligtselskabernes samlede overdækning på 32,4 mio. kr. fordeler sig på i alt 27 sel-

skaber. Selskabet med den største overdækning havde en overdækning på 14,7 mio. kr., mens 

selskabet med den mindste overdækning havde en overdækning på 13.300 kr. For den enkelte 

forbruger er det således også meget varierende, hvor stort et beløb forbrugeren har betalt for me-

get for el i 2. kvartal 2006. Overprisen 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 kvartalsforbrug 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 tilbagekal-

delse 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. Energiklagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at den begåede fejl har haft en rela-

tiv beskeden betydning for de enkelte forbrugere. Selv i de tilfælde, hvor fejlen har haft størst be-

tydning for den gennemsnitlige forbruger, finder Energiklagenævnt – selvom beløbene ikke kan 

betegnes som ganske uvæsentlige – at hensynet til forbrugerne i de konkrete tilfælde ikke er til-

strækkeligt tungtvejende i forhold til de pågældende selskabers berettigede forventninger. Ener-

giklagenævnet har herved også lagt vægt på, at Energitilsynet ensidigt forårsagede den omhand-

lede 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 Energitil-

synets understregning] 
 
3.1 Indtægtsrammer og afvikling af differencer  

3.1.1 Lovgrundlag om opgørelse af indtægtsrammer og  generelt om indtægtsrammeregu-
leringen 

104. Indtægtsrammerne for netvirksomhederne og de regionale transmissionsvirk-
somheder fastsættes i overensstemmelse med § 70 i elforsyningsloven7. De nærmere 
regler for fastsættelse og udmelding af indtægtsrammer er fastlagt i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen8, som er udstedt med hjemmel i bl.a. elforsyningslovens § 70. 

                                                 
7 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni 2012 om elfor-
syning mv. 
8 Seneste bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 
transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. 
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105. 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 indtægtsrammebekendtgørelsen.  

106. Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er reguleret af elforsy-
ningsloven § 70. Denne har været gældende fra reguleringsåret 2008 til nu, og følgende 
fremgår af bestemmelsen: 

§ 70. Priser for netvirksomhedernes og de regionale transmissionsvirksomheders ydelser fastsæt-

tes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med hen-

blik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. De i § 

69 nævnte omkostninger omfatter også 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 indtægter. 

Net- og transmissionsvirksomheder, der kan dokumentere, at sådanne indtægter i 2004 blev ind-

tægtsført i andre virksomheder og dermed ikke indgik i opgørelsen af indtægtsrammen, kan få 

deres indtægtsramme justeret fremadrettet med et beløb svarende til gennemsnittet af de pågæl-

dende indtægter i 2009-2011. 

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle be-

rørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at ta-

rifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 

2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes 

og afskrives.  

Stk. 3. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der indgår som en inte-

greret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samlede anlæg 

nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. Endvidere omfatter nødvendige nyinveste-

ringer væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsy-

ningssikkerheden, kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssik-

kerheden, 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 efter den 1. januar 

2005, eller at netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed har erhvervet an-

lægget efter denne dato. 

Stk. 4. Såfremt en virksomheds forrentning af den nødvendige kapital, der udgøres af dens netak-

tiver med et tillæg på 2 pct., overstiger den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, be-

tragtes overskridelsen som merforrentning. Ved beregningen af forrentningen indgår ikke om-

kostninger og indtægter, som hidrører fra varetagelsen af energispareaktiviteter, jf. § 22. Merfor-

rentningen opgøres som et beløb. Virksomhedens indtægtsramme nedsættes varigt med dette be-

løb. Indtægtsrammen reduceres med 33 pct. af beløbet i det regnskabsår, der følger aflæggelsen 

af den årsrapport, hvor merforrentningen konstateres. Indtægtsrammen reduceres året efter med 

de resterende 67 pct. af beløbet. Nedsættelsen korrigeres for allerede pålagte, men ikke fuldt ud 

gennemførte nedsættelser som følge af nedbringelse af merforrentning fra tidligere år. 

[…] 

 
107. Før ændringen til ovenstående ordlyd var den gældende bestemmelse om regule-
ring af net- og transmissionsvirksomheders ydelser for reguleringsårene 2005-2007 også 
elforsyningslovens § 70, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret 
ved lov nr. 494 af 9. juni 2004. Bestemmelsen fastlagde mere generelle rammer og lød 
således: 
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§ 70. Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse 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 effektiv 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 regulering sikres det, at tarifferne 

i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet 

kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, 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 indtægtsramme for 

hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds effektiviserings-

potentiale. 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 virk-

somheden skal gennemføre 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 lo-

ven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven. 

Stk. 5. Kommuner og amtskommuner må ikke yde tilskud til kommunal netvirksomhed, som ef-

ter bestemmelsen i § 4, stk. 1, ikke drives i selskaber med begrænset ansvar.  

 
108. 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 gennemføres i overens-

stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyt-

telse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og 

fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. Stk. 5. Kommuner 

og amtskommuner må ikke yde tilskud til kommunal netvirksomhed, som efter bestemmelsen i § 

4, stk. 1, ikke drives i selskaber med begrænset ansvar.  

Indtægtsrammebekendtgørelserne 
109. I perioden 2005-2012 har der været fem indtægtsrammebekendtgørelser. Fire af 
dem har været gældende for forskellige perioder, mens én af bekendtgørelserne blev 
erstattet kort efter udstedelsen.  

110. Den gældende indtægtsrammebekendtgørelse er nr. 335 af 15. april 2011 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet 
af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) og gælder for 2011 og 
frem. Virksomhedernes reguleringsregnskaber i perioden 2005-2010 skal behandles 
efter hhv. indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 og nr. 1294/20109:  

§ 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 omfattet af elforsyningsloven.  

[…] 

                                                 
9 I vurderingsafsnittet henvises der eksplicit til ”indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004” eller ”ind-
tægtsrammebekendtgørelse nr. 1294/2010” de steder, hvor et forhold skal vurderes eksplicit for perioden 
2005-2010. Når der henvises til den gældende indtægtsrammebekendtgørelse vil henvisningen være ”ind-
tægtsrammebekendtgørelsen”. 
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Stk. 4. Årsrapport for reguleringsårene 2008 – 2010 udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse 

nr. 1294 af 24. november 2010. Virkningerne af oplysninger i årsrapporter for reguleringsårene 

2008 – 2010, herunder eksempelvis vedrørende merforrentning og nettab, bestemmes ligeledes 

efter reglerne i den nævnte bekendtgørelse. 

[…] 
Stk. 8. Sager vedrørende perioden 1. januar 2005 til 7. oktober 2008 for Energitilsynet eller 

Energiklagenævnet efter bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven behand-

les efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for net-

virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 

 
111. Energitilsynets beregning og udmelding af foreløbige (ex ante) indtægtsrammer 
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. Indtægtsrammen beregnes på bag-

grund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens for-

ventede mængde leveret elektricitet (kWh) for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen ud-

gør det maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæs-

sige indtægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det forventede, jf. stk. 4, og ved uændret 

reguleringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret. Afvikling af 

eventuelle differencer, jf. § 29, stk. 3, påvirker ikke indtægtsrammen. 

Stk. 2. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtæg-

ter i 2004, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004, divideret med den leverede mæng-

de 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. 

 

§ 4. Til regionale transmissionsvirksomheder udmelder Energitilsynet hvert år ultimo december 

to separate indtægtsrammer for hver enkelt virksomhed for det følgende reguleringsår. Der ud-

meldes en mængdebaseret indtægtsramme for indtægter fra elektricitet leveret til virksomhedens 

aftagere og en rådighedsafhængig indtægtsramme for indtægter, som virksomheden modtager fra 

Energinet.dk for at stille transmissionsnettet til rådighed. 

Stk. 2. Til regionale transmissionsvirksomheder, der ikke stiller net til rådighed for Energinet.dk, 

udmelder Energitilsynet alene en mængdebaseret indtægtsramme. 

 

§ 5. Den mængdebaserede indtægtsramme til en regional transmissionsvirksomhed beregnes og 

administreres i medfør af § 3. 

 

§ 6. Den rådighedsafhængige indtægtsramme til en regional transmissionsvirksomhed svarer til 

virksomhedens rådighedsbeløb pr. den 1. januar i reguleringsåret. Indtægtsrammen udgør det 

maksimale beløb, som virksomheden i et reguleringsår kan oppebære i form af driftsmæssige 

indtægter ved uændret rådighedsbeløb, i forhold til rådighedsbeløbet pr. den 1. januar i regule-

ringsåret. 

Stk. 2. Grundlaget for beregningen af rådighedsbeløbet er virksomhedens indtægter fra den sy-

stemansvarlige virksomhed for at stille net til rådighed i 2004. 

Stk. 3. Rådighedsbeløbet ændres efterfølgende i medfør af §§ 7, 12 og 13, § 24, stk. 5, og § 27. 

[…] 
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§ 8. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne re-

guleringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, til hver virksomhed og til regionale transmis-

sionsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 26. Disse priser og beløb kan sene-

re ændres, jf. §§ 12 og 13. 

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

§ 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 Energi-

net.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 indtægtsrammeregulerin-

gen, jf. § 20, stk. 1. 

6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 

Stk. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning. 

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 hensigtsmæssig og effektiv admini-

stration af afgørelser efter stk. 1. 

Stk. 4. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 2 og 3, forstås en forøgelse af omkostninger, for hvert omkost-

ningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i for-

hold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering. 

 

§ 13. Energitilsynet sænker reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som føl-

ge af: 

1) Bortfald eller reduktion af krav fra myndigheder eller Energinet.dk, som medfører en væ-

sentlig 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 aktivitet, 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 omkost-

ningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i for-

hold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering. 

Stk. 3. Virksomheden anmelder de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte forhold til Energitilsynet senest ved 

regnskabsaflæggelsen, jf. § 29. 

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. 

 
113. Indtægtsrammebekendtgørelsen indeholder efter sekretariatets forståelse ikke 
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 
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virksomhederne skal indsende differenceafviklingsplaner 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, vedlæg-

ges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede differen-

ce er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regn-

skabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrø-

rer fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår. 

 
§ 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsy-

net. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. 

Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation som nævnt i § 29 efter Energitilsynets 

nærmere anvisninger. Det i årsrapporten indeholdte 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. 

 
114. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 2 definerer flere centrale begreber i regule-
ringen: 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 

[…] 

5) Forrentning: Virksomhedens resultat før finansielle poster og skat, dvs. årets driftsmæssige 

indtægter minus årets driftsomkostninger, afskrivninger og opkrævet underdækning, jf. nr. 24, og 

korrigeret for differencer, jf. nr. 2, i henhold til reglerne 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 obligationsrente (DKK), 

tidligere byggerente. 

[…] 

14) Merforrentning: Forrentning af den nødvendige kapital, som overstiger den lange byggeobli-

gationsrente, jf. nr. 12, plus 1 procentpoint. 

[…] 

18) Nødvendig kapital: Den samlede værdi af virksomhedens netaktiver, som opgjort og afskre-

vet efter § 23, og dens omsætningskapital, der er fastsat til 2 pct. af værdien af de nedskrevne ne-

taktiver. 

19) Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 9, efter den 1. januar 2005, og 

som omfatter: 

a) Nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. in-

vesteringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklings-

projekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. 

b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsy-

ningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet, 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 forsyningssikkerheden. 
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d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1, i lov om elforsy-

ning. 

e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen 

er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 

20) Regional transmissionsvirksomhed: Virksomhed, der med bevilling driver eltransmissions-

net. 

21) Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kWh leveret elektricitet, der udmeldes af 

Energitilsynet til virksomheden. 

22) Reguleringsår: Kalenderår. 

23) Rådighedsbeløb: Årsbaseret beløb, der udmeldes af Energitilsynet til en regional transmissi-

onsvirksomhed, som virksomheden kan oppebære for at stille sit net til rådighed for Energi-

net.dk. 

24) Underdækning: Den i virksomhedens årsrapport for 2003 opgjorte, akkumulerede underdæk-

ning 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 åbningsbalancer for netvirksomheder og trans-

missionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder.  

Forvaltningslovens bestemmelser om klagevejledning 
115. Det følger af forvaltningsloven, at en afgørelse skal være begrundet, indeholde 
henvisning til hjemlen og være ledsaget af en klagevejledning, medmindre 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 begrundelse, medmindre 

afgørelsen fuldt ud  giver den pågældende part medhold. 

[…] 

 

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til 

hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt 

skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skøns-

udøvelsen. 

[…] 

 

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles 

skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og op-

lysning 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 fastsætte 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. 

 
3.1.2 Lovgrundlag om afvikling af differencer 

116. Differencer (årets differencer) defineres i § 2, nr. 2 i indtægtsrammebekendtgø-
relsen.  

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 

[…] 

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 ind-
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tægtsrammen udgør differencer i forbrugernes favør. For lave indtægter i forhold til indtægts-

rammen udgør differencer i virksomhedens favør. 

 
117. Differencer kan endvidere opstå som følge af, at Energitilsynet har truffet afgø-
relse om at hæve eller sænke en virksomheds indtægtsramme (i § 29, stk. 3, kaldet dif-
ference som følge af ændrede forhold), jf. §§ 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørel-
sen.  

§ 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 Energi-

net.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 indtægtsrammeregulerin-

gen, jf. § 20, stk. 1. 

6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 

Stk. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning. 

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 hensigtsmæssig og effektiv admini-

stration af afgørelser efter stk. 1. 

Stk. 4. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 2 og 3, forstås en forøgelse af omkostninger, for hvert omkost-

ningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i for-

hold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering. 

 

§ 13. Energitilsynet sænker reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som føl-

ge af: 

1) Bortfald eller reduktion af krav fra myndigheder eller Energinet.dk, som medfører en væ-

sentlig 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 aktivitet, 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 omkost-

ningselement for sig, på det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i for-

hold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsregulering. 

Stk. 3. Virksomheden anmelder de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte forhold til Energitilsynet senest ved 

regnskabsaflæggelsen, jf. § 29. 

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. 

 
118. Forhøjelser af indtægtsrammen som følge af § 12, stk. 1, nr. 1 og 3 (nyinveste-
ringer og nettab) har virkning fra idriftsættelsestidspunktet henholdsvis opgørelsesåret, 
jf. § 15, stk. 1 og § 17, stk. 3:   
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§ 15. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en 

virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer 

nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 19, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger 

til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af re-

guleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelses tidspunktet. 

 […] 

 

 § 17. Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet med nettabet. 
 […] 

 Stk. 3, Justeringen af indtægtsrammen har virkning for det år, som opgørelsen vedrører.   

