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Punkt 4 
Energitilsynets møde den 29. april 2014 

Indtægtsrammeudmelding for Brenderup Netsel-
skab A.m.b.a. for reguleringsårene 2005-2012 (del-
afgørelse 1 af 2) 1 

1. Resumé 

1. Denne sag drejer sig om Brenderup Netselskab A.m.b.a. (herefter 
”Brenderup Netselskab”), som, efter virksomhedens opfattelse, havde sær-
ligt lave indtægter i 2004, hvor indtægtsrammerne blev fastsat. Som følge 
heraf er virksomhedens indtægtsramme lav i alle efterfølgende år, hvorfor 
virksomheden ikke, inden for det maksimalt tilladte indtægtsniveau, har 
kunnet dække driftsomkostninger og afskrivninger. Virksomheden har for 
alle reguleringsårene 2005-2011 imidlertid opkrævet mere end den tilladte 
indtægtsramme, hvorved der i alle år er opstået differencer i forbrugernes 
favør (gæld til forbrugerne). 

2. Sagen forelægges med henblik på, at tilsynet tager stilling til to princi-
pielle spørgsmål. Dels om virksomheden skal tilbagebetale de for meget op-
krævede indtægter til forbrugerne (kr. 1.687.839), dels om virksomheden fra 
og med 2012 kan få hævet sin indtægtsramme varigt, således at virksomhe-
den fremadrettet vil være i stand til at dække sine driftsomkostninger og af-
skrivninger. Førstnævnte forhold er en udløber af Energitilsynets tilkendegi-
velse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (herefter 
” rammenotatet”) 2. Sidstnævnte forhold vedrører en ansøgning fra Brende-
rup Netselskab i forbindelse med sagsbehandlingen af virksomhedens øko-
nomiske forhold. 

3. Sekretariatet finder, at Brenderup Netselskab bør tilbagebetale de ak-
kumulerede differencer i forbrugernes favør, som opgøres endeligt med 
denne afgørelse. Sekretariatet finder videre, at differencerne bør tilbagebe-
tales inden udgangen af året efter tidspunktet for denne afgørelse, dvs. inden 
udgangen af 2015, jf. en analog fortolkning af indtægtsrammebekendtgørel-
sens bestemmelser om korrektion af differencer og Energitilsynets tilkende-
givelse i rammenotatets pkt. 1.a.i. Sekretariatet bemærker i den forbindelse, 
at virksomheden ifølge årsrapporten for 2012 har likvide midler af en stør-

                                                 
1 Denne afgørelse vedrører alene to principielle forhold, som lægges til grund ved opgørel-
sen af indtægtsrammer og reguleringspriser i sekretariatsafgørelse af 10. juni 2014. 
2 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammeno-
tat)” af 27. juni 2013. 
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relsesorden, der væsentligt overstiger differencerne, der skal tilbagebetales 
til forbrugerne. 

4. Sekretariatet finder videre, at Brenderup Netselskab er berettiget til en 
indtægtsrammeforhøjelse, som alene tilsigter, at virksomheden på kort sigt, 
fra 2013-2015, bringes i stand til at dække nødvendige driftsomkostninger 
og afskrivninger. I denne forbindelse tages der ikke hensyn til, at virksom-
heden fremadrettet skal tilbagebetale differencer til forbrugerne opstået i 
2005-2011. Indtægtsrammeforhøjelsen gives således ikke med henblik på el-
ler som følge af, at virksomheden fremadrettet skal tilbagebetale differencer 
til forbrugerne opstået i 2005-2011. 

5. I overensstemmelse med principperne i rammenotatet har sekretariatet 
gennemgået Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspriser og ind-
tægtsrammer for reguleringsårene 2005-2012. De heraf følgende afgørelser, 
som har virkning for opgørelsen af differencer, træffes på sekretariatsni-
veau.   
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2. Afgørelse 

6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse truffet afgørelse om: 

• At Brenderup Netselskabs akkumulerede differencer i forbrugernes 
favør på kr. 1.687.839 skal tilbagebetales til forbrugerne inden den 
31. december 2015, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. 
april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), § 29, stk. 3, 
samt tilsvarende bestemmelser i tidligere indtægtsrammebekendtgø-
relser3 og Energitilsynets tilkendegivelse,4 pkt. 1.b. 

• At Brenderup Netselskabs reguleringspris, som følge af særligt lave 
indtægter i 2004 i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, 
stk. 1 og 2, forhøjes varigt med 3,48 øre/kWh i 2012 svarende til en 
indtægtsrammeforhøjelse på kr. 363.315. 

                                                 
3 Henholdsvis bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for net-
virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven og 
bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 
4 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammeno-
tat)” af 27. juni 2013. 
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3. Sagsfremstilling 

7. Sekretariatet for Energitilsynets seneste bagudrettede indtægtsramme-
udmelding til Brenderup Netselskab er foretaget den 28. februar 2012 og 
omfatter perioden 2005-2010. Sekretariatet har foretaget en gennemgang og 
opgørelse af Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspris og ind-
tægtsrammer for perioden 2005-2012 med udgangspunkt i principperne i 
rammenotatet. Dette notat omhandler alene de af gennemgangens problem-
stillinger, som er principielle, og som Energitilsynet ikke tidligere har taget 
stilling til. 

Sagsforløb 

8. Idet sagen vedrører en længere årrække, oplistes de for sagen væsentli-
ge dele af Sekretariatet for Energitilsynets korrespondance med Brenderup 
Netselskab. 

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

10. Sekretariatet har den 4. september 2007 udmeldt foreløbige, bagudret-
tede indtægtsrammer for Brenderup Netselskab for år 2006. 

11. Sekretariatet har den 29. september 2008 udmeldt foreløbige, bagudret-
tede indtægtsrammer for Brenderup Netselskab for reguleringsårene 2005, 
2006 og 2007 og gjort virksomheden opmærksom på, at der udestår indsen-
delse af afviklingsplan for differencer. 

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

13. Sekretariatet har den 25. august 2010 udmeldt foreløbige, bagudrettede 
indtægtsrammer for Brenderup Netselskab for reguleringsårene 2005-2009. 

14. Den 12. december 2011 har sekretariatet meddelt, at reguleringsprisin-
dekset var blevet korrigeret fra og med 1. kvartal 2009, og at netvirksomhe-
dernes indtægtsrammer ligeledes ville blive korrigeret med tilbagevirkende 
kraft.5 

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

                                                 
5 ”Pristalsregulering af reguleringspriser og rådighedsbeløb” af 12. december 2011. 



 5/35 
 
 

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

17. Brenderup Netselskab har den 17. april 2012 ansøgt om at få forhøjet 
indtægtsrammen for 2004 og har i den forbindelse anmodet sekretariatet om 
at lade redegørelsen for afviklingen af differencer i forbrugernes favør af-
vente sekretariatets afgørelse af sagen. 

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

19. Sekretariatet har den 8. november 2012 udmeldt, at den bagudrettede 
indtægtsrammeudmelding for 2011 vil afvente afklaring af en række princi-
pielle spørgsmål.  

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

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

3.1 Differencer 

22. Brenderup Netselskab har i hvert af årene 2005-2011 opkrævet mere, 
end virksomhedens indtægtsramme tillader og derved opbygget differencer i 
forbrugernes favør, hvilket vil sige, at virksomheden har en gæld til forbru-
gerne. Disse differencer skal tilbagebetales inklusive forrentning til forbru-
gerne, som påløber for hvert år, differencen ikke er afviklet, jf. § 29, stk. 3, i 
indtægtsrammebekendtgørelsen. 

23. Differencer i forbrugernes favør skal være tilbagebetalt inden udgangen 
af året efter regnskabsaflæggelsen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, 
stk. 3, hvilket i udgangspunktet vil svare til, at virksomhederne maksimalt 
har ét år og seks måneder til afvikling af differencen. 

24. Idet Brenderup Netselskab på intet tidspunkt har afviklet på gælden til 
forbrugerne, har virksomheden overskredet fristen for tilbagebetaling af dif-
ferencerne i forbrugernes favør i årene 2005-2011. 
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25. På baggrund af sekretariatets opgørelse af indtægtsrammer og regule-
ringspriser har sekretariatet ligeledes opgjort virksomhedens differencer 
2005-2012,6 jf. tabel 1 nedenfor. 

Tabel 1. Opgørelse af differencer for Brenderup Netselskab 
 Regulerings-

pris, øre/kWh 
(A) 

Indtægts-
ramme, kr.  