 
119. Differencer opstået i et givet reguleringsår samt differencer opstået som følge af 
ændrede forhold kan afvikles indtil året efter regnskabsaflæggelsen og skal i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen indsende plan for afvikling af differencen, jf. § 28 og § 29, 
stk. 3 og 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 

§ 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsy-

net. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. 

Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation som nævnt i § 29 efter Energitilsynets 

nærmere anvisninger. Det i årsrapporten indeholdte 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. 

Stk. 3. Årsrapporten gøres offentligt tilgængelig af Energitilsynet. 

 

§ 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: 

[…] 

2) Differencer samt afviklingen heraf, jf. stk. 3 og 6. 

[…] 

4) Ændrede forhold, som bevirker at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været 

hævet, jf. § 12. 

5) Ændrede forhold, som bevirker at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været 

sænket, jf. § 13. 

[…] 

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, vedlæg-

ges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede differen-

ce er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regn-

skabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrø-

rer fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår. 

[…] 

Stk. 6. Såfremt der er en difference, jf. stk. 3, i virksomhedens favør, vedlægges årsrapporten et 

forslag til justering af virksomhedens priser med henblik på afvikling af differencen eller dele 

heraf. Ønsker en virksomhed ikke at justere sine priser som følge af differencen, anses virksom-

hedens prisfastsættelse som en midlertidig prisreduktion. Virksomheden redegør for denne mid-

lertidige prisreduktion i sin årsrapport. Reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet ændres ikke ved 

midlertidige prisreduktioner. Midlertidige prisreduktioner kan ikke efterfølgende begrunde en 

overskridelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. 
[…] 
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120. Udover afviklingsfristen for differencer, jf. § 29, stk. 3, indeholder bekendtgørel-
sen ikke en frist for ansøgning og afgørelser i medfør af §§ 12 og 13. 

121. Når et regnskab skal korrigeres, kan dette ske senere end den 31. august i ind-
sendelsesåret 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 forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det reguleringsår, 

korrektionen vedrører.  

 
122. I bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2013 om forbrugerbeskyttelse i medfør af 
lov om elforsyning (forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen) er det angivet, hvilke pris-
stigninger, der anses for væsentlige for den enkelte forbruger:  

§ 10. Hvis netvirksomheden agter at foretage væsentlige ændringer i tariffer, vilkår eller gebyrer 

til ugunst for forbrugeren, skal den berørte forbruger have et forudgående varsel på mindst 3 må-

neder ved anvendelse af e-mail, faktura, adresseret kundeblad eller lignende individuel kommu-

nikation. 

Stk. 2. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende tariffer eller gebyrer, som for-

højer det berørte priselement med 10 pct. eller mere, ændringer i leveringsbetingelser og kon-

traktbetingelser, nye gebyrer og vilkår samt ændringer af enhedspris i aftaler om fast tarif og æn-

dringer af prisberegningsgrundlaget i aftaler om variabel tarif. 

 

3.1.3 Lovgrundlag om forrentning af differencer i f orbrugernes favør 

123. For definition af differencer såvel årets difference som difference som følge af 
ændrede forhold, se foregående afsnit 3.1.2. 

124. Differencer i forbrugernes favør skal afvikles året efter regnskabsaflæggelsen, se 
§ 29, stk. 3. Energitilsynet godkender afviklingsplanen inkl. forrentningen af differen-
cen, jf. § 28 og § 29, stk. 3-5, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 

§ 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsy-

net. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. 

Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation som nævnt i § 29 efter Energitilsynets 

nærmere anvisninger. Det i årsrapporten indeholdte 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. 
Stk. 3. Årsrapporten gøres offentligt tilgængelig af Energitilsynet. 

§ 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: 

[…] 

2) Differencer samt afviklingen heraf, jf. stk. 3 og 6. 

[…] 
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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, vedlæg-

ges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede differen-

ce er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regn-

skabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrø-

rer fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår. 

Stk. 4. Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differen-

cen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i renteloven. Såfremt en efter-

følgende myndighedsafgørelse medfører en ny difference i forbrugernes favør forrentes denne 

fra afgørelsestidspunktet. 

Stk. 5. Energitilsynet godkender virksomhedernes afvikling af differencer i forbrugernes favør, 

inkl. forrentningen heraf, jf. stk. 4. 

[…]  
 
125. Differencer i forbrugernes favør opstået i 2011 og fremefter forrentes fra den 1. 
juli i det reguleringsår, hvor differencen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold 
til § 5, stk. 1, i renteloven, jf. § 29, stk. 4. Af rentelovens § 5, stk. 1, fremgår:  

§ 5. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte reference-

sats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som 

Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. 

 
126. Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. juli 2011, som er gældende for re-
guleringsåret 2011 var 1,30 pct.10 

127. Differencer i forbrugernes favør for årene 2008-2010 forrentes fra den 1. januar i 
året efter regnskabsaflæggelsen. Følgende fremgår af indtægtsrammebekendtgørelse nr. 
1294/2010 om differencer i forbrugernes favør og forrentning heraf:   

§ 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: 

[…] 

2) Differencer samt afviklingen heraf, jf. stk. 3 og 6. 

Stk. 3. Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige indtægt pr. kWh, jf. 

§ 2, nr. 7, og dens årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 24, henholdsvis en difference mellem de fak-

tiske indtægter for at stille et regionalt transmissionsnet til rådighed og den regionale transmissi-

onsvirksomheds årlige rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 25, eller der er ændrede forhold, som bevirker, 

at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, ved-

lægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede dif-

ference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for 

regnskabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der 

hidrører fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår. 

Stk. 4. Differencer i forbrugernes favør forrentes med en procentsats svarende til den lange byg-

geobligationsrente plus 1 procentpoint fra den 1. januar i det reguleringsår, der følger efter tids-

punktet for regnskabsaflæggelsen. 
Stk. 5. Energitilsynet godkender virksomhedernes metoder til afvikling af differencer i forbru-
gernes favør. 
 

                                                 
10 http://www.nationalbanken.dk/dndk/minfo.nsf/officialrates.html!openview&type=rt3 hentet den 30. 
januar 2013 



Side 39 af 68 
 

128. Differencer i forbrugernes favør for årene 2005-2007 forrentes fra den 1. januar i 
året efter regnskabsaflæggelsen. Følgende fremgår af indtægtsrammebekendtgørelse nr. 
1520/2004 om differencer i forbrugerenes favør og forrentning heraf: 

§ 22. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for:  

1) Eventuel afvikling af underdækning, jf. § 2, nr. 19, og § 18.  

2) Eventuel afvikling af differencer, jf. stk. 2.  

3) Opnået forrentning og forrentningsprocent, jf. § 17.  

4) Ændrede forhold, som bevirker at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været 

sænket, jf. § 14.  

5) Forskellen mellem virksomhedens gennemsnitlige pris og dens årlige reguleringspris hen-

holdsvis forskellen mellem de faktiske indtægter for at stille transmissionsnet til rådighed og 

virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. § 8.  

Stk. 2. Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige pris og dens årlige 

reguleringspris henholdsvis en difference mellem de faktiske indtægter for at stille net til rådig-

hed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. stk. 1, nr. 5, eller ændrede forhold, som bevir-

ker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været sænket, jf. stk. 1, nr. 4, ved-

lægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede dif-

ference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for 

regnskabsaflæggelsen.  

Stk. 3. Differencer i forbrugernes favør forrentes med en procentsats svarende til den toneangi-

vende lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint hvert år den 1. januar, første gang i det 

reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.  

Stk. 4. Forslaget til justering af priserne godkendes af Energitilsynet.  

 
3.2 Merforrentningsreduktioner og korrektion af for rentning i perioden 
2005-2007 

3.2.1. Lovgrundlag om merforrentningsreduktion efte r gældende regler  

129. Definitionen af forrentning, merforrentning og forrentningsprocent af § 2, i ind-
tægtsrammebekendtgørelse nr. 335/2004: 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende begreber: 

[…] 

3) Indtægter, jf. nr. 10, fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som 

virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 1. De driftsmæssige 

indtægter anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Indtægter knyttet til 

virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 

om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af de drifts-

mæssige indtægter. 

[…] 

5) Forrentning: Virksomhedens resultat før finansielle poster og skat, dvs. årets driftsmæssige 

indtægter minus årets driftsomkostninger, afskrivninger og opkrævet underdækning, jf. nr. 24.  

6) Forrentningsprocent: Forrentningen sat i forhold til den nødvendige kapital, jf. nr. 18,  opgjort 

ultimo reguleringsåret. 

14) Merforrentning: Forrentning af den nødvendige kapital, som overstiger den lange obligati-

onsrente, jf. nr. 12, plus 1 procentpoint. 

 
130. Bestemmelsen om merforrentning fremgår af § 24 i indtægtsrammebekendtgø-
relse nr. 335/2011:  
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§ 24. En virksomhed opnår forrentning gennem overskud af netvirksomhed eller regional trans-

missionsvirksomhed, herunder som følge af opnåede andre indtægter, jf. § 2, nr. 1. 

Stk. 2. Ved beregningen af virksomhedens forrentning, jf. § 2, nr. 5, korrigeres de driftsmæssige 

indtægter for differencer i forbrugernes favør. 

Stk. 3. Ved beregningen af virksomhedens forrentning kan virksomheden vælge at korrigere de 

driftsmæssige indtægter for differencer i virksomhedens favør eller for dele af sådanne differen-

cer. Såfremt differencen ønskes opkrævet efter reglerne i § 29, stk. 3 og 6, skal beløbet indgå i 

beregning af virksomhedens forrentning i optjeningsåret. Såfremt virksomheden vælger ikke at 

korrigere de driftsmæssige indtægter for differencer i virksomhedens favør eller dele heraf, anses 

beløbet for en midlertidig prisreduktion, der behandles efter reglerne i § 29, stk. 6. Beløb, der ik-

ke ønskes opkrævet, indgår ikke i beregningen af virksomhedens forrentning. 

Stk. 4. Såfremt en virksomhed i et reguleringsår opnår en merforrentning, jf. § 2, nr. 14, opgøres 

denne merforrentning som et beløb. 

Stk. 5. Energitilsynet nedsætter virksomhedens indtægtsramme varigt med det i stk. 4 nævnte be-

løb. Nedsættelsen sker med 33 pct. af beløbet i reguleringsåret efter, at merforrentningen er kon-

stateret i virksomhedens årsrapport, og de resterende 67 pct. af beløbet i det derpå følgende regu-

leringsår. 

Stk. 6. Energitilsynet påser, at nedsættelsen korrigeres for allerede pålagte, men ikke fuldt ud 

gennemførte nedsættelser af indtægtsrammen som følge af nedbringelse af merforrentning fra 

tidligere år. 

Stk. 7. Nedsættelsen af indtægtsrammen berøres ikke af eventuelle nedsættelser som følge af på-

lagte effektiviseringskrav, jf. § 27. 

 

3.2.2 Lovgrundlag om beregning af forrentning i reg uleringsårene 2005-2007  

131. For reguleringsårene 2005-2007 fremgår definitionen af forrentning og forrent-
ningsprocent af § 2, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004: 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende begreber:  

[…] 

2) Driftsmæssige indtægter: Indtægter fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre ind-

tægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 1, korrige-

ret for justering af differencer, jf. § 22, stk. 2, og overdækning i medfør af § 25, stk. 5. Indtæg-

terne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. 

[…] 

4) Forrentning: Virksomhedens resultat før finansielle poster og skat, dvs. årets driftsmæssige 

indtægter minus årets driftsomkostninger, afskrivninger og opkrævet underdækning, jf. nr. 19.  

5) Forrentningsprocent: Forrentningen sat i forhold til den nødvendige kapital opgjort ultimo re-

guleringsåret. 

 
132. Bestemmelserne om forrentning og merforrentning fremgår af § 17, i indtægts-
rammebekendtgørelse nr. 1520/2004:  

§ 17. En virksomhed opnår forrentning gennem overskud af netvirksomhed eller transmissions-

virksomhed. En virksomhed kan øge sin forrentning gennem effektivisering.  

Stk. 2. Såfremt en virksomhed i et reguleringsår opnår en forrentningsprocent, som overstiger 

årets gennemsnit af den toneangivende lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, får virk-

somheden fra den 1. januar i nærmest følgende reguleringsår efter regnskabsaflæggelsen reduce-

ret sin reguleringspris eller sit rådighedsbeløb med et beløb svarende til overskridelsen, dog 
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maksimalt med 2 pct. pr. år, så længe virksomhedens forrentning overstiger den toneangivende 

lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Reduktionen af reguleringsprisen eller rådig-

hedsbeløbet er varig. 

 

3.2.3 Lovgrundlag om behandling af merforrentning i  perioden 2005-2007 

Konsekvensen af merforrentning 
133. Bestemmelserne om reduktion af indtægtsrammen for merforrentning fremgår af 
§ 17 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004:  

§ 17. En virksomhed opnår forrentning gennem overskud af netvirksomhed eller transmissions-

virksomhed. En virksomhed kan øge sin forrentning gennem effektivisering.  

Stk. 2. Såfremt en virksomhed i et reguleringsår opnår en forrentningsprocent, som overstiger 

årets gennemsnit af den toneangivende lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, får virk-

somheden fra den 1. januar i nærmest følgende reguleringsår efter regnskabsaflæggelsen reduce-

ret sin reguleringspris eller sit rådighedsbeløb med et beløb svarende til overskridelsen, dog 

maksimalt med 2 pct. pr. år, så længe virksomhedens forrentning overstiger den toneangivende 

lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Reduktionen af reguleringsprisen eller rådig-

hedsbeløbet er varig. 
[…]   
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4. Vurdering  

134. Indledningsvist vurderes i afsnit 4.0 en række forvaltningsretlige forhold. Efter-
følgende vurderes i afsnit 4.1 og 4.2 de enkelte principielle problemstillinger under 
hvert af de to temaer om henholdsvis afvikling af differencer for perioden 2005-2011 og 
korrektion af forrentning for perioden 2005-2007, som er gennemgået ovenfor under 
sagsfremstillingen. Ved den efterfølgende gennemgang af de enkelte virksomheder vil 
Sekretariatet for Energitilsynet foretage konkrete vurderinger i forhold til de enkelte 
virksomheders specifikke forhold. 

4.0 Vurdering af forvaltningsretlige forhold  

135. I dette afsnit uddybes de forvaltningsretlige principper, der henvises til i indstil-
lingen og rammenotatet i øvrigt. Det drejer sig dels om passivitet dels om tilbagekaldel-
se. 

4.0.1 Passivitet 

136. Sekretariatet for Energitilsynet har i sin administration vurderet, at elforsynings-
loven ikke fastlægger endelige frister for, hvornår afgørelser om forhøjelser (fx nettabs-
kompensation og nødvendige nyinvesteringer) skal være ansøgt og afgjort, samt hvornår 
reduktioner (fx merforrentningsreduktioner) skal være afgjort, jf. §§ 12 og 13, i ind-
tægtsrammebekendtgørelse nr. 335/2011, herefter kaldet indtægtsrammebekendtgørel-
sen11. Differencer i både virksomhedernes og forbrugernes favør skal imidlertid være 
afviklet året efter regnskabsåret i henhold til en differenceafviklingsplan, som er ind-
sendt af virksomhederne senest den 31. maj, og som (hvad angår den del, der vedrører 
differencer i forbrugernes favør) er godkendt af Energitilsynet, jf. § 29, stk. 3 og 5, i 
indtægtsrammebekendtgørelsen. Således gælder, at afviklingsplaner for differencer i 
forbrugernes favør skal være godkendt i medfør af § 29, stk. 5, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen så betids, at afviklingen kan ske året efter regnskabsaflæggelsen. Sekreta-
riatet har imidlertid ikke kunnet overholde denne frist, eftersom førnævnte afgørelser 
om forhøjelser og reduktioner var forsinkede. 

137. Sekretariatet finder, at det er relevant at vurdere, hvorvidt der kan være tale om 
passivitet såvel fra sekretariatets som fra virksomhedernes side.  

Baggrund for passivitet 
138. Som beskrevet ovenfor skal Sekretariatet for Energitilsynet foretage en række 
afgørelser i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 12, 13 og 29, stk. 5. Nogle 
afgørelser om forhøjelse og reduktion har indgået som en del af en såkaldt bagudrettet 
indtægtsramme, og har således ikke været meddelt som egentlige afgørelser. Den bag-
udrettede indtægtsramme er ikke blevet udmeldt så betids, at virksomhederne har kun-
net indsende deres afviklingsplaner for differencer senest den 31. maj. Den såkaldte 
bagudrettede indtægtsramme er ifølge praksis blevet udmeldt samtidig med udmeldin-
gen af den årlige bagudrettede reguleringspris, der udmeldes i henhold til § 8, i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen. Afgørelser om forhøjelser som følge af nødvendige nyin-
vesteringer og nettabskompensationer er generelt og løbende truffet som særskilte afgø-
relser – altså på korrekt vis, men i visse tilfælde forsinket. Opgørelsen af de bagudrette-
de indtægtsrammer har betydning for bestemmelsen af differencernes størrelse, og der-
med hvorvidt sekretariatet på det korrekte grundlag har haft mulighed for at godkende 
                                                 
11 Såfremt der henvises til bestemmelser i ældre bekendtgørelser, angives nr. og årstal for denne i det 
følgende. 
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virksomhedernes afvikling af både årets differencer i forbrugernes favør og differencer i 
forbrugernes favør som følge af ændrede forhold, jf. § 29, stk. 5, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen. Dermed har opgørelsen endvidere betydning for virksomhedernes juste-
ring af differencer året efter regnskabsaflæggelsen, jf. § 29, stk. 3. Således har sekretari-
atets praksis med udmelding af bagudrettede indtægtsrammer haft følgevirkninger for 
den samlede administration af indtægtsrammebestemmelserne, herunder for, at en ræk-
ke afgørelser i henhold til §§ 12, (dog generelt ikke nødvendige nyinvesteringer, men 
øvrige efter § 12), 13 og 29, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen for perioden 2005-
2011 mangler at blive afsluttet. 

139. Sammenfattende kan det ud fra ovenstående udledes, at der fra sekretariatets side 
kan have været tale om passivitet som følge af: 

• Forsinkede udmeldinger af bagudrettede indtægtsrammer, som sekretariatet iføl-
ge praksis har tilstræbt gennem årene 

• Udestående, herunder mangelfulde, afgørelser om forhøjelse og sænkning i hen-
hold til §§ 12 og 13 i indtægtsrammebekendtgørelsen 

• Manglende godkendelser af afviklingsplaner for differencer i forbrugernes favør 
i henhold til § 29, stk. 5. 

140. I en række sager kan der muligvis tillige have været udvist passivitet fra virk-
somhedernes side. Det kan skyldes, at virksomhederne ikke har indsendt tilstrækkelige 
oplysninger – dels i forbindelse med sekretariatets oplysning af ansøgninger mv., og 
dels fordi revisor ikke i alle tilfælde har påset, at virksomhederne har oplyst alle for-
hold, der kan påvirke reguleringsprisen, jf. § 28, stk. 1, samt §§ 12 og 13, i indtægts-
rammebekendtgørelsen. 

141. Det må vurderes konkret for hver sag, om der har været udvist passivitet fra se-
kretariatets side, og i vurderingerne kan bl.a. principperne i højesteretsdom om SKAT’s 
passivitet i sagen om kraftvarmeværkernes afgiftstilsvar, jf. U.2013.207H lægges til 
grund. Denne dom uddybes nedenfor. Endvidere må det også vurderes, hvorvidt der er 
udvist passivitet fra virksomhedernes side.  

Mulig passivitet fra sekretariatets side 
142. I det følgende gives eksempler fra retspraksis på mulig passivitet fra myndighe-
ders side.  

Ombudsmandens praksis 
143. På baggrund af ombudsmandens praksis om passivitet, kan det udledes, at myn-
digheden har en aktiv oplysningsforpligtigelse, der går ud over, hvad ansøgeren selv 
indberetter – i hvert fald i sager om afslag på begunstigende retsakter, jf. FOB 1996-
413-630, 1995-2520-041 og 1989-1641-713. Endvidere kan det udledes af ombudsman-
dens praksis, at borgerens ret til tilbagebetaling ikke fortabes trods borgerens passivitet, 
når myndighedens afgørelse er i strid med reglerne. Dette taler for, at virksomhedernes 
manglende eller mangelfulde oplysning af sagerne i forbindelse med sekretariatets sags-
behandling næppe kan føre til deres fortabelse af en berettiget forventning om en forhø-
jelse af indtægtsrammen eller til bagudrettet bortfald af reduktion som følge af merfor-
rentning. 
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Litteraturen 
144. Dette understøttes videre af, at sekretariatet i udgangspunktet har pligten til at 
oplyse sagen, jf. officialprincippet. Et klassisk eksempel på officialprincippet er annul-
lering af en afgørelse som følge af utilstrækkelig oplysning af sagen (påbud til én ud af 
ni minkfarme i et område), jf. U.1969.513V. 

145. I forbindelse med officialprincippet antages, at jo mere byrdefuld en afgørelse er, 
jo større krav må der stilles til myndighedens oplysningsindsats, omfang og kvalitet12. 
Som et eksempel på en byrdefuld afgørelse kan her nævnes en indtægtsrammeudmel-
ding indeholdende afgørelse om bortfald af differencer, hvor virksomheden ikke har 
justeret rettidigt, eller en reduktion af indtægtsrammen som følge af merforrentning. 
Myndighedens egen oplysningsindsats kan i det enkelte tilfælde yderligere påvirkes af, 
om der er tale om en ”ansøgningssag”, dvs. en sag, som rejses af en ansøger med hen-
blik på en begunstigende forvaltningsakt13. Som eksempel på en begunstigende afgørel-
se kan nævnes en afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af godkendel-
ser af nødvendige nyinvesteringer. 

Energiklagenævnets praksis 
146. Energiklagenævnet har udtalt sig om myndighedspassivitet i relation til bortfald 
af krav om efterregulering af varmeprisen, jf. sag nr. 10212-11-33-124. Energiklage-
nævnet udtalte, at der ved bedømmelsen af, om et offentligretligt krav kan anses for 
bortfaldet, kan lægges vægt på den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om 
myndighedspassivitet. Det følger af denne, at der ved bedømmelse af, om et offentlig-
retligt krav kan anses for bortfaldet udover den forløbne tid kan lægges vægt på, om den 
forpligtede har haft grund til at indrette sig i tillid til, at kravet ikke ville blive gjort gæl-
dende, og om det kan bebrejdes det offentlige, at kravet ikke er blevet rejst på et tidlige-
re tidspunkt. I relation til sidstnævnte indgår det også i vurderingen, hvis myndigheden 
har haft kendskab til det ulovlige forhold.  

147. Uanset virksomhedernes manglende eller upræcise tilbagemeldinger, må det så-
ledes generelt antages, at jo længere tilbage i tid passivitet har fundet sted, i jo højere 
grad kan den tilregnes sekretariatet. 

Forhold der taler imod passivitet fra sekretariatet s side 
148. Der kan også være forhold, der trækker i retning af, at Sekretariatet for Energitil-
synets administration i de givne tilfælde ikke kan betragtes som passivitet. I det følgen-
de gives eksempler fra retspraksis vedr. mulig passivitet fra myndigheders side. 

Litteraturen 
149. Der kan være sagsområder, der lader sig omfatte af begrebet ”masseforvaltning”. 
I disse tilfælde vil der i vurderingen af passivitet alt andet lige kunne lægges stor vægt 
på hensynet til myndighedens sparsomme ressourcer og heraf afledte prioriteringsbe-
hov14. Den årlige udmelding af årets bagudrettede indtægtsramme, som ifølge praksis er 
sket i tilknytning til årets udmelding af den bagudrettede reguleringspris, kan betegnes 
som en sådan masseforvaltning, hvor hensynet til sekretariatets sparsomme ressourcer 
på området bør tillægges vægt.  

                                                 
12 Jf. bl.a. Steen Rønsholdt, ”Forvaltningsretten”, s. 374 f.f. 
13 Jf. bl.a. Steen Rønsholdt, ”Forvaltningsretten”, s. 374 f.f. 
14 Jf. Steen Rønsholdt, ”Forvaltningsretten”, s. 374 ø. 
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150. Endvidere kan det ved vurdering af passivitet have betydning, at der er tale om 
professionelle virksomheder med lang tids erfaring på energiområdet, og således med 
godt kendskab til og gode forudsætninger for at forstå den ellers komplicerede lovgiv-
ning på området.  

Domspraksis 
151. En myndigheds oplysnings- og handlepligt er ikke ubetinget, jf. højesteretsdom 
U.2013.207H om SKAT’s passivitet i sagen om kraftvarmeværkernes forkerte afgiftstil-
svar. Af dommen kan udledes, at en myndigheds krav om betaling med tilbagevirkende 
kraft ikke kan udelukkes, trods myndighedens passivitet, såfremt der er tale om en klart 
ulovmedholdelig situation. Såfremt det er klart ulovmedholdeligt, at der ved opgørelse 
af merforrentning i 2005-2007 er benyttet et forkert retsfaktum, kan der analogt til 
dommen argumenteres for, at reduktioner af indtægtsrammen alt efter forholdene kan 
udmeldes med tilbagevirkende kraft til 2005. Så meget desto mere, som at virksomhe-
derne efter sekretariatets vurdering ikke i alle sager kan have haft en berettiget forvent-
ning om, at opgørelserne for årene 2005-2011 ikke udestår. Der er virksomheder, der 
enten har modtaget en foreløbig opgørelse eller slet ingen, under henvisning til virk-
somhedernes varslede ansøgninger om forhøjelser. Det kan derfor ikke udelukkes, at 
visse virksomheder har været klar over, at der har udestået afgørelser i forbindelse med 
opgørelse af indtægtsrammen. 

Retsvirkningen af passivitet 
152. Indtægtsrammebekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser til justering af 
udestående differencer, når de følger af afgørelser, der har været ét eller flere år forsin-
kede. Givet de udestående afgørelser om forhøjelser og reduktioner, som nu skal afgø-
res, må det vurderes, hvordan disse differencer nu opgøres, således at perioden 2005-
2011 kan afsluttes. 

153. Ved opgørelsen heraf nu må der i de konkrete sager under hensynet til formålet 
med bestemmelserne derfor ske en udfyldende fortolkning af bestemmelserne i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen. Denne udfyldende fortolkning skal ske afvejet. Det kan 
omfatte fortolkning i relation til lovens formål, tilbagevirkende kraft, bortfald af diffe-
rencer i virksomhedernes favør, analog- og formålsfortolkninger i forhold til markante 
stigninger i tariffer fra år til år, analog fortolkning i relation til fristen for afvikling af 
differencer og forrentningen heraf og afviklingsplaner. Endelig bør resultatet af en ud-
fyldende fortolkning vurderes i forhold den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. 
Generelt er det endvidere afgørende, at fortolkningsresultater fører til afgørelser, der er i 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. 

Lovens formål 
154. Lovens formål har især vægt, hvis det kan fastslås, at den omtvistede lovbe-
stemmelse kun kan opfylde sit formål, hvis en bestemt fortolkning lægges til grund15. I 
den forbindelse må der ske en samlet afvejning af hensynet til formålet med bestemmel-
serne afvejet i forhold til virksomhederne, som kan have indrettet sig i tillid til de fore-
løbige opgørelser, og afvejet i forhold til forbrugerne, i hvis favør visse differencer er, 
eller for hvem der kan ske prisforhøjelser. 

155. Et væsentligt formål med indtægtsrammereguleringen er at lægge pres på virk-
somhederne med henblik på lavere omkostninger til erhvervslivet og forbrugerne. I de 

                                                 
15 Jf. bl.a. Jens Garde m.fl., ”Forvaltningsret”, 4. udgave, 2009 s. 164 f.f. 
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almindelige lovbemærkninger til L 375 i 1999 (energireformens indførelse) anføres 
herom: 

”[…] samt kontrol med netselskabernes overholdelse af indtægtsrammer og opfyldelse af effek-

tivitetskravene. Denne stærke kontrolfunktion og deraf følgende pres på netselskaberne for høje-

re effektivitet, er nødvendig for at sikre at energireformen fører til lavere omkostninger for er-

hvervslivet og lavere priser til forbrugerne, se afsnit om de ”administrative og økonomiske kon-

sekvenser for staten” 

 
156. Endvidere anføres i de almindelige lovbemærkninger til L494 af 2004 om frem-
tidssikring af energiinfrastrukturen: 

”Med elreformen fra 1999 er priserne for netvirksomhedernes ydelser fastsat inden for en ind-

tægtsrammeregulering med det formål at skabe øget effektivitet i elforsyningen.”, jf. afsnit 2, 

”Baggrund og Formål” i lovbemærkningerne. 

 
157. Hertil kommer, at elforsyningsloven nævner forbrugernes adgang til billig el som 
et af formålene med loven generelt, jf. § 1, i loven. 

Tilbagevirkende kraft 
158. Som tidligere beskrevet har nogle forhøjelser og reduktioner ikke været opgjort 
løbende gennem årene. Disse udestående sager skal nu færdiggøres. Når Sekretariatet 
for Energitilsynet nu skal afgøre disse sager, skal det vurderes, om afgørelserne kan 
træffes med tilbagevirkende kraft. 