(B) 

Driftsmæssige  
indtægter  

(C) 

Årets  
difference  

(D) 

Akkumuleret  
difference*  

(E) 
2005 4,61 493.263 630.262 -136.999 -136.999 
2006 4,78 518.913 802.034 -283.121 -428.506 
2007 4,94 531.130 554.662 -23.532 -480.684 
2008 5,24 567.176 589.676 -22.500 -539.239 
2009 5,26 559.176 719.049 -159.873 -735.010 
2010 4,79 537.892 875.148 -337.256 -1.113.000 
2011 5,11 546.381 1.070.675 -524.294 -1.769.305 
2012 9,31 973.373 765.386 207.987 -1.687.839 

Note: Differencer i virksomhedens favør angives som positive og differencer i forbrugernes 
favør angives som negative. Indtægtsrammen for 2012 indeholder en forhøjelse, jf. afsnit 
5.2. 
*Den akkumulerede difference indeholder forrentning af differencerne. 
Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. og Sekretariatet for Energitilsynet. 

26. Af tabel 1 ses, at Brenderup Netselskab i hvert af årene 2005-2011 har 
opkrævet mere, end virksomhedens indtægtsramme tillader. Den akkumule-
rede difference i 2012, inklusive forrentning, er opgjort til kr. 1.687.839 i 
forbrugernes favør. 

27. I de efterfølgende afsnit fremstilles henholdsvis i) spørgsmålet om, 
virksomheden skal tilbagebetale de akkumulerede differencer for alle årene 
2005-2012, og ii)  godkendelse af afviklingsplanen for denne difference. 
Vurderingen af disse to forhold fremgår af afsnit 5.1. 

3.1.1 Tilbagebetaling af differencer i forbrugernes  favør 

28. Af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår, at differencer 
skal være afviklet inden udgangen af det på regnskabsaflæggelsesåret føl-
gende år. Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det regu-
leringsår, hvor differencen er opstået,7 med en procentsats fastsat i henhold 
til § 5, stk. 1, i renteloven, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 4. 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at regnskabsaflæggelsesåret er 
det på reguleringsregnskabsåret følgende år, jf. § 28, stk. 2, i indtægtsram-
mebekendtgørelse 335/2011 og lignende bestemmelser i tidligere indtægts-
rammebekendtgørelser, jf. § 33, stk. 4 og 8. 

                                                 
6 Opgørelsen foretages i sekretariatsafgørelse af 10. juni 2014, ”Indtægtsrammeudmelding 
for Brenderup Netselskab A.m.b.a. for reguleringsårene 2005-2012 (delafgørelse 2 af 2)”. 
7 Bestemmelsen blev ændret med virkning for reguleringsåret 2011 og fremefter. I årene 
2005-2010 forrentes forbrugernes difference med en procentsats svarende til den lange 
byggeobligationsrente plus 1 procentpoint fra den 1. januar i det reguleringsår, der følger 
efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, jf. § 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 
1294/2010. 
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29. I rammenotatets pkt. 1.b. har Energitilsynet tilkendegivet følgende om 
tilbagebetaling af differencer i forbrugernes favør:  

1.b. Princippet indebærer, at udgangspunktet er, at differencer i forbrugernes favør 
som udgangspunkt 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 bagudret-
tede indtægtsrammer, herunder også implicitte afgørelser om godkendelse af plan for 
afvikling af differencer i forbrugernes favør, så betids eller så præcis, at de ikke 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 tilreg-
nes 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. 

30. Sekretariatet for Energitilsynet har for alle reguleringsår 2005-20108 
udmeldt de bagudrettede indtægtsrammer til Brenderup Netselskab året efter 
det pågældende reguleringsår, således at virksomheden har kunnet afvikle 
differencer i forbrugernes favør inden for året efter regnskabsaflæggelsen, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 3. 

31. I afsnit 5.1.1 skal det vurderes, hvorvidt Brenderup Netselskab fortsat 
bør tilbagebetale differencerne. 

3.1.2 Godkendelse af afviklingsplan 

32. Virksomhederne skal som en del af regnskabsaflæggelsen indsende et 
forslag til en differenceafviklingsplan, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebe-
kendtgørelse 335/2011 og lignende bestemmelser i tidligere indtægtsram-
mebekendtgørelser, jf. § 33, stk. 4 og 8. Med indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011 skal Energitilsynet udmelde retningslinjer for elnetvirksomheder-
nes udarbejdelse af forslag til justering af virksomhedernes priser, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 7. Energitilsynet har udmeldt sådan-
ne retningslinjer den 25. april 2012 og revideret disse løbende.9 

33. Energitilsynet skal godkende virksomhedernes afvikling af differencer i 
forbrugernes favør inklusive betaling af forrentning heraf til forbrugerne, jf. 
§ 29, stk. 5, og lignende bestemmelser i tidligere indtægtsrammebekendtgø-
relse, jf. § 33, stk. 4 og stk. 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

34. Brenderup Netselskab har for første gang den 5. juli 2012 indsendt af-
viklingsplaner for de opståede differencer.10 Sekretariatet har flere gange si-

                                                 
8 I 2010 dog uden nettabskompensation, jf. § 12, stk. 1, nr. 3 og 13, stk. 1, nr. 2, i indtægts-
rammebekendtgørelse 1294/2010. 
9 Den seneste version kan findes her:  
http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0_-
_Nyt_site/EL/Selvbetjening/Reguleringsregnskaber/2013/Retningslinjer_for_indberetning_
af_afviklingsplaner_for_differencer.pdf  
10 Virksomhedens angivelse af differencer primo 2011 afviger dog betydeligt fra sekretaria-
tets seneste opgørelse sendt til virksomheden den 28. februar 2012. 
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den 2005 påmindet virksomheden for indsendelse af differenceafviklings-
planer. Første gang ved indberetningen af reguleringsregnskabet for 200511 
og derudover ved sekretariatets indtægtsrammeudmeldinger i 200812 (vedr. 
2005-2007) og 201213 (vedr. 2005-2010). 

3.2 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen 

35. Brenderup Netselskabs bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspri-
ser for reguleringsårene 2005-2012 fastlægges på baggrund af virksomhe-
dens driftsmæssige indtægter i 2004, som udgjorde kr. 452.923.14 Frem til 
og med reguleringsåret 2012 har sekretariatet løbende foretaget korrektioner 
af indtægtsrammen og reguleringsprisen som følge af pristalsfremskrivning. 

36. Brenderup Netselskab har den 17. april 2012 ansøgt sekretariatet om at 
få forhøjet reguleringsprisen som følge af særligt lave indtægter i 2004. 
Ifølge indtægtsrammebekendtgørelsens § 19 kan Energitilsynet efter ansøg-
ning forhøje reguleringsprisen for en virksomhed, såfremt virksomheden 
kan dokumentere, at den ikke på kort sigt (2-3 år) kan dække nødvendige 
omkostninger til drift og afskrivning af de tekniske anlæg, fordi den har en 
lav indtægtsramme som følge af særligt lave indtægter i 2004. 

37. I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk. 1-2 kan Energi-
tilsynet forhøje en virksomheds reguleringspris, såfremt samtlige af følgen-
de krav er opfyldt: 

i) Virksomheden kan dokumentere, at den ikke på kort sigt (2-3 år)  

ii)  kan dække nødvendige omkostninger til drift og afskrivning af 
de tekniske anlæg, fordi den 

iii)  har en lav indtægtsramme som følge af særligt lave indtægter i 
2004. 

iv) Forhøjelsen kompenserer ikke for ineffektiv drift, jf. benchmar-
kingen i medfør af § 26. 

38. En eventuel forhøjelse vil være varig med virkning pr. den 1. januar i 
det år, hvor ansøgningen fremsendes, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 
19, stk. 1. 

                                                 
11 Som det fremgår af Brenderup Netselskabs indberetningsskema indsendt den 1. juni 
2006. 
12 Sendt til virksomheden ved mail af 29. september 2008. 
13 Sendt til virksomheden ved mail af 28. februar 2012. 
14 Efter der er korrigeret for fejlagtigt inkluderede driftsindtægter, jf. sekretariatsafgørelse 
af 10. juni 2014. 
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39. Brenderup Netselskab har fremsendt historiske data for driftsmæssige 
indtægter, omkostninger og afskrivninger for årene 2001-2012, jf. tabel 2.15  

Tabel 2. Brenderup Netselskab 2001-2012 
 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
 Indtægts-

ramme 
Drifts-

mæssige 
indtægter 

Diffe-
rence 

Drifts-
omkost-
ninger 

Afskriv-
ninger 

Drifts-
overskud 
(B+D+E) 

Drifts-
overskud 
korr. for 

diff. 
(F+C) 

2001  646.906  -345.551 -282.004 23.000  
2002  963.908  -323.791 -289.719 350.398  
2003  1.167.705  -492.524 -299.596 318.000  
2004  452.923  -380.104 -324.000 -251.181  
2005 493.263 630.262  -136.999 -314.561 -329.915 -14.214 -151.213 
2006 518.913 802.034 -283.121 -447.881 -332.254 21.899 -261.222 
2007 531.130 554.662  -23.532 -593.374 -345.897 -384.609 -408.141 
2008 567.176 589.676 -22.500 -382.091 -351.388 -143.803 -166.303 
2009 559.176 719.049 -159.873 -523.690 -352.678 -157.319 -317.192 
2010 537.892 875.148 -337.162 -366.445 -352.678 156.025 -181.137 
2011 546.381 1.070.675 -524.294 -438.597 -355.414 276.664 -247.630 
2012 610.058 765.386 -155.328 -592.696 -357.291 -184.601 -339.929 

Note: Bemærk, at indtægtsrammerne inkluderer forhold, der afgøres ved sekretariatsafgø-
relse af 10. juni 2014, dog ikke forholdet, som fremstilles i dette afsnit og som vurderes i af-
snit 5.2.  
Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. og Sekretariatet for Energitilsynet. 