159. Som følge af de udestående sager, har virksomhederne ikke kunnet foretage den 
endelige beregning af differencer såvel i forbrugernes som i virksomhedernes favør, jf. 
§ 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, og ej heller difference som følge af mer-
forrentningen, jf. § 24, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

160. Endvidere er de årlige afviklingsplaner for differencer i forbrugernes favør ikke 
blevet godkendt af Energitilsynet gennem årene, jf. § 29, stk. 5. Det bemærkes, at sekre-
tariatet dog løbende foreløbigt har opgjort og udmeldt differencer. 

161. Der udestår således tre typer differenceopgørelser for perioden 2005 til 2011: 

• Differencer i virksomhedens favør 
• Differencer i forbrugernes favør, og 
• Differencer – nedsat - som følge af forsinkede merforrentningsreduktioner, der 

følger af forsinkede forhøjelser. 
 

162. Hertil kommer, at pålæg om reduktioner som følge af merforrentning i 2005-
2007 ofte ikke er blevet udmeldt til virksomhederne. I de tilfælde, hvor de har været 
meddelt, har afgørelserne været truffet på baggrund af en forkert opgjort merforrentning 
for årene 2005-2007, jf. afsnit om tilbagekaldelse i 4.0.2 nedenfor. 

163. Formålet med indtægtsrammereglerne tilsiger, at der bør sikres de reduktioner, 
som følger af indtægtsrammereglerne, og da passiviteten ikke altid udelukkende kan 
tilregnes sekretariatet, vurderer sekretariatet, at visse virksomheder kan blive mødt med 
krav med tilbagevirkende kraft – der vil ske en konkret vurdering fra sag til sag. 
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164. Visse afgørelser om forhøjelse som følge af fx nødvendige nyinvesteringer er 
endnu ikke truffet. Disse kan ved godkendelse medføre merforrentning i tidligere år. 
Merforrentning medfører i udgangspunktet pligt til at udstede pålæg om reduktion i 
medfør af § 13, stk. 1, nr. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Når disse afgørelser træf-
fes, kan det blive aktuelt, at der skal gives pålæg om indtægtsrammereduktion i tidligere 
år. Der vil således være tale om afgørelser med tilbagevirkende kraft. Dette forhold har 
efter sekretariatets vurdering ikke været let at gennemskue for virksomhederne, og kan 
således kun i ringe grad betragtes som et klart ulovmedholdeligt forhold, der efter prin-
cippet i højesteretsdommen kan begrunde tilbagevirkende kraft. Det samme gælder de 
deraf følgende differencer, se nedenfor. 

165. På trods af myndighedens passivitet kan reduktioner med tilbagevirkende kraft 
ikke altid udelukkes, fx i de tilfælde, hvor der måtte være tale om en klart ulovmedhol-
delig situation, som virksomhederne må have indset, jf. princippet i ovennævnte høje-
steretsdom. Virksomhederne har muligvis været opmærksomme på sekretariatets forker-
te anvendelse af retsfaktum ved opgørelsen af merforrentningen for årene 2005-2007, 
muligvis ikke. Hvis ikke, må de antages i god tro at have indrettet sig i tillid hertil, og 
har således en berettiget forventning om, at der ikke af denne grund foretages reduktio-
ner med tilbagevirkende kraft. Tilsvarende gælder de differencer som følger heraf, og 
som også skulle have været udmeldt gennem årene.  

166. Særligt taler det imidlertid for god tro hos virksomhederne i de tilfælde, hvor 
sekretariatet enten har udmeldt reduktioner af indtægtsrammen som følge af merforrent-
ning i perioden 2005-2007, eller hvor de har modtaget en udmelding om, at en eventuel 
merforrentning var lagt til grund for opgørelsen, som blev udmeldt i forbindelse med 
den bagudrettede indtægtsramme for 2010, jf. sekretariatets brev af februar 2010 (se 
punkt 71 og 94). Disse virksomheder har således siden disse opgørelser og siden mod-
tagelse af den omtalte udmelding haft en bestyrket forventning om ikke at blive mødt 
med yderligere reduktioner som følge af merforrentning i perioden 2005-2007. 

167. Tilbagevirkende kraft af pålæg om reduktion som følge af merforrentning synes 
således som udgangspunkt ikke rimeligt. Imod dette taler, at det antages, at der i sager, 
der lader sig omfatte af begrebet ”masseforvaltning”, alt andet lige vil kunne lægges 
større vægt på hensynet til myndighedens sparsomme ressourcer og heraf afledte priori-
teringsbehov16. Endvidere kan det have betydning, at der er tale om professionelle virk-
somheder med lang tids erfaring på energiområdet, og således med godt kendskab til og 
gode forudsætninger for at forstå den ellers komplicerede lovgivning på området. Lige-
som der kan lægges vægt på, at revisor hvert år skal påse, at virksomheden har oplyst 
alle forhold, der kan føre til forhøjelser og sænkninger, jf. § 28, stk. 1, i indtægtsram-
mebekendtgørelsen. 

168. Ved begge typer af reduktioner bør der endvidere for hver genberegningssag 
foretages en konkret vurdering af virkningen for forbrugerne med henblik på at vurdere, 
om den manglende prisnedsættelse vurderes at være beskeden. Tilbagevirkende kraft af 
differencer i virksomhedernes favør rejser ikke efter sekretariatets vurdering samme 
retssikkerhedsmæssige overvejelser i forhold til virksomhederne, idet det er til gunst for 
dem. Det må imidlertid for hver sag vurderes, om hensynet til forbrugerne vejer tungere, 
eller om den manglende prisnedsættelse er så relativt beskeden, at der kan ses bort fra 

                                                 
16 Jf. Steen Rønsholdt, ”Forvaltningsretten”, s. 374 ø. 



Side 48 af 68 
 

denne, jf. klagenævnets praksis, se sag nr. 1011-240 nedenfor, eller den eventuelt kan 
udglattes over en periode, så markante stigninger i tariffer fra år til år undgås.  

Bortfald af differencer i virksomhedernes favør 
169. Særligt om bortfald vurderer sekretariatet generelt, at virksomhedernes mulighed 
for at indregne differencer i egen favør for årene 2005-2011 som udgangspunkt ikke kan 
bortfalde med den begrundelse, at virksomheden ikke har sørget for at afvikle dem ved 
udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, jf. 
§ 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Virksomhederne har oftest ikke haft et 
tilstrækkeligt grundlag for at opgøre dem ved regnskabsaflæggelsen, hvilket som oftest 
og primært må tilregnes sekretariatet, og virksomheden kunne derfor ikke opgøre diffe-
rencerne i henhold til § 29, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen, og kunne således ej 
heller afvikle disse rettidigt, jf. § 29, stk. 3. Udmelding af bortfald nu – dvs. op til flere 
år efter - forekommer på den baggrund urimeligt, i det omfang passiviteten primært kan 
tilregnes sekretariatet, jf. også klagenævnets praksis om myndighedspassivitet, som om-
talt ovenfor, se sag 10212-11-33-124.  

170. Generelt vurderer sekretariatet, at det ikke vil være urimeligt for forbrugerne at 
give virksomhederne mulighed for at opkræve de igennem årene akkumulerede diffe-
rencer nu. Såfremt virksomhederne havde ønsket at opkræve differencerne, ville forbru-
gerne alene have fået fordelen af bortfald af differencer, hvis virksomhederne havde 
trukket afviklingen af differencer i langdrag. Virksomhedernes incitament til at undgå 
bortfald af differencer må antages at være stort og de må derfor antages altid at søge at 
undgå at trække sagerne i langdrag.  

171. Derimod forekommer det urimelig, hvis de akkumulerede differencer i virksom-
hedernes favør og forhøjelser gennem årene, som nu skal opgøres, medfører markante 
stigninger i tariffer fra år til år, se herom nedenfor. 

Tidspunkt for afvikling af differencer og forrentningen heraf 
172. Endvidere må det fastslås, fra hvornår afvikling af følgende differencer kan ske: 

• Årets difference (afvigelser) 
• Differencer som følge af ændrede forhold (fx nødvendige nyinvesteringer)  
• Forrentningen af differencer i forbrugernes favør.  

 
173. I den forbindelse bør der ske en konkret vurdering af virkningen for forbrugerne 
i hver sag med henblik på at undgå urimelige tarifstigninger og/eller markante stignin-
ger i tariffer fra år til år, jf. anførte ovenfor. Da afviklingen ikke er sket gennem årene, 
som foreskrevet i indtægtsrammebekendtgørelsen, og da det ikke er fastlagt i indtægts-
rammebekendtgørelsen, hvordan det opgøres i tilfælde af forsinkelser i forhold til ind-
tægtsrammebekendtgørelsens frister, finder sekretariatet det mest rimeligt at fastsætte 
tidspunkterne ud fra analog fortolkning af bekendtgørelsens regler. 

174. Sekretariatet finder det mest rimeligt, at anvende princippet om afvikling ”året 
efter” ud fra en analog anvendelse af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen - 
dvs. for årene 2005-2011 året efter sekretariatets afgørelse i henhold til §§ 12 og 13. 

Markante stigninger i tariffer fra år til år 
175. Endvidere finder sekretariatet det afgørende, at en afvikling af differencer i virk-
somhedernes favør ikke fører til markante stigninger i tariffer fra år til år. Det antages at 
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være et væsentligt hensyn til forbrugerne, jf. også princippet i § 29, stk. 3, i indtægts-
rammebekendtgørelsen, hvorefter differencer skal afvikles løbende - året efter det regu-
leringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Dette princip er ikke 
nyt, og har været gældende i praksis – også før lovreformen i 2000. Hensigten er angi-
veligt at undgå akkumulerede differencer, som medfører markante stigninger i tariffer 
fra år til år. Risikoen for markante stigninger i tariffer fra år til år er imidlertid nu nær-
liggende for de differencer, der ikke er afviklet løbende gennem årene, og som efter en 
konkret afgørelse nu kan indhentes og muligvis er væsentligt større end et års differen-
cer. En samlet indhentning nu, kan således give markante stigninger i tariffer fra år til 
år, hvis ikke der afvikles over er passende antal år. 

176. Sekretariatet vurderer, at en markant stigning er en stigning, der medfører en 
prisstigning for forbrugerne på over 10 pct., jf. princippet i § 5, stk. 2, i forbrugerbe-
kendtgørelsen, (om at sådanne væsentlige prisstigninger skal varsles med mindst 3 må-
neder). Dog bemærkes, at korrektioner til regnskabet altid kan ske frem til 31. august i 
regnskabsåret, og sker det senere, kan korrektionen kun ske, hvis den er væsentlig, jf. § 
21, stk. 3 og 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen, dvs.:  

• Hvis denne medfører en ændring i tariffen på 10 pct. eller mere 
• Eller en ændring af forrentningsprocenten på mindst 1 procent point eller mere. 

 
177. Ved sekretariatets vurdering af afviklingsplaner for de enkelte virksomheders 
akkumulerede differencer bør disse væsentlighedsprincipper inddrages. Dvs på den ene 
side set skal en prisstigning på over 10 pct. varsles med 3 måneder, men omvendt er en 
isoleret prisstigning på 10 pct. eller mere ikke sig selv så væsentlig, at det i indtægts-
rammebekendtgørelsens sammenhænge anses for urimeligt for forbrugerne med den 
virkning, at det ikke kan afvikles samlet året efter regnskabsåret.  

Afviklingsplaner 
178. Angående afviklingsplaner vurderer sekretariatet, at virksomhederne er opmærk-
somme på, at planerne for afvikling af differencer for årene 2005-2011 udstår, og at 
disse derfor vil følge med de bagudrettede indtægtsrammeopgørelser. Såfremt sekretari-
atet efter en konkret vurdering af en given virksomheds differenceafviklingsplan finder, 
at differenceafviklingen vil få urimelige konsekvenser for forbrugerne, jf. ovennævnte 
om markante stigninger i tariffer fra år til år, vurderer sekretariatet, at der må indledes 
drøftelser med virksomheden med henblik på at forlænge afviklingsperioden. 

179. Endelig bemærkes, at sekretariatet generelt vurderer, at der næppe er tale om 
forældelse i disse sager, eftersom sekretariatet i hele perioden har været i dialog med 
virksomhederne om de udestående forhold. 

Lighedsgrundsætning 
180. Det følger af lighedsgrundsætningen, at væsentlige forhold skal behandles lige, 
når der træffes afgørelse. Det følger videre, at så længe en praksis ikke ændres, må der 
ikke forekomme enkeltstående ubegrundede (vilkårlige) afvigelser fra praksis17. Det er 
imidlertid et spørgsmål, om princippet også skal forstås som en prioriteringsregel, såle-
des at hensynet til lighed prioriteres højt i den forstand, at administrativt opstillede ho-
vedregler anvendes, uanset at mindre tungtvejende hensyn kunne have begrundet en 
undtagelse (sekretariatets fremhævning). I praksis opstår ofte en afvejning mellem lig-

                                                 
17 Se bl.a. s. 261 i Forvaltningsret, Almindelige Emner af Jens Garnde f.f., 5. udg. 
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hed og regelmæssighed på den ene side og på den anden side hensynet til at tilpasse den 
konkrete afgørelse på en sådan måde, at der opnås den størst mulige individualisering18.  

181. Højesteret udtalte sig også lighedsgrundsætningen i før nævnte sag om kraftvar-
meværkers afgiftstilsvar. Hvis selskabet pålægges at betale afgift af kraftvarmefordelen, 
vil det være et brud på lighedsgrundsætningen, da ingen af de andre sammenlignelige 
værker er pålagt en sådan afgift, jf. proceduren i U.2013.207H. Afgiften blev ved en 
fejl kun betalt af merbrændselsforbruget til varmeproduktionen og ikke af det samlede 
brændselsforbrug (kaldet kraftvarmefordelen). Det antages i sagen, at SKAT var af den 
opfattelse, at der ikke forelå den fornødne klare lovhjemmel til at tillægge cirkulæret 
indeholdende den korrekte fortolkning af loven om afgifter på varme tilbagevirkende 
kraft. 