40. Tabel 2 viser, at virksomheden i 2004 for første gang i perioden fra og 
med 2001 opererede med et driftsunderskud som følge af, at de driftsmæssi-
ge indtægter i 2004 var betydeligt lavere end de foregående tre år. Desuden 
ses det af tabellen (kolonne F), at når der i 2006 og 2010-2011 er opnået 
driftsoverskud, så er der samtidig opstået betydelige differencer i forbruger-
nes favør (kolonne C), som skal tilbagebetales på et senere tidspunkt og der-
for ikke kan bruges til dækning af nødvendige omkostninger og afskrivnin-
ger. Hvis differencer i forbrugernes favør ikke medregnes i de driftsmæssige 
indtægter, opnås der på intet tidspunkt et overskud på driften (kolonne G). 
Sekretariatet bemærker, at virksomhedens indtægtsramme i 2005-2012 net-
op bygger på virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, hvormed disse 
har haft afgørende betydning for virksomhedens opkrævningsmuligheder i 
2005-2012. 

41. Brenderup Netselskab har ved mail af 20. september 2013 indsendt et 
budget for 2013-2015 som dokumentation for, at virksomheden ikke på kort 
sigt forventes at kunne dække de nødvendige omkostninger til drift og af-

                                                 
15 I afsnit 3.2.2 og 5.2.2 fremstilles og vurderes det forhold, at Brenderup Netselskab fejlag-
tigt har inkluderet beløb vedrørende administration af Brenderup Elforsyningspligtselskab i 
de driftsmæssige indtægter. I tabel 1 er disse beløb ikke inkluderet i de driftsmæssige ind-
tægter og heller ikke i driftsomkostningerne, således at virksomhedens mulighed for frem-
adrettet indtægtsrammeforhøjelse ikke vurderes på baggrund af fejlagtigt opgjorte beløb. 
Den anførte indtægtsramme i tabel 1 er ligeledes baseret på, at indtægter for administration 
af Brenderup Elforsyningspligtselskab ikke har indgået i driftsmæssige indtægter i 2004. 
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skrivning af de tekniske anlæg, jf. i) ovenfor. Budgettet fremgår af tabel 3 
nedenfor. 

Tabel 3. Budget for 2013-2015 
 2013 2014 2015 
Driftsmæssige indtægter 605.000 605.000 605.000 
Driftsomkostninger -596.600 -598.000 -598.000 
Afskrivninger -357.000 -357.000 -357.000 
Driftsoverskud -348.600 -350.000 -350.000 

Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. 

42. Af tabel 3 fremgår, at virksomheden ikke forventer på kort sigt at kunne 
dække de nødvendige omkostninger til drift og afskrivning af de tekniske 
anlæg. 

43. Vurderingen af virksomhedens ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse 
foretages i afsnit 5.2. 

44. Det fremgår ikke af indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, hvordan 
Energitilsynet skal forhøje reguleringsprisen ved sådanne ansøgninger. Det-
te spørgsmål vurderes derfor også i afsnit 5.2. 

3.3 Høring 

45. En tidligere udgave af denne afgørelse er den 10. marts 2014 sendt i hø-
ring hos Brenderup Netselskab med høringsfrist den 24. marts 2014. 

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

47.  I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har re-
levans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende 
kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 
Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskilde-
hierarkiet, således at love og bekendtgørelser (seneste først) citeres før even-
tuel retspraksis, og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslut-
ningsvist. 

48. Indledningsvis gengives tilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013 om 
principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005 – 2011, jnr. 12/05012: 

Tilkendegivelse 
Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering, 
at de principper og vurderinger, der fremgår af dette notat, skal anvendes ved admi-
nistrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne og de regionale transmis-
sionsvirksomheder. Principperne vil blive anvendt i forbindelse med opgørelse af 
virksomhedernes indtægtsrammer for årene 2005-2011 og i visse tilfælde fremadret-
tet. 
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 bagud-
rettet indtægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld 
bagudrettet indtægtsrammeudmelding. 
- Fristen for tilbagebetaling af differencer i forbrugerens favør bør be-
regnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget 
herfor, jf. en analog forståelse af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, hvor det er fastsat, at afviklingen skal ske ”året efter” 
differencen opgøres. 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. 
Sekretariatet 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 for-
tolkning får virksomhederne minimum ét år til at opkræve differen-
cerne i, når disse er kendte for virksomheden. 
- Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som føl-
ge heraf) med tilbagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virk-
somheden ønsker at opkræve den opståede difference. 

iii.  Såfremt sekretariatet efter en konkret vurdering af en given virksom-
heds differenceafviklingsplan finder, at opkrævning af differencer, der 
er akkumuleret over flere år, vil være uforholdsmæssigt byrdefuld for 
forbrugerne, kan sekretariatet træffe afgørelse om at udvide opkræv-
ningsperioden. 

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 sekretariatets 
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vurdering, at de virksomheder, som ikke har fået udmeldt de bagudrettede indtægts-
rammer, 
herunder også implicitte afgørelser om godkendelse af plan for afvikling af differen-
cer 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 tilba-
gebetale disse differencer. I de tilfælde, hvor passiviteten kan tilregnes virksomhe-
den og hvor differencen i forbrugernes favør således vurderes at skulle tilbagebeta-
les 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 opgørelse 
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 op-
hæves i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige prin-
cipper, og virksomhederne får mulighed for at opkræve de differencer, 
der er opstået som følge heraf i efterfølgende år. 

iii.  Indtægtsrammereduktioner, som er beløbsmæssigt korrekte, men som 
ikke tidligere er udmeldt, pålægges fremadrettet – men ikke bagudret-
tet, jf. indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520/2004 § 17, stk. 2. Af-
viklingsperioden herfor kan efter en konkret vurdering udvides, så re-
duktionen sker gradvist. 

iv.  Pålagte indtægtsrammereduktioner beregnet ved brug af den forkerte 
metode, men hvor virksomhederne reelt skulle have været pålagt en 
beløbsmæssig større reduktion ved brug af den korrekte metode, fast-
holdes og den del af den korrekt beregnede merforrentning, som ikke 
tidligere er udmøntet som en indtægtsrammereduktion pålægges frem-
adrettet. 

v.  Pålagte indtægtsrammereduktioner beregnet ved brug af den forkerte 
metode, men hvor virksomhederne reelt skulle have været pålagt en 
beløbsmæssig mindre reduktion ved brug af den korrekte metode, 
sænkes til det korrekte beløb, og den resterende del af den pålagte re-
duktion tilbagekaldes og ophæves. 

vi.  De virksomheder, der som følge af ændrede forhold får en indtægts-
rammeforhøjelse med tilbagevirkende kraft, som resulterer i merfor-
rentning i perioden 2005-2007, bør pålægges en reduktion af indtægts-
rammen i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens 
regler herom. Virksomhederne har dog mulighed for at fravælge den 
givne indtægtsrammeforhøjelse og dermed undgå merforrentningsre-
duktionen. 

4.1 Indtægtsrammer og afvikling af differencer 

4.1.1 Lovgrundlag om opgørelse af indtægtsrammer og  generelt om 
indtægtsrammereguleringen 

49. Indtægtsrammerne for netvirksomhederne og de regionale transmissi-
onsvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med § 70 i elforsyningslo-
ven16. De nærmere regler for fastsættelse og udmelding af indtægtsrammer 

                                                 
16 Lovbekendtgørelse nr. 1329 af  2013. 
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er fastlagt i indtægtsrammebekendtgørelsen17, som er udstedt med hjemmel 
i bl.a. elforsyningslovens § 70. 

50. 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 indtægtsrammebe-
kendtgørelser er gældende, ligesom overgangsbestemmelserne er medtaget 
for indtægtsrammebekendtgørelsen.  