182. Det bør i denne forbindelse nævnes, at proportionalitetsprincippet kan tænkes 
anvendt som supplement til en lighedsgrundsætning. Dette kan komme frem, hvor der, 
selvom der er anført en saglig begrundelse for en forskelsbehandling, må stilles spørgs-
målstegn ved, om de anførte grunde står i rimelig forhold til det mål, man ønsker at op-
nå.19 

183. Afvejningen mellem hensynet til, at virksomhederne ifølge principperne som 
beskrevet i dette notat behandles ens i væsentligt ens forhold og hensynet til forbruger-
ne, der ifølge formålet med bestemmelserne skal have billige priser, kan i visse sager 
efter en udfyldende fortolkning falde ud til forbrugernes fordel, og således føre til for-
skellige resultater for to i øvrigt ens forhold.  I udgangspunktet skal det imidlertid til-
stræbes, at afgørelser i væsentligt ens forhold træffes ens. Det følger imidlertid af oven-
nævnte, at lighedshensynet alene kan tillægges vægt, når dette ikke resulterer i, at 
tungtvejende (saglige) hensyn tilsidesættes. Det må herefter komme an på en konkret 
vurdering om hensynet til forbrugerne i givet fald er mindre tungtvejende, således at alle 
virksomhederne får samme afgørelse i ens forhold.  

184. I de konkrete sager kan der være tilfælde, hvor en afgørelse får en prisvirkning til 
skade for forbrugerne, hvorfor den som udgangspunkt ikke kan træffes. Hvis flertallet af 
virksomhederne imidlertid i samme forhold, men på grund af konkrete individuelle om-
stændigheder, har fået en begunstigende afgørelse, taler lighedsgrundsætningen for, at 
alle virksomhederne skal have denne begunstigende afgørelse – uanset at mindre tungt-
vejende hensyn kunne have begrundet en undtagelse. Et mindre tungtvejende hensyn 
kunne her fx være en knap så beskeden prisvirkning for forbrugerne, jf. afsnit. 4.0.2 om 
tilbagekaldelse 

4.0.2 Tilbagekaldelse 

185. Tilbagekaldelsesproblematikken er opstået fordi sekretariatet for reguleringsåre-
ne 2005-2007 har opgjort forrentningen som årets driftsmæssige indtægter uden korrek-
tion for differencer fratrukket årets driftsomkostninger, afskrivninger og eventuelt op-
krævet underdækning. Dette er ikke i overensstemmelse med § 2, nr. 2 og 4, i indtægts-
rammebekendtgørelse nr. 1520/2004, og der er således sket en forkert anvendelse af 
retsfaktum i afgørelser om merforrentningsreduktion. Elforsyningsloven regulerer ikke, 
hvorvidt Energitilsynets gyldige afgørelser kan tilbagekaldes. 

                                                 
18 Se bl.a. s. 263-64 i Forvaltningsret, Almindelige Emner af Jens Garnde f.f., 5. udg. 
19 Se bl.a. s. 269 i Forvaltningsret, Almindelige Emner af Jens Garnde f.f., 5. udg. 
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186. Om tilbagekaldelsesårsager kan henvises til Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.: 
Forvaltningsret, 2. udgave s. 943. 

”Visse tilbagekaldelsesårsager anses i almindelighed for at udgøre et særligt 
kvalificeret grundlag. Til denne gruppe kan henregnes afgørende hensyn til 
menneskers (og dyrs) liv, sundhed og velfærd, statens sikkerhed, forebyggelse og 
opklaring af lovovertrædelser mv. De nævnte hensyn er efter deres art delvis 
identiske med nogle af modhensynene i de konkrete afvejningsregler i offentlig-
hedsloven og forvaltningsloven, sammenhold især forvaltningslovens § 15, stk. 
1, nr. 1-3.  
 
Hensyn der efter den enkelte lovgivning er væsentlige (eller som ligefrem har 
særlig prioritet) i forbindelse med administrationen (især i forbindelse med 
meddelelser af tilladelser, dispensationer mv.), tilhører en bred mellemgruppe. 
 
Visse typer af hensyn anses i almindelighed ikke for at kunne udgøre et tilstræk-
keligt tungtvejende grundlag for tilbagekaldelse. Hensynet til de offentlige kas-
ser – hvor dette overhovedet er et lovligt hensyn – hensynet til lighed og konse-
kvens ved administrationen af et område (eksempelvis i forbindelse med en prak-
sisændring) samt en ændret vurdering af sagen på et i alt væsentligt uændret ret-
ligt og faktisk grundlag (dvs. en ændret subsumption ud fra stort set samme jus 
og faktum) antages at kunne henregnes til disse mindre tungtvejende hensyn.” 

 

187. Formålet med – herunder hensynet til den effektive håndhævelse af reduktioner i 
indtægtsrammerne, og hensynet til korrekt anvendelse af retsfaktum – fører efter sekre-
tariatets vurdering til, at der samlet er tale om tungtvejende tilbagekaldelsesårsager. 

188. Endvidere har ombudsmanden udtalt, at Kirkeministeriet ved vurderingen af om 
den begunstigende afgørelse om fejlagtig tildeling af efternavnet “Hartvig” skulle an-
nulleres, burde have overvejet om der forelå særlige omstændigheder, der talte imod en 
annullering, jf. FOB 1996.173. Sagen angik Kirkeministeriets tilbagekaldelse af en af-
gørelse, hvorefter to søstre fejlagtigt fik efternavnet “Hartvig”, i strid med gældende 
regler. Ombudsmanden pegede i den forbindelse på momenter, som, han fandt, måtte 
indgå i overvejelserne - herunder at den oprindelige afgørelse skyldtes en fejl fra myn-
dighedens side, at en annullering i en navnesag måtte betragtes som ganske indgribende 
i tilfælde, hvor der var gået en vis tid i hvilken de(n) begunstigede havde indrettet sig i 
tillid til afgørelsen, og endelig at det modstående hensyn til beskyttelsen af efternavnet 
“Hartvig” måtte ses i lyset af, at søstrene ikke ville kunne bortkaste deres eget efter-
navn. 

189. Således kan det udledes, at det for hver sag må vurderes konkret, om afgørelsen 
skal tilbagekaldes med deraf følgende annullering, såfremt der er sket fejl fra myndig-
hedens side. 

190. Endvidere har Energiklagenævnet vurderet, at der trods en forkert udmeldt for-
syningspligtpris, ikke skulle ske tilbagekaldelse, fordi der var en relativ beskeden pris-
virkning for de enkelte forbrugere – ej heller i de tilfælde, hvor prisvirkningen kunne 
betegnes som ”ikke ganske uvæsentlig”, dvs. 56,1 kr. i et kvartal, jf. sag 10.11-240. 
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191. Således kan det udledes, at ikke enhver fejl ubetinget skal føre til tilbagekaldelse. 

Retsvirkningen af tilbagekaldelse 
192. For at rette fejlen skal sekretariatet genberegne forrentningen for 2005-2007 som 
virksomhedens resultat før finansielle poster og skat. Dvs. årets indtægter (som er korri-
geret for justering af differencer) fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre 
indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, kor-
rigeret for overdækning og fratrukket årets driftsomkostninger, afskrivninger og opkræ-
vet underdækning, jf. § 17, stk. 1, jf. § 2, nr. 2 og 4, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 
1520/2004. 

193. Efter genberegningen kan der blive tale om at ændre i de trufne afgørelser om 
forhøjelser og sænkninger. Endvidere må der for hver reduktion udstedes et pålæg til 
den berørte virksomhed i overensstemmelse med § 13, stk. 1, nr. 6, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen. Det må i hver sag vurderes, om virkningen vil være til gunst/ugunst for 
virksomheden, herunder om det er rimeligt med tilbagevirkende kraft, jf. ovenfor i af-
snittet om passivitet, ligesom virkningen for forbrugeren må inddrages. 

194. Uanset, så må opgørelserne korrigeres fremadrettet, således at reduktionerne nu 
pålægges efter den korrekte anvendelse af retsfaktum. Det skal i denne forbindelse vur-
deres, om virksomhederne skal pålægges reduktionen gradvist eller på én gang. Sidst-
nævnte i overensstemmelse med § 17, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 
1520/2004, som var gældende på daværende tidspunkt. Havde sekretariatet udmeldt 
reduktionen korrekt på daværende tidspunkt, ville pålægget af reduktion være effektue-
ret på én gang. Da virksomhederne kan have en berettiget forventning om, at spørgsmå-
let om merforrentning i årene 2005-2007 er afgjort, kan der argumenteres for, at reduk-
tionen fremadrettet bør ske gradvist. Hensynet til forbrugerne tilsiger imidlertid, at re-
duktionen gennemføres på én gang. Se videre afsnit 4.2.b nedenfor. 

195. De virksomheder, der nu får forhøjelser med tilbagevirkende kraft som følge af 
afgørelser om nyinvesteringer, jf. ”gamle” ubehandlede eller først nu indgivne ansøg-
ninger, og af den grund rammer forrentningsloftet, bør efter sekretariatets opfattelse 
samtidig pålægges de heraf eventuelt følgende merforrentningsreduktioner, jf. også 
princippet i højesteretsdommen om afgiftstilsvar af brændsel til kraftvarmeproduktion. I 
dommen fastslås, at der ikke kunne ske modregning af fejlagtigt for meget indbetalt 
afgift, i fejlagtigt for lidt betalt afgift – uanset SKAT gennem flere år havde udvist pas-
sivitet over for den for lidt betalte afgift. Det må vurderes i hver enkelt sag, om passivi-
teten skal tilregnes sekretariatet eller virksomheden, jf. ovenfor. Reduktionen skal i gi-
vet fald pålægges med den korrekte anvendelse af retsfaktum i § 17, stk. 2, samt § 2, nr. 
2 og 4, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004. 

4.1 Afvikling af differencer  

4.1.a Vurdering af opkrævning af differencer i virk somhedernes favør samt fristen herfor  

196. Differencer skal være opkrævet senest året efter regnskabsaflæggelsen, som sker 
året efter det reguleringsår, hvor differencen er opstået, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsram-
mebekendtgørelsen. I praksis benævnes dette som 2-årsfristen. 

197. Som beskrevet i afsnit 2.1.a følger det endvidere af denne bestemmelse, at diffe-
rencer kan opstå på to forskellige måder:  
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• Som følge af årets differencer (afvigelser) opgjort pr. 31. december i et regule-
ringsår mellem en virksomheds driftsmæssige indtægter og dennes indtægts-
ramme, jf. § 2, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Altså differencer opstået 
i reguleringsåret. 

• Som følge af ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådig-
hedsbeløbet (og således virksomhedernes bagudrettede indtægtsrammer) skulle 
have været ændret (fx nødvendige nyinvesteringer), jf. §§ 12 og 13, i indtægts-
rammebekendtgørelsen.  

 
198. Vurderingen nedenfor er opdelt således, at spørgsmålet om afvikling, herunder 
2-årsfristen, vurderes for hver af de to typer differencer, dvs. (i) Årets differencer (afvi-
gelser) og (ii) Differencer som følge af ændrede forhold. Efterfølgende vil det i afsnit 
(iii) Forlængelse af perioden for afvikling af differencer blive vurderet, hvordan afvik-
lingen af evt. særligt store differencer i virksomhedernes favør bør håndteres. 

i. Årets differencer (afvigelser) i virksomhedernes  favør 
199. Sekretariatet for Energitilsynet har, som tidligere nævnt, haft en praksis, som 
bevirker, at der ikke forud for virksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber er 
truffet afgørelser om forhøjelser og reduktioner i medfør af §§ 12 og 13, i indtægtsram-
mebekendtgørelsen. Derudover har virksomhederne i en række tilfælde ikke, som sekre-
tariatets praksis ellers fordrer det, fået udmeldt en indtægtsrammeopgørelse i regnskabs-
aflæggelsesåret sammen med den bagudrettede reguleringspris, jf. § 8, i indtægtsram-
mebekendtgørelsen. Disse virksomheder har derfor ikke i alle tilfælde haft et tilstrække-
ligt grundlag at afvikle deres differencer på i året efter regnskabsaflæggelsen, som det 
fordres efter § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen (2-årsfristen).  

200. Ved en absolut håndhævelse af 2-årsfristen vil nogle virksomheder således blive 
afskåret fra at opkræve differencer som følge af sekretariatets praksis og/eller sagsbe-
handlingstid.  

201. I disse tilfælde vurderer sekretariatet, at det må falde tilbage på forvaltningsret-
lige vurderinger, jf. afsnit 4.0 om passivitet, hvorvidt sekretariatet kan afskære virksom-
hederne fra at opkræve differencerne med henvisning til, at fristen for opkrævning er 
overskredet, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

202. Sekretariatet vurderer, at virksomhederne ikke bør stilles ringere som følge af 
sekretariatets praksis og sagsbehandlingstid, uanset at virksomhederne i visse tilfælde 
muligvis ikke har sørget for aktivt at oplyse sagen. Sekretariatet vurderer videre, at 
virksomhederne grundet praksis og et kompliceret lovgrundlag kan have været i tvivl 
om forståelsen af bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørelsen. Det er sekretaria-
tets vurdering, at denne tvivl ikke kan tilregnes virksomhederne, ikke mindst fordi se-
kretariatet har givet det indtryk, at virksomhederne, inden deres indsendelse af forslag 
til differenceafviklingsplaner, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, ville få 
en såkaldt bagudrettet endelig indtægtsramme. 

203. Sekretariatet finder på den baggrund, at i de situationer, hvor virksomhederne 
enten har modtaget en udmelding med en bagudrettet opgørelse af indtægtsrammen og 
årets difference, der er mangelfuld (dvs. ikke (implicit) har indeholdt afgørelser efter §§ 
12 og 13 i indtægtsrammebekendtgørelsen), eller hvor virksomhederne ikke har modta-
get en opgørelse af indtægtsrammen og årets difference i umiddelbar forlængelse af 
regnskabsaflæggelsen, kan virksomhederne ikke afskæres fra at afvikle differencen med 
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henvisning til en overskridelse af 2-årsfristen i § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgø-
relsen. Navnlig fordi virksomhederne i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen har 
ret til at opkræve differencerne, men ikke har kunnet gøre det, fordi de ikke har haft et 
tilstrækkeligt grundlag herfor.   

204. Sekretariatet finder imidlertid, at sekretariatet, i de situationer hvor virksomhe-
derne har modtaget en udmelding med en bagudrettet opgørelse af indtægtsrammen og 
årets difference i umiddelbar forlængelse af regnskabsaflæggelsen, og hvor grundlaget 
herfor ikke har været mangelfuldt, og hvor virksomhederne har differencer i egen favør, 
kan træffe afgørelse om bortfald af disse. Sekretariatet finder, at bortfaldet i dette til-
fælde kan foretages i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 3, som fore-
skriver, at virksomhederne som følge af differencer skal sørge for at justere priserne i 
året efter regnskabsaflæggelsen i henhold til indsendt forslag. Opkrævning af differen-
cer i virksomhedernes favør fordrer ikke Energitilsynets godkendelse, jf. § 29, stk. 5.  