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

 § 70. Priser for netvirksomhedernes og de regionale transmissionsvirksomheders 
ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. 
Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger 
ved en effektiv drift af virksomheden. De i § 69 nævnte omkostninger omfatter og-
så omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt 
indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende net- eller 
transmissionsvirksomhed, ligesom indtægtsrammerne omfatter de tilhørende ind-
tægter. Net- og transmissionsvirksomheder, der kan dokumentere, at sådanne ind-
tægter i 2004 blev indtægtsført i andre virksomheder og dermed ikke indgik i op-
gørelsen af indtægtsrammen, kan få deres indtægtsramme justeret fremadrettet 
med et beløb svarende til gennemsnittet af de pågældende indtægter i 2009-2011. 
 Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsram-
mer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne 
regulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke sti-
ger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendi-
ge nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives.  
 Stk. 3. Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der ind-
går som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der 
tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentligt øget kapacitet og ydeevne. 
Endvidere omfatter nødvendige nyinvesteringer væsentlige ændringer i den over-
ordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, kabel-
lægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden, og 
kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til § 21, stk. 1. Det er en 
forudsætning for ændring af indtægtsrammen, jf. stk. 2, at anlægget er idriftsat ef-
ter den 1. januar 2005, eller at netvirksomheden eller den regionale transmissions-
virksomhed har erhvervet anlægget efter denne dato. 
 Stk. 4. Såfremt en virksomheds forrentning af den nødvendige kapital, der udgø-
res af dens netaktiver med et tillæg på 2 pct., overstiger den lange byggeobligati-
onsrente plus 1 procentpoint, betragtes overskridelsen som merforrentning. Ved 
beregningen af forrentningen indgår ikke omkostninger og indtægter, som hidrører 
fra varetagelsen af energispareaktiviteter, jf. § 22. Merforrentningen opgøres som 
et beløb. Virksomhedens indtægtsramme nedsættes varigt med dette beløb. Ind-
tægtsrammen reduceres med 33 pct. af beløbet i det regnskabsår, der følger aflæg-
gelsen af den årsrapport, hvor merforrentningen konstateres. Indtægtsrammen re-
duceres året efter med de resterende 67 pct. af beløbet. Nedsættelsen korrigeres for 
allerede pålagte, men ikke fuldt ud gennemførte nedsættelser som følge af ned-
bringelse af merforrentning fra tidligere år. 

                                                 
17 Seneste bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomhe-
der og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. 
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[…] 
 Stk. 12. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, 
såfremt det er nødvendigt, for at virksomheden kan gennemføre forpligtelser, som 
er pålagt i bevillingen, i loven eller i bestemmelser fastsat i medfør af loven. Di-
spensationen kan gives som en varig forhøjelse af indtægtsrammen for en virk-
somhed, der kan dokumentere, at den aktuelt ikke inden for indtægtsrammen kan 
dække sine omkostninger og afskrivninger ved en effektiv drift, fordi dens ind-
tægtsramme er lav som følge af særlig lave indtægter i 2004. Dispensationen kan 
endvidere gives som en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen for en virksom-
hed, der aktuelt ikke kan varetage sine forpligtelser som følge af pludseligt opståe-
de hændelser, idet der ved beregning af forhøjelsen tages hensyn til mulig lånefi-
nansiering. 
 

52. § 70, stk. 12, i elforsyningsloven, blev i 2009 udvidet i lyset af fastfrys-
ningen af indtægtsrammer på 2004 niveau, jf. § 70, stk. 2: 

Bemærkninger til lov nr. 386: 
 
For så vidt angår 1. pkt. er bestemmelsen en videreførelse af den gældende § 70, 
stk. 4. 
 
For at kunne sikre en effektiv drift på længere sigt bør enhver netvirksomhed eller 
regional transmissionsvirksomhed inden for sin indtægtsramme kunne dække nød-
vendige driftsomkostninger samt afskrivninger af net og øvrige tekniske anlæg, 
idet afskrivningerne udgør en del af det økonomiske grundlag for nødvendige re-
investeringer. I udgangspunktet bør virksomhedens indtægtsramme derfor kunne 
dække disse omkostninger. Hvis en virksomhed kan dokumentere, at den har haft 
særligt lave indtægter i 2004, og dermed en tilsvarende lav indtægtsramme for de 
følgende år med den konsekvens, at virksomheden ikke har mulighed for på kort 
sigt (2-3 år) at dække nødvendige omkostninger til drift og afskrivninger af de tek-
niske anlæg, til trods for en effektiv drift, jf. Energitilsynets benchmarking, vil 
virksomheden kunne søge Energitilsynet om en forhøjelse af sin indtægtsramme. 
Ved forhøjelse af en virksomheds indtægtsramme tages hensyn til eventuel for-
rentning, idet en forhøjelse af indtægtsrammen ikke kan gives til kompensation for 
udloddet udbytte. Forhøjelsen af indtægtsrammen vil være varig med virkning pr. 
den 1. januar i det år, hvor ansøgningen fremsendes. 
 
En virksomhed vil herudover kunne søge Energitilsynet om en forhøjelse af ind-
tægtsrammen, såfremt den kan dokumentere, at den ikke kan gennemføre aktuelle 
nødvendige aktiviteter. Det kunne f.eks. være relevant til afhjælpning af omkost-
ninger i forbindelse med havari. Ved behandling af ansøgningen tager Energitilsy-
net hensyn til mulighederne for lånefinansiering, således at indtægtsrammen alene 
hæves til et niveau, der sikrer forrentning og afdrag på et lån. Forhøjelsen af ind-
tægtsrammen er i dette tilfælde tidsbegrænset. 
 
Et synspunkt om, at virksomheden ønsker at forøge sin forrentning, kan ikke be-
grunde en forhøjelse af indtægtsrammen. 
 

53. Før ændringen af § 70 til ovenstående ordlyd var ordlyden i elforsy-
ningslovens § 7018, om regulering af net- og transmissionsvirksomheders 

                                                 
18 jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret ved lov nr. 494 af 9. juni 
2004.  
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ydelser for reguleringsårene 2005-2007 fastlagt efter mere generelle ram-
mer: 

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

54. Nødvendige omkostninger, som anført i § 19 i indtægtsrammebekendt-
gørelsen, er defineret i § 69, stk. i elforsyningsloven: 

 § 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes 
under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af 
energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftom-
kostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de 
andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved 
nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud 
fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift, 
herunder også omkostninger til dækning eller imødegåelse af tab på debitorer. Ved 
fastsættelsen af priser tages desuden hensyn til udgifter, som afholdes som følge 
af, at virksomhederne hæfter for gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 
eller udgifter som følge af, at en netvirksomhed stiller sikkerhed til fordel for en 
elproduktionsvirksomhed, som helt eller delvis ejes af netvirksomheden, når sik-
kerhedsstillelsen kun omfatter gældsforpligtelser, som elproduktionsvirksomheden 
påtager sig med henblik på restfinansiering af anlægsarbejder påbegyndt inden den 
29. april 1999. Priserne for ydelser fra en kollektiv elforsyningsvirksomhed må ik-
ke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. 

Indtægtsrammebekendtgørelserne 
55. I perioden 2005-2012 har der været fem indtægtsrammebekendtgørel-
ser. Fire af dem har været gældende for forskellige perioder, mens én af be-
kendtgørelserne blev erstattet kort efter udstedelsen.  
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56. Den gældende indtægtsrammebekendtgørelse er nr. 335 af 15. april 
2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissions-
virksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebe-
kendtgørelsen) og gælder for 2011 og frem. Virksomhedernes regulerings-
regnskaber i perioden 2005-2010 skal behandles efter hhv. indtægtsramme-
bekendtgørelse nr. 1520/2004 og nr. 1294/201019:  

 § 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 ind-
tægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfat-
tet af elforsyningsloven.  
[…] 
 Stk. 4. Årsrapport for reguleringsårene 2008 – 2010 udarbejdes efter reglerne i 
bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010. Virkningerne af oplysninger i års-
rapporter for reguleringsårene 2008 – 2010, herunder eksempelvis vedrørende 
merforrentning og nettab, bestemmes ligeledes efter reglerne i den nævnte be-
kendtgørelse. 
[…] 
 Stk. 8. Sager vedrørende perioden 1. januar 2005 til 7. oktober 2008 for Energi-
tilsynet eller Energiklagenævnet efter bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 
2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirk-
somheder omfattet af elforsyningsloven behandles efter reglerne i bekendtgørelse 
nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regio-
nale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 

 
57. De tilsvarende bestemmelser til indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, 
stk. 3, fremgår af tidligere indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 29, 
stk. 3, og tidligere indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, § 22, stk. 2. 