205. Sekretariatet finder samlet set, at virksomhederne ikke kan afskæres fra at op-
kræve differencer i egen favør i de tilfælde, hvor virksomhederne enten ikke har fået en 
bagudrettet indtægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld bagudrettet 
indtægtsrammeudmelding. I de situationer, hvor differencen kan opkræves, finder se-
kretariatet, at fristen herfor bør beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse 
om grundlaget herfor, jf. en analog forståelse af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendt-
gørelsen, hvor det er fastsat, at afviklingen skal ske ”året efter”, differencen opgøres. 
Således får virksomhederne minimum ét år til at afvikle kendte differencer i.  

206. Særligt om eventuel forlængelse af perioden på grund af akkumulerede differen-
cer, der kan give markante stigninger i tariffer fra år til år, hvis de afvikles over et en-
kelt år, se da nedenfor under afsnit iii .  

ii. Differencer i virksomhedernes favør som følge a f ændrede forhold   
207. Differencer, som skyldes ændrede forhold, skal principielt være afviklet senest 
året efter regnskabsaflæggelsen, jf. § 29, stk. 3, og jf. §§ 12 og 13, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, se også afsnit 2.1.a. ”Ændrede forhold” er forhold, som opstår som følge 
af en afgørelse fra Energitilsynet, der indebærer enten en forhøjelse eller reduktion af 
indtægtsrammen, jf. §§ 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Disse kan for et 
givent år bagudrettet udløse differencer i forbrugernes eller i virksomhedernes favør. 
Differencer i forbrugernes favør som følge af ændrede forhold i form af indtægtsram-
mereduktioner behandles i afsnit 4.1.b. I dette afsnit behandles således alene differencer 
i virksomhedernes favør som følge af ændrede forhold i form af indtægtsrammeforhø-
jelser. 

208. Om 2-årsfristen i denne situation bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at 
der i indtægtsrammebekendtgørelsen ikke er nogen eksplicit frist for indgivelse af an-
søgninger om godkendelse af forhøjelse af virksomhedernes indtægtsrammer, fx for 
nødvendige nyinvesteringer, og indtægtsrammebekendtgørelsen fastsætter heller ikke 
direkte, hvornår disse skal være afgjort. 

209.  Når en forhøjelse godkendes, sker dette med virkning fra idriftsættelsestids-
punktet, jf. § 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Dette gælder ifølge sekreta-
riatets forståelse uanset hvornår virksomheden ansøger eller hvornår sekretariatet træf-
fer afgørelsen, idet bekendtgørelsen ikke sætter nogen frist for, hvornår sådanne ansøg-
ninger skal være indsendt og afgjort. Problemstillingen omkring opkrævning af diffe-
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rencer som følge af ændrede forhold opstår derfor særligt, da forhøjelsen sker fra an-
læggets idriftsættelsestidspunkt, og ikke fra afgørelsestidspunktet. En enkelt forsinket 
afgørelse kan derfor give anledning til, at en virksomhed kan få en difference, som base-
res på en akkumulering af differencer over en række tidligere reguleringsår. 

210. Virksomhederne har løbende indsendt deres ansøgninger om forhøjelser eller har 
varslet disse, ligesom sekretariatet har tilrettelagt sin praksis således, at der ikke var 
nogen frist for, hvornår ansøgningerne skulle være indgivet. Sekretariatet vurderer der-
for, at virksomhederne generelt set har en berettiget forventning om at kunne opkræve 
disse forhøjelser. Sekretariatet vurderer derfor, at disse forhøjelser skal kunne opkræves 
uanset, at der kan blive tale om opkrævning af differencer, der går tilbage til og med 
reguleringsåret 2005. 

211. For så vidt angår fristen for afvikling af differencer som følge af ændrede for-
hold, er det sekretariatets vurdering, at det ikke kan være hensigten i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, at 2-årsfristen for opkrævning af differencer løber fra idriftsættelsestids-
punktet i de tilfælde, hvor sagsbehandlingen er forsinket, eller hvor ansøgningen i over-
ensstemmelse med gældende praksis har været indsendt flere år efter idriftsættelsestids-
punktet. I de tilfælde, hvor sekretariatets afgørelser om forhøjelser ikke er truffet før 
eller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, vurderer sekretariatet, at fristen for afvik-
ling af differencer som følge af ændrede forhold løber fra det tidspunkt, hvor der er truf-
fet afgørelse om grundlaget for differencerne. Dvs. når der er udmeldt en bagudrettet 
indtægtsramme, hvori den givne forhøjelse indgår, og de givne differencer er opgjort på 
et tilstrækkeligt grundlag. Denne udmelding vil kunne ske i forbindelse med afgørelsen 
om forhøjelse. 

212. Som beskrevet i afsnit 2.2.a, kan der opstå tilfælde, hvor der for en virksomhed 
opstår merforrentning i ét eller flere af reguleringsårene, særligt årene 2005-2007, som 
følge af ændrede forhold, der medfører indtægtsrammeforhøjelser med tilbagevirkende 
kraft, fx nødvendige nyinvesteringer, jf. § 12, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Ved 
genberegning af virksomhedernes forrentning i perioden 2005-2007 indgår differencer 
som følge af ændrede forhold således i forrentningen, og der er derfor risiko for, at virk-
somhederne får merforrentning som følge af forhøjelsen.  

213. I disse situationer vurderer sekretariatet, at virksomhederne generelt ikke kan 
have berettigede forventninger om ikke at blive pålagt en reduktion af indtægtsrammen, 
såfremt forhøjelsen giver anledning til merforrentning. I en sådan situation skal virk-
somheden dog have mulighed for at fravælge den pågældende indtægtsrammeforhøjelse 
og dermed undgå merforrentning som følge af denne, jf. § 24, stk. 3, i indtægtsramme-
bekendtgørelsen.  

214. Ovenstående er i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsen, hvoraf 
det fremgår, at forhøjelserne indgår i forrentningen og kan medføre merforrentning og 
dermed som konsekvens udløse en indtægtsrammereduktion, jf. § 24, stk. 5, i indtægts-
rammebekendtgørelsen og jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 
1520/2004. Virksomhederne skal dog have mulighed for at fravælge hele eller en del af 
forhøjelsen i de konkrete år, således at virksomheden ikke får merforrentning og deraf 
følgende reduktion, jf. § 24, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
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215. Da eventuel merforrentning som følge af differencer i virksomhedens favør får 
konsekvens for de efterfølgende år, jf. § 24, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen, vil 
sekretariatet foretage de nødvendige konsekvensændringer i den efterfølgende periode. 

216. Sekretariatet vurderer samlet, at det ikke kan være hensigten i indtægtsramme-
bekendtgørelsen, at 2-års fristen for afvikling af differencer løber fra idriftsættelsestids-
punktet i de tilfælde, hvor sagsbehandlingen er forsinket, eller hvor ansøgningen i over-
ensstemmelse med gældende praksis har været indsendt flere år efter idriftsættelsestids-
punktet. I de tilfælde, hvor sekretariatets afgørelser om forhøjelser ikke er truffet før 
eller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, vurderer sekretariatet, at fristen for afvik-
ling af differencer som følge af ændrede forhold løber fra det tidspunkt, hvor der er truf-
fet afgørelse om grundlaget for differencerne. Dvs. når der er udmeldt en bagudrettet 
indtægtsramme, hvori den givne forhøjelse indgår, og de givne differencer er opgjort på 
et tilstrækkeligt grundlag. Denne udmelding vil kunne ske i forbindelse med afgørelsen 
om forhøjelse, jf. en analog fortolkning af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørel-
sen, hvorefter differencer skal afvikles ”året efter”. Med denne fortolkning får virksom-
hederne minimum ét år til at opkræve differencerne i, når disse er kendte for virksom-
heden.  

217. Særligt om eventuel forlængelse af perioden på grund af akkumulerede differen-
cer, der kan give markante stigninger i tariffer fra år til år, hvis de afvikles over et en-
kelt år, se da nedenfor under afsnit iii.  

iii. Forlængelse af perioden for afvikling af diffe rencer 
218. Konsekvensen af at beregne fristen for afvikling af differencer i overensstem-
melse med konklusionerne i (i) og (ii) ovenfor i dette afsnit, dvs. fra de er endeligt op-
gjort, er, at der kan opstå uforholdsmæssigt store differencer over en årrække. Indtægts-
rammebekendtgørelsen er baseret på en forudsætning om, at differencer afvikles inden 
for 2-års fristen, og den regulerer derfor ikke, hvad der gælder, når denne frist ikke 
(kan) overholdes. 

219. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dog, at det økonomisk kan have ufor-
holdsmæssigt store konsekvenser for forbrugerne, såfremt store akkumulerede differen-
cer afvikles inden for et enkelt år.  

220. I forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1, er det angivet, at en virk-
somhed skal give et forudgående varsel på mindst tre måneder til den berørte forbruger, 
såfremt virksomheden agter at foretage væsentlige ændringer i tariffer, vilkår eller geby-
rer til ugunst for forbrugeren. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisteren-
de tariffer eller gebyrer, som forhøjer det berørte priselement med 10 pct. eller mere, jf. 
§ 10, stk. 2. På baggrund af dette kan det udledes, at i hvert fald prisstigninger på 10 pct. 
anses for at have væsentlig betydning for den enkelte forbruger.  

221. Sekretariatet bemærker videre, at virksomhederne skal anmelde deres forslag til 
afvikling af differencer, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, såfremt en 
difference ønskes afviklet. Energitilsynet skal godkende det indsendte forslag til afvik-
ling af differencer i forbrugernes favør, jf. § 29, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørel-
sen.  

222. Sekretariatet vurderer, at det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for forbru-
gerne, såfremt en virksomhed inden for en kort periode afvikler en betydelig difference 
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med store udsving i tarifferne til følge. Sekretariatet vurderer derfor, at det vil være 
hensigtsmæssigt med Energitilsynets bemyndigelse til, at sekretariatet indgår drøftelser 
med virksomhederne med henblik på at sikre en længere afviklingsperiode, såfremt det 
vurderes, at konsekvenserne for forbrugerne vil være urimelige. Se også afsnit 4.0 oven-
for om markante stigninger i tariffer fra år til år.  

223. Sekretariatet finder derfor, at sekretariatet efter bemyndigelse fra Energitilsynet 
bør påse, at afvikling af differencerne ikke får urimelige konsekvenser for forbrugerne.  
Såfremt det efter en konkret vurdering findes, at afviklingen vil få urimelige konsekven-
ser for forbrugerne, kan sekretariatet træffe afgørelse ud fra almindelige forvaltningsret-
lige principper om passivitet, jf. 4.0 ovenfor, med henblik på at forlænge afviklingsperi-
oden. 

Sammenfatning 
224. Sammenfattende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet følgende vedrørende 
frist for afvikling af differencer: 

i. Sekretariatet vurderer, at virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve dif-
ferencer i egen favør i de tilfælde, hvor virksomhederne enten ikke har fået en 
bagudrettet indtægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld bagud-
rettet indtægtsrammeudmelding.  Sekretariatet vurderer i den forbindelse, at fri-
sten for opkrævning af årets difference for de virksomheder, der ikke har modta-
get den bagudrettede indtægtsramme eller alene har modtaget en foreløbig ram-
me, bør beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget 
herfor, jf. en analog forståelse af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, 
hvor det er fastsat, at afviklingen skal ske ”året efter” differencen opgøres.  

ii.  Sekretariatet vurderer, at virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve dif-
ferencer i egen favør som følge af ændrede forhold, idet virksomhederne gene-
relt har en berettiget forventning om at kunne opkræve disse forhøjelser. I fald 
de giver anledning til merforrentning pålægges denne med tilbagevirkende kraft, 
med mindre virksomheden fravælger at opkræve differencen. Sekretariatet vur-
derer videre, at forhøjelser kan meddeles, uanset at der kan blive tale om op-
krævning af differencer, der går tilbage til og med reguleringsåret 2005. Sekreta-
riatet vurderer i den forbindelse,  

a. at fristen for afvikling af differencer i virksomhedens favør som følge af 
ændrede forhold løber fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om 
grundlaget herfor – dvs. tidspunktet for afgørelsen om forhøjelse af ind-
tægtsrammen, jf. en analog fortolkning af § 29, stk. 3.  

b. at i tilfælde, hvor virksomheden ikke siden afgørelsen om forhøjelse har 
haft et tilstrækkeligt grundlag at afvikle differencerne på, at fristen for 
opkrævning af de givne differencer bør beregnes fra det tidspunkt, hvor 
der er truffet afgørelse om grundlaget for differencerne, dvs. når der er 
udmeldt en bagudrettet indtægtsramme med tilhørende afgørelser for året 
for idriftsættelse af den investering, som giver anledning til forhøjelsen, 
og for de mellemliggende år. 

iii.  Såfremt sekretariatet efter en konkret vurdering finder, at opkrævning af diffe-
rencer, der er akkumuleret over flere år, jf. vurderingen i punkt (i) og (ii) oven-
for, vil være uforholdsmæssigt byrdefuld for forbrugerne, kan sekretariatet træf-
fe afgørelse om at udvide opkrævningsperioden. 
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4.1.b Vurdering af differencer i forbrugernes favør  

225. Der kan være tilfælde, hvor en virksomhed i et eller flere år i perioden 2005-
2011 har haft differencer i forbrugernes favør, fordi virksomheden har opkrævet mere 
end indtægtsrammen tillod eller som følge af reduktioner, hvor afgørelsen først træffes 
et til flere år efter regnskabsåret. I det følgende vurderes spørgsmålet om i hvilke tilfæl-
de differencer i forbrugernes favør skal tilbagebetales til forbrugerne. 

226. Som det fremgår ovenfor under sagsfremstillingens afsnit 2.1.b er udgangspunk-
tet i indtægtsrammebekendtgørelsen, at differencer i forbrugernes favør skal være op-
krævet inden udgangen af året efter regnskabsaflæggelsen, jf. § 29, stk. 3, i indtægts-
rammebekendtgørelsen. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at der ved opgørelsen 
af forbrugernes differencer i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige 
principper om passivitet, se afsnit 4.0 ovenfor, skal tages højde for sekretariatets praksis 
med udmelding af foreløbige bagudrettede indtægtsrammer. Virksomhederne må såle-
des ikke stilles ringere, end de ville have været, såfremt sekretariatet havde truffet afgø-
relse om opgørelse af virksomhedens indtægtsramme og afviklingsplan for differencer i 
forbrugernes favør i rimelig tid efter anmeldelse af afviklingsplanen i forbindelse med 
reguleringsregnskabsindberetningen, jf. §§ 29, stk. 3-5. Generelt finder sekretariatet, at 
de virksomheder, som ikke har fået udmeldt de bagudrettede indtægtsrammer så betids 
og så præcis, at de har kunnet opgøre differencerne endeligt, ikke skal pålægges at af-
vikle disse differencer.  

227. Sekretariatet bemærker imidlertid, at det i konkrete situationer er forekommet, at 
en virksomhed har overskredet sin indtægtsramme kontinuerligt hvert år med en stor 
difference i forbrugernes favør til følge, og at sekretariatet løbende har udmeldt diffe-
rencen til virksomheden. Sekretariatet vurderer, at nogle virksomheder efter en konkret 
vurdering kan have haft et tilstrækkeligt oplyst indtægtsrammegrundlag til, at virksom-
heden ikke med rimelighed har kunnet forvente, at differencer i forbrugernes favør ikke 
skulle tilbagebetales. Sekretariatet bemærker hertil, at forbrugerhensynet 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.  

228. Endvidere bemærker sekretariatet, at der blandt virksomhederne også er tilfælde 
af differencer i forbrugernes favør, som er opstået som følge af reduktioner efter § 13, 
indtægtsrammebekendtgørelsen i øvrigt, fx som følge af væsentligt reducerede omkost-
ninger til nettab. Såfremt afgørelse om disse reduktioner udestår, skal det vurderes om 
disse nu kan træffes med tilbagevirkende kraft. Det må i den forbindelse vurderes, om 
passiviteten primært kan tilregnes virksomheden, fx fordi virksomheden ikke forbindel-
se med regnskabsaflæggelsen har sørget for at anmelde de forhold som kan begrunde en 
reduktion, jf. § 13, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

229. Endvidere skal disse differencer i forbrugernes favør – som vurderes at skulle 
tilbagebetales – forrentes i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens 
bestemmelser, dvs. fra den 1. juli i det år differencen opstod, jf. § 29, stk. 4, i indtægts-
rammebekendtgørelsen, og for differencer før 1. januar 2011 fra den 1. januar året efter 
regnskabsaflæggelsen, jf. § 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1294/2010 og 
§ 22, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004.    
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230. Endelig bemærker sekretariatet, at da differencer i forbrugernes favør kan have 
betydning for opgørelsen af forrentningen, jf. § 24, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgø-
relsen – og dermed også merforrentningens størrelse – vil sekretariatet foretage de nød-
vendige konsekvensændringer i de år, det drejer sig om. 

231. Såfremt der ved den kommende genberegning af virksomhedernes indtægtsram-
mer 2005-2011 skal træffes afgørelse af principiel karakter, som bør forelægges Energi-
tilsynet, vil sekretariatet forelægge Energitilsynet en konkret sag om godkendelse af 
afviklingsplan inklusiv forrentning af differencer i forbrugernes favør, som indeholder 
sådanne elementer af varig og betydelig overskridelse af indtægtsrammen.  

232. Sekretariatet finder samlet, at differencer i forbrugernes favør skal tilbagebetales 
forbrugerne, i de tilfælde, hvor passiviteten kan tilregnes virksomheden, og at forrent-
ningen skal fastsættes efter de på den tid gældende bekendtgørelses regler.   

4.2 Korrektion af forrentning i perioden 2005-2007 

4.2.a Vurdering af beregning af forrentning 2005-20 07 

233. Som det fremgår ovenfor under afsnit 4.0, har sekretariatet anvendt et forkert 
retsfaktum til beregning af forrentningen for reguleringsårene 2005-2007.  I dette afsnit 
lægges det derfor til grund, at Sekretariatet for Energitilsynet – i forbindelse med gen-
nemgangen af virksomhedernes indtægtsrammer for perioden 2005-2011 – skal tilbage-
kalde sine afgørelser om merforrentningsreduktion efter en genberegning af forrentnin-
gen i 2005-2007.   

234. Forskellen på den i praksis anvendte metode til beregning af forrentningen og 
den korrekte metode er, at opståede og afviklede differencer indregnes forskelligt. For-
rentning i perioden 2005-2007 beregnes korrekt som virksomhedens driftsoverskud kor-
rigeret for differencer, jf. § 2, nr. 2 og 4. Se også boks 3 i afsnit 2.2.a under sagsfrem-
stillingen.  

235. I praksis bliver der tale om at ændre i de bagudrettede indtægtsrammer, der tidli-
gere ifølge praksis er udmeldt sammen med den årlige bagudrettede reguleringspris, jf. 
§ 8, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Det må i hver sag vurderes, om virkningen vil 
være til gunst/ugunst for virksomheden, herunder om det er rimeligt med tilbagevirken-
de kraft, ligesom virkningen for forbrugeren må inddrages, se ovenfor i afsnit 4.0. 

236. Beregning af forrentningen i perioden 2005-2007 efter den korrekte metode kan 
have en reel økonomisk effekt for de virksomheder, som ved den forkert beregnede for-
rentning har fået konstateret merforrentning, og som ikke har merforrentning ved brug 
af den korrekte metode. Ligeledes kan beregningsmetoden have en reel økonomisk ef-
fekt for de virksomheder, som ved korrekt beregnet forrentning har merforrentning, men 
som ikke har merforrentning ved brug af den forkerte metode. 

237. Sekretariatet vurderer, at det forhold, at indtægtsrammerne fra tidligere år ligger 
til grund ved beregning af de efterfølgende års indtægtsrammer betyder, at der er tungt-
vejende hensyn til, at forrentningen for alle virksomheder bliver beregnet korrekt i peri-
oden 2005-2007.  
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238. Samtidig finder sekretariatet, at virksomhederne kan have haft berettigede for-
ventninger om, at sekretariatets opgørelsesmetode hidtil har været korrekt, og at virk-
somhederne derfor kan have disponeret herefter. 

239. Sekretariatet finder, at hensynet til at udmelde korrekt beregnede indtægtsram-
mer til virksomhederne, som ligger til grund for de fremadrettede indtægtsrammer, 
imidlertid vejer så tungt, at sekretariatet i forbindelse med beregning af indtægtsrammer 
for 2011 bør genberegne virksomhedernes forrentning i 2005-2007 efter den korrekte 
metode, så virksomhedernes driftsoverskud korrigeres for differencer, jf. § 17, stk. 1, jf. 
§ 2, nr. 2 og 4, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004. 

240. De konsekvenser, som en genberegning af forrentningen vil have, behandles i det 
følgende afsnit. Det bliver i den forbindelse inddraget hvilke udmeldinger virksomhe-
derne har fået, og hvorledes genberegningen påvirker dem sammenlignet med den op-
rindelige beregning af merforrentning.  

4.2.b Vurdering af behandling af merforrentning i 2 005-2007  

241. Som det fremgår af sagsfremstillingens afsnit 2.2.b, har nogle virksomheder haft 
merforrentning i mindst ét af reguleringsårene 2005-2007, som ikke har medført en ind-
tægtsrammereduktion (enten ved brug af den forkerte og/eller den korrekte metode til 
beregning af forrentning). Andre virksomheder er på forkert grundlag blevet pålagt en 
indtægtsrammereduktion. 

242. Alt efter hvordan behandlingen af merforrentningen har fundet sted, kan virk-
somhederne opdeles i følgende seks grupper:  

i. Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner for merfor-
rentning beregnet ved brug af den forkerte metode, hvor reduktionerne dog 
også skulle have været foretaget, når forrentningen beregnes ved brug af den 
korrekte metode.  

ii.  Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner for merfor-
rentning beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor reduktionerne 
ikke skulle have været foretaget eller har været for store, når forrentningen 
beregnes ved brug af den korrekte metode.  

iii.  Virksomheder, som har merforrentning beregnet ved brug af både den for-
kerte og korrekte metode, men som dog ikke tidligere er blevet pålagt ind-
tægtsrammereduktioner herfor. Og den situation, hvor reduktionen er større 
ved beregning med den korrekte metode end ved beregning med den forkerte 
metode. 

iv. Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner for merfor-
rentning beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor de reelt skulle 
have været pålagt en beløbsmæssig større reduktion ved brug af den korrekte 
metode 

v. Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner for merfor-
rentning beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor de reelt skulle 
have været pålagt en beløbsmæssig mindre reduktion ved brug af den kor-
rekte metode. 

vi. Virksomheder, der som en konsekvens af senere afgørelser får merforrent-
ning som følge af ændrede forhold. 
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243. I det følgende fremgår vurderingen for hver af de seks situationer. 

i. Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsramme reduktioner for merforrentning be-
regnet ved brug af den forkerte metode, hvor redukt ionerne dog også skulle have været 
foretaget, når forrentningen beregnes ved brug af d en korrekte metode 
244. Som følge af, at forrentningen er opgjort ved brug af en forkert metode i 2005-
2007, er nogle virksomheder blevet pålagt en indtægtsrammereduktion som følge af en 
forkert beregnet merforrentning, hvor en korrekt beregnet merforrentning dog skulle 
have udløst den samme indtægtsrammereduktion.  

245. En konkret indtægtsrammereduktion som følge af merforrentning i perioden 
2005-2007 opgøres som merforrentningsbeløbet, dog maksimalt 2 pct. af virksomhe-
dens indtægtsramme. I mange situationer vil indtægtsrammereduktionen derfor være 
den samme, uanset om merforrentningen er opgjort efter den korrekte eller forkerte me-
tode. Såfremt dette er tilfældet, vurderer sekretariatet, at der ikke er anledning til at fo-
retage tilbagekaldelser og korrektioner, da den effektuerede indtægtsrammereduktion 
har været korrekt. 

246. Sekretariatet finder således, at indtægtsrammereduktioner, som tidligere er ble-
vet pålagt som følge af en forkert beregnet forrentning, men som vil være identisk med 
den indtægtsrammereduktion, som en korrekt beregnet merforrentning giver anledning 
til, ikke vil give anledning til korrektioner. 

ii. Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsramm ereduktioner for merforrentning 
beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor reduktionerne ikke skulle have væ-
ret foretaget, når forrentningen beregnes ved brug af den korrekte metode  
247. Sekretariatet har konstateret, at der er virksomheder, der er pålagt indtægtsram-
mereduktioner på et forkert grundlag, da virksomhederne ved en korrekt beregnet for-
rentning ikke skulle have været pålagt reduktionerne.  

248. For afgørelser, der er truffet på et forkert grundlag, og som har bebyrdende ka-
rakter, har en myndighed i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige prin-
cipper, jf. afsnit 4.0 ovenfor, pligt til at tilbagekalde afgørelsen.  

249. Da virksomhederne har været pålagt en uberettiget indtægtsrammereduktion, har 
deres opkrævningsmuligheder i allerede forgangne reguleringsår potentielt været min-
dre, end de skulle have været.  

250. Sekretariatet finder derfor, at uretmæssigt pålagte indtægtsrammereduktioner 
tilbagekaldes og ophæves i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige prin-
cipper, hvorefter den korrekte afgørelse træffes og merforrentningsreduktion som følge 
heraf pålægges virksomheden, jf. § 15, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

251.  Sekretariatet vurderer i henhold til nævnte almindelige forvaltningsretlige prin-
cipper, at virksomhederne fremadrettet skal have mulighed for at opkræve de differen-
cer, der er opstået som følge heraf. Hensynet til påvirkningen af prisen for forbrugerne 
må imidlertid indgå i de konkrete afgørelser, jf. afsnit 4.0 ovenfor. 
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iii. Virksomheder, som har merforrentning beregnet ved brug af både den forkerte og 
korrekte metode, men som dog ikke tidligere er blev et pålagt indtægtsrammereduktioner 
herfor  
252. Sekretariatet har konstateret, at der er virksomheder, som har merforrentning 
beregnet ved brug af både den forkerte og den korrekte metode, men som dog ikke tidli-
gere er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner herfor.  

253. Det skal vurderes, hvorvidt sekretariatet i overensstemmelse med almindelige 
forvaltningsretlige principper kan reducere de pågældende virksomheders indtægts-
rammer til trods for, at der er forløbet mellem tre og fem år siden, afgørelserne skulle 
have været truffet, eller om sekretariatet bør afstå fra at reducere indtægtsrammerne 
efter en vurdering af den forløbne tid og på baggrund af passivitetsbetragtninger. Se i 
den forbindelse afsnit 4.0 ovenfor. Det skal derfor vurderes, om sekretariatet kan på-
lægge virksomhederne indtægtsrammereduktioner på baggrund af merforrentning be-
regnet ved den forkerte metode, som er identisk med eller udgør en del af den korrekt 
beregnede merforrentning. Dette skal vurderes både bagudrettet og fremadrettet. 

254. Sekretariatet lægger til grund, at virksomheder, der hidtil ikke har fået merfor-
rentningsreduktioner, fordi sekretariatet ikke har anvendt den korrekte metode, generelt 
må antages at have indrettet sig i god tro, da opgørelserne efter den forkerte metode 
generelt er blevet lagt til grund for indtægtsrammeudmeldingerne.  

255. De virksomheder, som har haft merforrentning beregnet efter den forkerte meto-
de, har i flere tilfælde også merforrentning efter den korrekte metode. De indtægtsram-
mereduktioner, som merforrentning beregnet ved brug af den forkerte hhv. den korrekte 
metode giver anledning til, er i flere tilfælde identiske, da reduktionen maksimalt vil 
være 2 pct. af indtægtsrammen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 1520/2004 § 17, 
stk. 2, pkt. 1.  

256. Da der er forløbet mellem tre og fem år siden, indtægtsrammereduktionerne 
skulle have været effektueret, kan der på den anden side også lægges vægt på, at virk-
somhederne tidligere har modtaget foreløbige opgørelser af indtægtsrammen, hvor mer-
forrentningen i perioden 2005-2007 ikke har udløst en reduktion af indtægtsrammen, 
bl.a. som statueret i brevet fra februar 2010, se hertil sagsfremstillingens afsnit 2.2.b. 
Der kan endvidere lægges vægt på virksomhedernes berettigede forventninger til rigtig-
heden af sekretariatets udmeldinger, såvel som at virksomhederne har indrettet sig i 
tillid til sekretariatets udmeldinger. Virksomhederne har af flere omgange modtaget 
opgørelser med angivelse af merforrentning uden pålæg om reduktion, der – selv om 
disse opgørelser har været eller kan betegnes som foreløbige – har givet virksomhederne 
en forventning om, at grundlaget for eventuel merforrentning og deraf følgende redukti-
oner var opgjort.  