§ 29. […] 
Stk. 3. Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige ind-
tægt pr. kWh, jf. § 2, nr. 7, og dens årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 24, henholds-
vis en difference mellem de faktiske indtægter for at stille et regionalt transmissi-
onsnet til rådighed og den regionale transmissionsvirksomheds årlige rådighedsbe-
løb, 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, vedlægges 
årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståe-
de difference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger ef-
ter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et regule-
ringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklingen af differencer fra tidligere 
reguleringsår. 
 
§ 22. […] 
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 rådighed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. stk. 1, nr. 

                                                 
19 I vurderingsafsnittet henvises der eksplicit til ”indtægtsrammebekendtgørelse nr. 
1520/2004” eller ”indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1294/2010” de steder, hvor et forhold 
skal vurderes eksplicit for perioden 2005-2010. Når der henvises til den gældende indtægts-
rammebekendtgørelse vil henvisningen være ”indtægtsrammebekendtgørelsen”. 
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5, eller ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet 
skulle have været sænket, jf. stk. 1, nr. 4, vedlægges årsrapporten et forslag til ju-
stering af virksomhedens priser, således at den opståede difference er korrigeret 
senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regn-
skabsaflæggelsen. 
 

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

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

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

 § 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: 
[…] 
 Stk. 3. Såfremt der er en difference, jf. § 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, 
som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, 
jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhe-
dens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af 
det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgø-
relsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklin-
gen af differencer fra tidligere reguleringsår. 

 
 § 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter 
til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med princip-
perne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation 
som nævnt i § 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten in-
deholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle 
forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. 
 Stk. 2. Årsrapporten fremsendes til Energitilsynet senest den 31. maj i året efter 
reguleringsåret. 
 

60. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen varigt som følge af mang-
lende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf. § 19, jf. § 
12, stk. 1, nr. 4. 

 § 19. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådig-
hedsbeløbet for en virksomhed, såfremt virksomheden kan dokumentere, at den ik-
ke på kort sigt (2-3 år) kan dække nødvendige omkostninger til drift og afskrivning 
af de tekniske anlæg, fordi den har en lav indtægtsramme som følge af særligt lave 
indtægter i 2004. Forhøjelsen vil være varig med virkning pr. den 1. januar i det år, 
hvor ansøgningen fremsendes. 
    Stk. 2. Ved beregningen af forhøjelsen tages hensyn til virksomhedens effektivi-
tet, jf. benchmarkingen i medfør af § 26, idet forhøjelsen ikke kan kompensere for 
ineffektiv drift. 
    Stk. 3. Energitilsynet kan endvidere efter ansøgning forhøje reguleringsprisen el-
ler rådighedsbeløbet for en virksomhed, såfremt virksomheden kan dokumentere, 
at den som følge af pludseligt opståede eksternt betingede forhold ikke kan gen-
nemføre aktuelle aktiviteter, der er nødvendige for, at virksomheden kan løse be-
villingspligtige opgaver. Forhøjelsen vil være midlertidig med virkning fra det 
tidspunkt, hvor finansieringsbehovet opstod. 
    Stk. 4. Ved beregningen af forhøjelsen tages hensyn til mulighederne for og be-
hovet for lånefinansiering. 
 

61. Energitilsynet benchmarker virksomhederne på deres økonomiske ef-
fektivitet og kvalitet i leveringen, jf. § 26. 

 § 26. Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres øko-
nomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. 
 Stk. 2. Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, der indsen-
des til Energitilsynet, efter regler fastsat af Energitilsynet. 
 Stk. 3. Såfremt en virksomhed indsender mangelfulde eller fejlbehæftede oplys-
ninger, eller indsender oplysningerne efter den fastsatte tidsfrist, kan Energitilsynet 
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fastsætte foreløbige værdier. Energitilsynet kan, for virksomhedens regning, an-
vende ekstern bistand til værdifastsættelsen. De foreløbige værdier erstattes af 
virksomhedens egne tal, når disse er fremsendt til Energitilsynet med behørig do-
kumentation. 
 Stk. 4. Grundlaget for benchmarkingen tages fra og med regnskabsåret 2007 op 
til revision mindst hvert fjerde år med henblik på eventuelle justeringer og inddra-
gelse af nye vurderingskriterier. 
 Stk. 5. Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for bench-
markingen offentliggøres af Energitilsynet. 
 Stk. 6. Omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 16, stk. 3, indgår ikke 
i benchmarkingen. 
 

62. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 2 definerer flere centrale begreber i 
reguleringen: 

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

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

[…] 
21) Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kWh leveret elektricitet, 
der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden. 
22) Reguleringsår: Kalenderår. 
[…] 
25) Årlig reguleringspris: Simpelt gennemsnit af en virksomheds daglige regule-
ringspriser i et reguleringsår. Den årlige reguleringspris afspejler såvel årets pris-
talsregulering, jf. § 7, som evt. ændringer i årets løb i medfør af §§ 12 og 13. 

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

 
4.1.2 Lovgrundlag om afvikling af differencer 

64. Differencer (årets differencer) defineres i § 2, nr. 2 i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen.  

 § 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 indtægtsrammen udgør differencer i forbrugernes favør. For 
lave indtægter i forhold til indtægtsrammen udgør differencer i virksomhedens fa-
vør. 
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65. Differencer kan endvidere opstå som følge af, at Energitilsynet har truf-
fet afgørelse om at hæve eller sænke en virksomheds indtægtsramme (i § 29, 
stk. 3, kaldet difference som følge af ændrede forhold), jf. §§12 og 13 i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen.  

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

 
66. 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, indtægtsrammebekendtgørelsen: 

 § 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter 
til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med princip-
perne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation 
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som nævnt i § 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten in-
deholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle 
forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. 
 Stk. 2. Årsrapporten fremsendes til Energitilsynet senest den 31. maj i året efter 
reguleringsåret. 
 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 skul-
le have været hævet, jf. § 12. 
5) Ændrede forhold, som bevirker at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skul-
le 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, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhe-
dens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af 
det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgø-
relsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklin-
gen af differencer fra tidligere reguleringsår. 
[…] 
 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 afvik-
ling af differencen eller dele heraf. Ønsker en virksomhed ikke at justere sine pri-
ser som følge af differencen, anses virksomhedens prisfastsættelse som en midler-
tidig prisreduktion. Virksomheden redegør for denne midlertidige prisreduktion i 
sin årsrapport. Reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet ændres ikke ved midlerti-
dige prisreduktioner. Midlertidige prisreduktioner kan ikke efterfølgende begrunde 
en overskridelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. […] 

 
67. Udover afviklingsfristen for differencer, jf. § 29, stk. 3, indeholder be-
kendtgørelsen ikke en frist for ansøgning og afgørelser i medfør af §§ 12 og 
13. 

 
68. Sekretariatet for Energitilsynet har den 24. april 2012 i henhold til § 29, 
stk. 3 udmeldt retningslinjer for indberetning af afviklingsplaner for diffe-
rencer. Af disse retningslinjer fremgår bl.a.: 

”[…] Med indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 skal Energitilsynet udmelde 
retningslinjer for netselskabernes udarbejdelse af forslag til justering af selskaber-
nes priser, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 7. Som følge af denne be-
stemmelse har Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet disse retningslinjer for, 
hvordan selskaberne skal udforme disse forslag. Konkret skal selskaberne indsen-
de planer for afvikling af deres differencer. 
Det er selskabernes pligt at fremsende en sådan plan i forbindelse med indberet-
ning af reguleringsregnskabet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 3. 
Energistyrelsen har i høringsnotat til indtægtsrammebekendtgørelsen fremført, at 
planen vil være bindende i den forstand, at selskaberne ved afvikling af differencer 
i eget favør ikke vil kunne opkræve mere, end hvad der fremgår af forslaget, og at 
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forrentningen i optjeningsåret ikke ændres, såfremt selskaberne efterfølgende væl-
ger ikke at opkræve hele det planlagte beløb. 
[…] 
Sekretariatet bemærker, at virksomheden i forbindelse med høringen af virksom-
hedens indtægtsramme for optjeningsåret har mulighed for at justere planen, så-
fremt virksomheden ikke har haft fuld klarhed omkring sin indtægtsramme ved 
indsendelse af planen, jf. afsnit 3. […]” 
 

69. Om en justering fremgår af retningslinjerne: 

”[…] Med en justering menes en ændring, hvor det alene er den tidligere ukendte 
eller usikre størrelse, som planens beløb kan ændres med. […]” 

4.1.3 Lovgrundlag om forrentning af differencer i f orbrugernes favør 

70. For definition af differencer såvel årets difference som difference som 
følge af ændrede forhold, se foregående afsnit 4.1.2 

71. Differencer i forbrugernes favør skal afvikles året efter regnskabsaf-
lægggelsen, se § 29, stk. 3. Energitilsynet godkender afviklingsplanen inkl. 
forrentningen af differencen, jf. § 28 og § 29, stk. 3-5 indtægtsrammebe-
kendtgørelsen: 

 § 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter 
til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med princip-
perne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation 
som nævnt i § 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten in-
deholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle 
forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. 
 Stk. 2. Årsrapporten fremsendes til Energitilsynet senest den 31. maj i året efter 
reguleringsåret. 
 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. 
[…] 
 Stk. 3. Såfremt der er en difference, jf. § 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, 
som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, 
jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhe-
dens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af 
det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgø-
relsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklin-
gen af differencer fra tidligere reguleringsår. 
 Stk. 4. Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det regulerings-
år, hvor differencen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i 
renteloven. Såfremt en efterfølgende myndighedsafgørelse medfører en ny diffe-
rence i forbrugernes favør forrentes denne fra afgørelsestidspunktet. 
 Stk. 5. Energitilsynet godkender virksomhedernes afvikling af differencer i for-
brugernes favør, inkl. forrentningen heraf, jf. stk. 4. […] 

 
72. Differencer i forbrugernes favør opstået i 2011 og fremefter forrentes 
fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differencen er opstået, med en pro-
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centsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i renteloven, jf. § 29, stk. 4. Af rente-
lovens § 5, stk. 1 fremgår:  

 § 5. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fast-
satte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den 
officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. janu-
ar og den 1. juli det pågældende år. 

 
73. Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. juli 2011, som er gældende 
for reguleringsåret 2011 var 1,30 pct.20 

74. Differencer i forbrugernes favør for årene 2008-2010 forrentes fra den 
1. januar i året efter regnskabsaflæggelsen. Følgende fremgår af indtægts-
rammebekendtgørelse 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 ind-
tægt pr. kWh, jf. § 2, nr. 7, og dens årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 24, henholds-
vis en difference mellem de faktiske indtægter for at stille et regionalt transmissi-
onsnet til rådighed og den regionale transmissionsvirksomheds årlige rådighedsbe-
løb, 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, vedlægges 
årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståe-
de difference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger ef-
ter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et regule-
ringsår 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 byggeobligationsrente plus 1 procentpoint fra den 1. januar i det regule-
ringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. 
 Stk. 5. Energitilsynet godkender virksomhedernes metoder til afvikling af diffe-
rencer i forbrugernes favør. 
 

75. Differencer i forbrugernes favør for årene 2005-2007 forrentes fra den 
1. januar i året efter regnskabsaflæggelsen. Følgende fremgår af indtægts-
rammebekendtgørelse 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 skul-
le have været sænket, jf. § 14.  
5) Forskellen mellem virksomhedens gennemsnitlige pris og dens årlige regule-
ringspris henholdsvis forskellen mellem de faktiske indtægter for at stille transmis-
sionsnet til rådighed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. § 8.  

                                                 
20 http://www.nationalbanken.dk/dndk/minfo.nsf/officialrates.html!openview&type=rt3 
(hentet den 30. januar 2013). 
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 Stk. 2. Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige pris 
og dens årlige reguleringspris henholdsvis en difference mellem de faktiske ind-
tægter for at stille net til rådighed og virksomhedens årlige rådighedsbeløb, jf. stk. 
1, nr. 5, eller ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådigheds-
beløbet skulle have været sænket, jf. stk. 1, nr. 4, vedlægges årsrapporten et forslag 
til justering af virksomhedens priser, således at den opståede difference er korrige-
ret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regn-
skabsaflæggelsen.  
 Stk. 3. Differencer i forbrugernes favør forrentes med en procentsats svarende til 
den toneangivende lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint hvert år den 1. 
januar, første gang i det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaf-
læggelsen.  
 Stk. 4. Forslaget til justering af priserne godkendes af Energitilsynet.  

4.1.4 Sekretariatet for Energitilsynets praksis om forhøjelse af regule-
ringsprisen som følge af manglende økonomisk evne t il at dække 
nødvendige omkostninger 

76. Sekretariatet for Energitilsynet har den 14. december 2006 truffet afgø-
relse om forhøjelse af Struer Forsyning Elnet A/S’ reguleringspris i medfør 
af § 13, stk. 6 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004: 

§ 13. Energitilsynet kan hæve reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virk-
somhed som følge af: 
[…] 
 Stk. 6. Såfremt forsyningssikkerhedsmæssige forhold begrunder det, kan Energi-
tilsynet hæve reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en nødstedt virksomhed, 
selvom dette i det pågældende år kan medføre en overskridelse af råderummet, jf. 
§ 12. 
 

77. Baggrunden for Struer Forsyning Elnet A/S’ ansøgning af den 19. april 
2006 er, at virksomhedens tariffer pr. 1. januar 2005 ikke dækkede drifts-
omkostninger og afskrivninger. 

78. Sekretariatets afgørelse og begrundelse af 14. december 2006 fremgår 
af følgende: 

I medfør af § 13, stk. 6 i bekendtgørelse nr. 1520/2004 af 23. december 2004 skal 
Energitilsynet meddele følgende forhøjelse af indtægtsrammen for Struer Forsy-
ning Elnet A/S: 
 
Indtægtsrammen for 2005 forhøjes med 2.150.843 kr. 
Indtægtsrammen skal herefter pristalsreguleres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 
1520 af 23. december 2004. 
 
Begrundelsen for denne afgørelse er, at selskaberne efter forhøjelserne af indtægts-
rammerne kan opkræve indtægter, der kan dække selskabernes afskrivninger og 
driftsomkostninger. 
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5. Begrundelse 

79.  Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået og opgjort de bagudret-
tede indtægtsrammer for Brenderup Netselskab for reguleringsårene 2005-
2012. Denne opgørelse og de hertil hørende afgørelser foretages i en sekre-
tariatsafgørelse. Sekretariatet har dog konstateret følgende principielle for-
hold i forbindelse med gennemgangen, som vurderes særskilt i det følgende:  

- Tilbagebetaling af differencer i forbrugernes favør samt godkendelse 
af afviklingsplan, jf. afsnit 5.1. 

- Ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som føl-
ge af særligt lave indtægter i 2004, jf. afsnit 5.2. 

5.1 Differencer 

80. Brenderup Netselskab har i hvert af årene 2005-2011 haft en difference 
mellem årets indtægtsramme og årets driftsmæssige indtægter, jf. afsnit 3.1. 
Differencen har i alle år været i forbrugernes favør, jf. tabel 1, pkt. 25. 

81. I dette afsnit vurderes det, hvorvidt de opståede differencer i 2005-2011 
bør tilbagebetales til forbrugerne. 

5.1.1 Tilbagebetaling af differencer i forbrugernes  favør 

82. Som det fremgår af afsnit 3.1 har Energitilsynet tilkendegivet, at diffe-
rencer i forbrugernes favør skal tilbagebetales i de tilfælde, hvor virksomhe-
den har haft et tilstrækkeligt grundlag for at opgøre differencerne, og hvor 
passiviteten kan tilregnes virksomheden. 

83. Som det fremgår af rammenotatet, finder sekretariatet, at en virksomhed 
har udvist passivitet, når virksomheden kontinuerligt hvert år overskrider 
sin indtægtsramme med en stor difference i forbrugerens favør, se ramme-
notatets pkt. 227. Videre er det anført her, at såfremt virksomheden efter en 
konkret vurdering har haft et tilstrækkeligt oplyst indtægtsrammegrundlag, 
kan virksomheden ikke med rimelighed have forventet, at differencer i for-
brugernes 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 virksom-
heden har opkrævet en del af sine indtægter uretmæssigt hos forbrugerne. 

84. Sekretariatet for Energitilsynet har for alle reguleringsår 2005-2010 
udmeldt de bagudrettede indtægtsrammer inklusive opgørelse af differencer 
året efter det pågældende reguleringsår, således at virksomheden har kunnet 
indsende en afviklingsplan og derefter afvikle differencer i forbrugernes fa-
vør inden for året efter regnskabsaflæggelsen, jf. indtægtsrammebekendtgø-
relsens § 29, stk. 3. På den baggrund vurderer sekretariatet, at Brenderup 
Netselskab løbende har været orienteret om, at tilbagebetaling af differencer 
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i forbrugernes favør udestod, ligesom virksomheden løbende har været ori-
enteret om differencens størrelse. De opgjorte differencer har endvidere ikke 
før 2012 været påvirket af usikkerheder som følge af nødvendige nyinveste-
ringer eller andre ansøgninger om forhøjelser eller sænkninger af regule-
ringsprisen. 