257. Det er vanskeligt at opgøre den reelle økonomiske effekt af de manglende ind-
tægtsrammereduktioner. Det skyldes, som beskrevet under afsnittet ”Reguleringens op-
bygning”, at virksomhederne ikke nødvendigvis udnytter deres indtægtsramme fuldt ud, 
og at en reduktion af indtægtsrammen derfor ikke automatisk medfører lavere tariffer. 
Det må dog konstateres, at virksomhederne samlet set har haft mulighed for en højere 
opkrævning uden reduktionen. Dog har forrentningsloftet muligvis begrænset dette for 
visse virksomheder. Samtidig er det ikke alle virksomheder, der i den forgangne periode 
har udnyttet deres indtægtsramme, hvilket reducerer en eventuel prisvirkning for for-
brugerne. 
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258. Det kan ikke udelukkes, at prisvirkningen for forbrugerne ikke i alle tilfælde har 
været beskeden. Imidlertid vejer lighedsprincippet overfor virksomhederne efter sekre-
tariatets vurdering tungere i forhold til spørgsmålet om bagudrettet reduktion af ind-
tægtsrammen som følge af den nævnte genberegning. 

259. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at der ikke kan pålægges en reduktion 
af indtægtsrammerne for den allerede forløbne periode. Det gælder også den situation, 
hvor reduktionen er større ved beregning med den korrekte metode end ved beregning 
med den forkerte metode. 

260. Det skal vurderes, om virksomhederne også kan have en berettiget forventning 
om, at en konstateret merforrentning ikke fremadrettet vil udløse en indtægtsrammere-
duktion, selvom de hidtil har indrettet sig i tillid til sekretariatets udmeldinger.  

261. Som beskrevet i afsnit 2.2.b, vil manglende indtægtsrammereduktioner som føl-
ge af merforrentning varigt medføre en større indtægtsramme, og virksomhederne vil 
således potentielt have mulighed for en meropkrævning i hvert efterfølgende år. Derfor 
er der en central forskel mellem den fremadrettede og den bagudrettede vurdering. Det 
er derfor sekretariatets vurdering, at eftersom reduktionen er varig skal der ske en 
fremadrettet korrektion fra det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse herom. Der er såle-
des ikke tale om at tilbagekalde en afgørelse, men om at træffe en fremadrettet afgørel-
se, som er baseret på det korrekte retsfaktum. Dette gælder også den situation, hvor re-
duktionen er større ved beregning med den korrekte metode end ved beregning med den 
forkerte metode. 

iv. Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsramm ereduktioner for merforrentning 
beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor de reelt skulle have været pålagt en 
beløbsmæssig større reduktion ved brug af den korre kte metode 
262. Sekretariatet har konstateret, at der er virksomheder, som er blevet pålagt ind-
tægtsrammereduktioner for merforrentning beregnet ved brug af den forkerte metode, 
men hvor de reelt skulle have været pålagt en beløbsmæssig større reduktion ved brug 
af den korrekte metode.  

263. Sekretariatet finder, at faktisk pålagte indtægtsrammereduktioner for disse virk-
somheder skal fastholdes, og at den del af den korrekt beregnede merforrentning, som 
ikke tidligere er udmøntet som en indtægtsrammereduktion, skal pålægges fremadrettet. 

v. Virksomheder, som er blevet pålagt indtægtsramme reduktioner for merforrentning 
beregnet ved brug af den forkerte metode, men hvor de reelt skulle have været pålagt en 
beløbsmæssig mindre reduktion ved brug af den korre kte metode.  
264. Sekretariatet har konstateret, at der er virksomheder, som er blevet pålagt ind-
tægtsrammereduktioner for merforrentning beregnet ved brug af den forkerte metode, 
men hvor de reelt skulle have været pålagt en beløbsmæssig mindre reduktion ved brug 
af den korrekte metode.  

265. Sekretariatet finder, at faktisk pålagte indtægtsrammereduktioner for disse virk-
somheder sænkes til det korrekte beløb, og at den resterende del af den pålagte redukti-
on tilbagekaldes og ophæves. 
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vi. Virksomheder, der som en konsekvens af senere a fgørelser får merforrentning som 
følge af ændrede forhold 
266. Sekretariatet har konstateret, at der er virksomheder, der som en konsekvens af 
senere afgørelser får merforrentning i tidligere reguleringsår som følge af ændrede for-
hold – fx afgørelser om indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinveste-
ringer.  

267. Sekretariatet finder, at disse virksomheder ikke kan have haft berettigede for-
ventninger om, at merforrentningen ikke ville udløse en indtægtsrammereduktion i den 
forgangne periode. Sekretariatet finder, at virksomhederne, såfremt de ønsker at opkræ-
ve differencerne foranlediget af den nye afgørelse, i hele den forgangne periode (og 
naturligvis også fremadrettet) bør pålægges den indtægtsrammereduktion, der i henhold 
til indtægtsrammebekendtgørelsen er en konsekvens af merforrentningen. Se i øvrigt 
afsnit 4.1.a (ii), hvor den tilsvarende problemstilling behandles generelt. 

268. Det bemærkes, at virksomhederne godt kan blive pålagt merforrentning som føl-
ge af ændrede forhold (gruppe vi) samtidig med, at de også kan være en del af en af 
grupperne i-v. 

Afviklingsperiodens længde 
269. Udgangspunktet er, at reduktionen skal ske efter de dagældende regler, hvorefter 
reduktionen skal ske på én gang. Der kan imidlertid være forhold, som taler for, at den 
fremadrettede reduktion bør ske gradvist, dvs. udvide afviklingsperioden. For det første, 
kan virksomhederne risikere at blive pålagt flere års reduktioner samtidig. For det andet 
kan de have indrettet deres økonomi i tillid til sekretariatets hidtidige administration, 
hvorfor en overgangsperiode kan være hensigtsmæssig.  

270. Forbrugerhensynet skal også inddrages ved vurdering af afviklingsperiodens 
længde. Givet at virksomhederne udnytter deres indtægtsrammer, så vil forbrugerne 
være bedre stillet jo kortere afviklingsperioden er.  

271. Da der er forløbet mellem tre og fem år siden, indtægtsrammereduktionerne bur-
de have været foretaget, finder sekretariatet ved en samlet vurdering, at det kan være 
rimeligt, at virksomhederne får en periode til gradvist at tilpasse deres økonomi til ind-
tægtsrammereduktionerne. Der vil i de konkrete sager blive taget stilling til, om afvik-
lingsperioden skal forlænges i forhold til det indtægtsrammebekendtgørelsen foreskri-
ver.  

272. En model for en fremadrettet indtægtsrammereduktion er illustreret i figur 4 ne-
denfor, hvoraf det fremgår, at indtægtsrammen i tilpasningsårene årligt reduceres med 
en fast andel af den samlede indtægtsrammereduktion.  
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Figur 4. Fremadrettede indtægtsrammereduktioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sammenfatning 
273. Sammenfattende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet vedrørende behandling 
af merforrentning i 2005-2007 flg.: 

i. Sekretariatet finder, at indtægtsrammereduktioner, som tidligere er pålagt efter 
en forkert beregnet forrentning, men som er identisk med den indtægtsrammere-
duktion, som en korrekt beregnet merforrentning giver anledning til, ikke giver 
anledning til korrektioner, da den effektuerede indtægtsrammereduktion således 
har været korrekt. 

ii.  Sekretariatet finder, at de forkert pålagte indtægtsrammereduktioner skal tilba-
gekaldes i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper, jf. 
afsnit 4.0 ovenfor, og at virksomhederne får mulighed for at opkræve de diffe-
rencer, der er opstået som følge heraf i efterfølgende år. 

iii.  Sekretariatet finder, at indtægtsrammereduktioner, som er beløbsmæssigt kor-
rekte, men som ikke tidligere er udmeldt, pålægges virksomhederne fremadrettet 
– men ikke bagudrettet, jf. indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 17, 
stk. 2. Afviklingsperioden herfor kan efter en konkret vurdering udvides, så re-
duktionen sker gradvist. 

iv. Sekretariatet finder, at faktisk pålagte indtægtsrammereduktioner for disse virk-
somheder skal fastholdes, og at den del af den korrekt beregnede merforrent-
ning, som ikke tidligere er udmøntet som en indtægtsrammereduktion, skal på-
lægges fremadrettet. 

v. Sekretariatet finder, at faktisk pålagte indtægtsrammereduktioner for virksom-
heder, som er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner for merforrentning be-
regnet ved brug af den forkerte metode, men hvor de reelt skulle have været på-
lagt en beløbsmæssig mindre reduktion ved brug af den korrekte metode, sænkes 
til det korrekte beløb, og at den resterende del af den pålagte reduktion tilbage-
kaldes og ophæves. 



Side 66 af 68 
 

vi. Sekretariatet finder, at de virksomheder, der får en indtægtsrammeforhøjelse 
med tilbagevirkende kraft, som resulterer i merforrentning i perioden 2005-
2007, bør pålægges en reduktion af indtægtsrammen i overensstemmelse med 
indtægtsrammebekendtgørelsens regler herom. Sekretariatet finder dog, at virk-
somhederne efter en konkret vurdering bør have mulighed for at fravælge den 
pågældende indtægtsrammeforhøjelse og dermed undgå den resulterende mer-
forrentningsreduktion, almindelige forvaltningsretlige principper, jf. afsnit 4.0 
ovenfor. 

 
274. Endelig vurderer sekretariatet – eftersom der er forløbet mellem tre og fem år 
siden, indtægtsrammereduktionerne burde have været foretaget – at det i visse tilfælde 
kan være rimeligt, at virksomhederne får udvidet afviklingsperioden, således at virk-
somheden får en periode til gradvist at tilpasse sin økonomi til indtægtsrammereduktio-
nerne. 
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5. Tilkendegivelse 

275. Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurde-
ring, at de principper og vurderinger, der fremgår af dette notat, skal anvendes ved ad-
ministrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne og de regionale transmis-
sionsvirksomheder. Principperne vil blive anvendt i forbindelse med opgørelse af virk-
somhedernes indtægtsrammer for årene 2005-2011 og i visse tilfælde fremadrettet.  

1.a.  Principperne indebærer, at: 
i. - Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen fa-

vør i de tilfælde, hvor virksomhederne enten ikke har fået en bagudrettet 
indtægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld bagudrettet 
indtægtsrammeudmelding.  
- Fristen for tilbagebetaling af differencer i forbrugerens favør bør bereg-
nes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget herfor, 
jf. en analog forståelse af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, 
hvor det er fastsat, at afviklingen skal ske ”året efter” differencen opgø-
res. Således får virksomhederne minimum ét år til at tilbagebetale kendte 
differencer i.  

ii.  - Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen 
favør som følge af ændrede forhold, idet virksomhederne generelt set har 
en berettiget forventning om at kunne opkræve disse forhøjelser. Sekre-
tariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at disse forhøjelser skal kunne 
opkræves, uanset at der kan blive tale om opkrævning af differencer, der 
går tilbage til og med reguleringsåret 2005. 
- Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold 
(forhøjelse af indtægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er 
truffet afgørelse om grundlaget herfor – dvs. tidspunktet for afgørelsen 
om forhøjelse af indtægtsrammen – jf. en analog fortolkning af § 29, stk. 
3, hvorefter differencer skal opkræves ”året efter”. Med denne fortolk-
ning får virksomhederne minimum ét år til at opkræve differencerne i, 
når disse er kendte for virksomheden.   
- Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge 
heraf) med tilbagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden 
ønsker at opkræve den opståede difference. 

iii.  Såfremt sekretariatet efter en konkret vurdering af en given virksomheds 
differenceafviklingsplan finder, at opkrævning af differencer, der er ak-
kumuleret over flere år, vil være uforholdsmæssigt byrdefuld for forbru-
gerne, kan sekretariatet træffe afgørelse om at udvide opkrævningsperio-
den. 

1.b. Princippet indebærer, at udgangspunkt er, at differencer i forbrugernes favør skal 
tilbagebetales til forbrugerne, idet der er tale om opkrævning hos forbrugerne, 
som ligger ud over virksomhedens indtægtsramme. Det er imidlertid sekretaria-
tets vurdering, at de virksomheder, som ikke har fået udmeldt de bagudrettede ind-
tægtsrammer, herunder også implicitte afgørelser om godkendelse af plan for af-
vikling af differencer i forbrugerens favør, så betids eller så præcis, at de har haft 
et tilstrækkeligt grundlag at opgøre differencerne i forbrugernes favør på, ikke kan 
pålægges at tilbagebetale disse differencer. I de tilfælde, hvor passiviteten kan til-
regnes virksomheden og hvor differencen i forbrugernes favør således vurderes at 
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skulle tilbagebetales til forbrugerne, skal forrentningen af differencerne fastsættes 
efter de til den tid gældende bekendtgørelses regler herfor.  

2.a. Principperne indebærer, at sekretariatet skal genberegne forrentningen for 2005-
2007, da der har været fejl i den metode, som hidtil er blevet anvendt ved opgørel-
se af merforrentning i perioden. 

2.b. Principperne indebærer, at sekretariatet følger retningslinjer nedenfor, jf. i-vi for 
udmelding af konsekvenser for merforrentning i 2005-2007:  

i. Pålagte indtægtsrammereduktioner efter forkert beregnet forrentning, 
men som er beløbsmæssigt identisk med indtægtsrammereduktion ved 
korrekt beregnet merforrentning, fastholdes. 

ii.  Forkert pålagte indtægtsrammereduktioner skal tilbagekaldes og ophæ-
ves i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper, 
og virksomhederne får mulighed for at opkræve de differencer, der er op-
stået som følge heraf i efterfølgende år. 

iii.  Indtægtsrammereduktioner, som er beløbsmæssigt korrekte, men som ik-
ke tidligere er udmeldt, pålægges fremadrettet – men ikke bagudrettet, jf. 
indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 17, stk. 2. Afviklingspe-
rioden herfor kan efter en konkret vurdering udvides, så reduktionen sker 
gradvist. 

iv. Pålagte indtægtsrammereduktioner beregnet ved brug af den forkerte me-
tode, men hvor virksomhederne reelt skulle have været pålagt en be-
løbsmæssig større reduktion ved brug af den korrekte metode, fastholdes 
og den del af den korrekt beregnede merforrentning, som ikke tidligere er 
udmøntet som en indtægtsrammereduktion pålægges fremadrettet. 

v. Pålagte indtægtsrammereduktioner beregnet ved brug af den forkerte me-
tode, men hvor virksomhederne reelt skulle have været pålagt en be-
løbsmæssig mindre reduktion ved brug af den korrekte metode, sænkes 
til det korrekte beløb, og den resterende del af den pålagte reduktion til-
bagekaldes og ophæves. 

vi. De virksomheder, der som følge af ændrede forhold får en indtægtsram-
meforhøjelse med tilbagevirkende kraft, som resulterer i merforrentning i 
perioden 2005-2007, bør pålægges en reduktion af indtægtsrammen i 
overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens regler herom. 
Virksomhederne har dog mulighed for at fravælge den givne indtægts-
rammeforhøjelse og dermed undgå merforrentningsreduktionen. 

 