85. Sekretariatet har lagt vægt på, at selvom sekretariatets udmeldinger af 
reguleringspriser og indtægtsrammer til virksomheden har bestået af tal-
oplysninger i bilag, og selvom afgørelserne ikke har været meddelt i over-
ensstemmelse med §§ 22, 24 og 25 i forvaltningsloven, er virksomheden lø-
bende blevet tilstrækkeligt orienteret om indtægtsrammens størrelse såvel 
som differencer. Sekretariatet vurderer, at den generelle usikkerhed om-
kring indtægtsrammernes størrelse, der har været gældende for flere elnet-
virksomheder, ikke har været gældende for Brenderup Netselskab, ligesom 
der ikke har været nogen ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer eller 
andre sager om forhøjelser eller sænkninger af reguleringsprisen, der har 
kunnet skabe usikkerheder i perioden. Sekretariatet vurderer på den bag-
grund, at differencerne har været fastlagt på et tilstrækkeligt grundlag. 

86.  Sekretariatet bemærker, at det er virksomhedens ansvar at indsende dif-
ferenceafviklingsplaner med henblik på tilbagebetaling af differencer i for-
brugernes favør, jf. § 29, stk. 3, og tilsvarende bestemmelser i indtægts-
rammebekendtgørelse 1294/2010 og 1520/2004, jf. § 33, stk. 4 og stk. 8, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Da sekretariatet løbende har in-
formeret Brenderup Netselskab om de udestående differencer og om størrel-
sen af disse, og da sekretariatet ydermere flere gange har påmindet virk-
somheden om at indsende forslag til differenceafviklingsplaner, vurderer 
sekretariatet, at det forhold, at differencerne endnu ikke er afviklet, bør til-
skrives passivitet fra virksomhedens side. 

87. Sekretariatet har opgjort Brenderup Netselskabs akkumulerede diffe-
rence over 2005-2012 til kr. 1.687.839 i forbrugernes favør.21 Det svarer til 
et samlet beløb over alle årene 2005-2012 på kr. 1.083 pr. forbruger.22 Som 
nævnt vejer forbrugerhensynet tungt i sager om udestående differencer i 
forbrugernes favør, fordi der reelt er tale om, at virksomheden har opkrævet 
en del af sine indtægter uretmæssigt hos forbrugerne, se pkt. 227 i ramme-
notatet. Det er dog sekretariatet vurdering, at beløbets størrelse ikke alene 
er afgørende for vurderingen af, om Brenderup Netselskab bør tilbagebetale 
gælden til forbrugerne. Sekretariatet lægger således afgørende vægt på det 
forhold, at virksomheden har haft et tilstrækkeligt grundlag for at opgøre 
differencerne i forbrugernes favør, og at passiviteten kan tilskrives virksom-
heden. Ved en samlet afvejning finder sekretariatet, at de opståede differen-
cer i forbrugernes favør i 2005-2011 bør tilbagebetales. 

                                                 
21 Heri er indarbejdet konsekvenserne af senere vurderinger i afsnit 5.2. 
22 Antal forbrugere er målt på antal målere. Brenderup Netselskab har oplyst antal målere 
som 1.558 stk. i 2012. 
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88. Sekretariatet bemærker i den forbindelse, at virksomheden ifølge års-
rapporten for 2012 har likvide midler af en størrelsesorden, der væsentligt 
overstiger differencerne, der skal tilbagebetales til forbrugerne. 

5.1.2 Godkendelse af afviklingsplan 

89. Af § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår, at differencer 
skal være afviklet inden udgangen af det på regnskabsaflæggelsesåret føl-
gende år. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at regnskabsaflæggelse-
såret er det på reguleringsregnskabsåret følgende år, jf. § 28, stk. 2, i ind-
tægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og lignende bestemmelser i tidligere 
indtægtsrammebekendtgørelser, jf. § 33 stk. 4 og 8. 

90. I rammenotatets pkt. 1.a. har Energitilsynet tilkendegivet følgende om 
tilbagebetaling af differencer i forbrugernes favør:  

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 bagudrettet ind-
tægtsrammeudmelding eller alene har fået en mangelfuld bagudrettet ind-
tægtsrammeudmelding.  
 - Fristen for tilbagebetaling af differencer i forbrugerens favør 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. Således 
får virksomhederne minimum ét år til at tilbagebetale kendte differencer i. 

91. I overensstemmelse med rammenotatet finder sekretariatet, at Brende-
rup Netselskab bør tilbagebetale de opgjorte differencer inden udgangen af 
året efter tidspunktet for denne afgørelse. 

92. Sekretariatet bemærker, at Brenderup Netselskab kan overholde denne 
frist for tilbagebetaling ved maksimalt at opkræve driftsmæssige indtægter 
på kr. 364.956 i 2014 og helt undlade at opkræve driftsmæssige indtægter i 
2015, jf. sekretariatets beregninger, som fremgår af tabel 4 nedenfor. Så-
fremt virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2013 overstiger de budgette-
rede kr. 605.000, som er anvendt til sekretariatets beregning i tabel 4, må 
virksomheden opkræve tilsvarende mindre i 2014 end de anførte kr. 364.956 
for fortsat at overholde afviklingsplanen. 
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Tabel 4. Afviklingsplan for differencer 
 Regulerings-

pris, øre/kWh 
Indtægts-

ramme, kr. 
Driftsmæssige  
indtægter, kr. 

Årets  
difference, kr. 

Akkumuleret  
difference*, kr. 

2012 9,31 973.373 765.386 207.987 -1.687.839 
2013 8,79 918.895 605.000 313.895 -1.486.355 
2014 9,06 946.462 314.881 631.581 -940.981 
2015 9,33 974.856 0 974.856 0 

*Den akkumulerede difference indeholder forrentning af differencerne. 
Note: Differencer i virksomhedens favør angives som positive og differencer i forbrugernes 
favør angives som negative. Indtægtsrammen er forhøjet varigt fra og med 2012 som følge 
af vurderingen i afsnit 5.2. 
Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. og Sekretariatet for Energitilsynet. 

93. Sekretariatet bemærker, at reguleringspriserne og indtægtsrammerne i 
tabel 4 for årene 2013-2015 er estimerede størrelser, som er beregnet på 
baggrund af følgende antagelser:  

 -  Leveret mængde i 2013-2015 er lig den leverede mængde i 2012. 
 - Virksomhedens driftsmæssige indtægter for 2013 er som angivet i 

det af virksomheden indsendte budget. 
 - Udviklingen i reguleringsprisindekset i årene 2013-2015 antages at 

stige med 3 pct. årligt. 
 - Ingen korrektioner for nettab i 2013-2015, merforrentning, nød-

vendige nyinvesteringer eller øvrige dispensationsansøgninger. 

94. Såfremt en eller flere af antagelserne viser sig ikke at være opfyldt, må 
virksomheden justere sine driftsmæssige indtægter i overensstemmelse her-
med, således at differencerne fortsat sikres tilbagebetalt inden udgangen af 
2015. 
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5.2 Ansøgning om forhøjelse af reguleringsprisen 

95. Som beskrevet i afsnit 3.2 har Brenderup Netselskab den 17. april 2012 
ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris som følge af, at virk-
somheden ikke på kort sigt kan dække de nødvendige omkostninger til drift 
og afskrivning af de tekniske anlæg, fordi den har en lav indtægtsramme 
som følge af særligt lave indtægter i 2004.  

96. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det ikke eksplicit fremgår 
af virksomhedens ansøgning, hvilke bestemmelser i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, der lægges til grund for ansøgningen. Sekretariatet har derfor 
sammen med virksomheden i en mailkorrespondance, jf. mail af 30. januar 
2013, vurderet indtægtsrammebekendtgørelsens forskellige muligheder for 
ændring af indtægtsrammen og fundet, at § 19, stk. 1-2 er de relevante be-
stemmelser i forhold til virksomhedens ansøgning. 

97. Brenderup Netselskab skal opfylde kravene i § 19, stk. 1 og 2 for at få 
en forhøjelse af reguleringsprisen. Kravene fremgår af indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 19: 

Stk. 1. (…) såfremt virksomheden kan dokumentere, at den ikke på kort sigt (2-3 år) 
kan dække nødvendige omkostninger til drift og afskrivning af de tekniske anlæg, for-
di den har en lav indtægtsramme som følge af særligt lave indtægter i 2004. Forhøjel-
sen vil være varig med virkning pr. den 1. januar i det år, hvor ansøgningen fremsen-
des. 
Stk. 2. Ved beregningen af forhøjelsen tages hensyn til virksomhedens effektivitet, jf. 
benchmarkingen i medfør af § 26, idet forhøjelsen ikke kan kompensere for ineffektiv 
drift. 

98. Brenderup Netselskabs revisor har oplyst, at de indsendte historiske 
driftsomkostninger og afskrivninger er nødvendige omkostninger og af-
skrivninger af de tekniske anlæg, jf. elforsyningslovens § 69, stk. 1. Sekreta-
riatet har sammenholdt disse oplysninger med oplysningerne i virksomhe-
dens revisorpåtegnede reguleringsregnskaber og fundet overensstemmelse 
hermed.23  

99. Virksomhedens revisor har endvidere indsendt et budget for 2013-2015, 
som fremgår af tabel 5.  

Tabel 5. Budget for 2013-2015 
 2013 2014 2015 
Driftsmæssige indtægter 605.000 605.000 605.000 
Driftsomkostninger -596.600 -598.000 -598.000 
Afskrivninger -357.000 -357.000 -357.000 
Driftsoverskud -348.600 -350.000 -350.000 

Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. 

                                                 
23 Med undtagelse af driftsomkostningerne for 2007, hvor Brenderup Netselskabs revisor i 
forbindelse med denne gennemgang har oplyst, at der er sket en fejl i reguleringsregnskabet 
for 2007. Sekretariatet undlader dog at korrigere fejlen, da den ikke er væsentlig, jf. 3.1.3. 
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100. Det fremgår af budgettet, at virksomhedens resultat fortsat forventes at 
være af samme negative størrelsesorden som de historiske resultater for 
2004-2012, der fremgår af tabel 2 i pkt. 39. Endvidere fremgår det af bud-
gettet i tabel 5, at der budgetteres med en stigning i driftsomkostningerne til 
kr. 598.000 i årene 2014-2015 i forhold til det gennemsnitlige niveau i årene 
2003-2012, som var kr. 453.196, jf. tabel 2. Brenderup Netselskabs revisor 
har hertil oplyst, at stigningen bl.a. skyldes en stigning i de budgetterede lø-
bende vedligeholdelsesudgifter sammenlignet med gennemsnittet af disse i 
perioden 2003-2012. Sekretariatet bemærker, at revisors betragtninger læg-
ges til grund som dokumentation for, at virksomheden ikke på kort sigt (2-3 
år) kan dække de nødvendige omkostninger til drift og afskrivning af de 
tekniske anlæg, jf. § 19, stk. 1. 

101. Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk. 1, at forhø-
jelsen skal være begrundet i særligt lave indtægter i 2004. Bestemmelsen 
har hjemmel i elforsyningslovens § 70, stk. 12, hvortil lovbemærkningerne 
angiver, at der ved ”særligt lave indtægter i 2004” i udgangspunktet forstås, 
at den tilsvarende lave indtægtsramme ikke kan dække nødvendige drifts-
omkostninger samt afskrivninger af net og øvrige tekniske anlæg. 

102. Det fremgår af tabel 2, kolonne G, at Brenderup Netselskab har haft 
driftsunderskud i samtlige år 2004-2012, når differencer i forbrugernes fa-
vør ikke medregnes i de driftsmæssige indtægter. Det er relevant at modreg-
ne differencer i forbrugernes favør i de driftsmæssige indtægter i denne 
sammenhæng, idet disse skal tilbagebetales til forbrugerne på et senere tids-
punkt og derfor ikke kan benyttes til dækning af omkostninger. Virksomhe-
den har dermed ikke på noget tidspunkt kunnet dække de nødvendige om-
kostninger til drift og afskrivning af de tekniske anlæg (uden at opbygge 
gæld til forbrugerne) og sekretariatet vurderer derfor, at indtægtsrammen 
kan betragtes som så lav at den ikke på kort sigt (2-3 år) kan dække de nød-
vendige omkostninger til drift og afskrivning af de tekniske anlæg, jf. § 19, 
stk. 1. 

103. Som beskrevet i afsnit 3.2.1 bygger virksomhedens indtægtsramme på 
driftsindtægterne i 2004, hvor virksomheden for første gang i perioden fra 
og med 2001 opererer med driftsunderskud som følge af, at de driftsmæssi-
ge indtægter i dette år lå væsentlig under de driftsmæssige indtægter i øvrige 
år. På den baggrund vurderer sekretariatet, at virksomhedens lave indtægts-
ramme skyldes særligt lave driftsindtægter i 2004. 

104. Hertil kommer, at en sammenligning med øvrige transformerforeninger, 
jf. figur 1 nedenfor, også indikerer, at Brenderup Netselskabs regulerings-
pris i 2004 er relativt lav. Sekretariatet bemærker dog, at figur 1 bør ses med 
forbehold for, at der kan være forskelle mellem transformerforeningernes 
respektive net og kundegrupper, der vanskeliggør en sådan direkte sammen-
ligning af reguleringspriser.  
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Figur 1. Reguleringspriser i 2004 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Note: Figur 1 indeholder alene de transformerforeninger, som indgår i Energitilsynets 
benchmark af elnetselskaberne for 2013, sagsnr. 13/00314. 

105. Sammenfattende lægger sekretariatet til grund, at betingelserne i § 19, 
stk. 1, er opfyldt. 

106. Samtidig med, at Brenderup Netselskab har haft driftsunderskud i alle 
år i perioden 2005-2012, har virksomheden indgået i benchmarkbasis i 
samtlige af årene 2007-2012.24 Det betyder, at virksomheden i Energitilsy-
nets årlige sammenligning med andre netvirksomheder har vist sig som én 
af de mest effektive. Sekretariatet bemærker, at de benchmarkede driftsom-
kostninger svarer til driftsomkostningerne angivet i tabel 2. På den baggrund 
vurderer sekretariatet, at virksomhedens omkostningsniveau ikke umiddel-
bart er udtryk for en ineffektiv drift, jf. § 26 om benchmarking i indtægts-
rammebekendtgørelsen. Sekretariatet vurderer dermed, at forudsætningen i 
§ 19, stk. 2 tillige er opfyldt. 

107. Da forholdende i § 19, stk. 1 og 2 alle er opfyldt, finder sekretariatet, at 
virksomhedens reguleringspris bør forhøjes varigt i henhold til indtægts-
rammebekendtgørelsens § 19, stk. 1 og 2.  

108. En forhøjelse af reguleringsprisen i medfør af § 19, stk. 1, i indtægts-
rammebekendtgørelsen, kan efter bestemmelsens ordlyd alene ske med 
virkning fra 1. januar i ansøgningsåret. Ansøgningsåret er i denne konkrete 
sag 2012, dvs. der kan ske en forhøjelse med virkning fra 1. januar 2012. 

                                                 
24 Brenderup Netselskab A.m.b.a. indgår i benchmarkingen for transformerforeninger (24 
stk. i 2012). Sekretariatet bemærker, at benchmarkingen for 2007 er baseret på data fra re-
guleringsåret 2006. 
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Særligt om beregningen af forhøjelsen efter § 19 
109. Som beskrevet i afsnit 3.2.1 fastsætter indtægtsrammebekendtgørelsen 
ikke, hvordan reguleringsprisen konkret skal forhøjes i medfør af § 19, stk. 
1-2.  

110.  Sekretariatet praksis om forhøjelser af reguleringsprisen som følge af 
manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger be-
grænser sig til én tidligere afgørelse til Struer Forsyning Elnet A/S (herefter 
”Struer”). Struer fik ved afgørelse af 14. december 2006 forhøjet sin ind-
tægtsramme for 2005 med kr. 2.150.843 svarende til forskellen mellem årets 
indtægtsramme og summen af driftsomkostninger og afskrivninger, således 
at virksomhedens forrentning for 2005 efter forhøjelse var kr. 0. 

111. Såfremt sekretariatet anvender samme metode for beregning af Brende-
rup Netselskabs forhøjelse, dog med udgangspunkt i indtægterne for 2004, 
kan Brenderup Netselskabs fremskrevne indtægtsramme i 2012 imidlertid 
fortsat ikke dække årets driftsomkostninger og afskrivninger, idet der i så 
fald opnås en forrentning på kr. -6.537.  

112. Sekretariatet vurderer, at formålet med forhøjelser af reguleringsprisen 
i medfør af bestemmelsen må være at sikre, at virksomheden fremadrettet 
og på kort sigt kan dække sine nødvendige omkostninger til drift og afskriv-
ning af de tekniske anlæg, jf. § 19, stk. 1. Vurderingen foretages på bag-
grund af, at det er manglende dækning af netop disse to parametre fremad-
rettet (i de følgende 2-3 år), der kan foranledige forhøjelse i medfør af be-
stemmelsen. Sekretariatet vurderer derfor, at metoden for beregning af 
Brenderup Netselskabs forhøjelse bør justeres i forhold til sekretariatets tid-
ligere praksis, således at virksomhedens indtægtsramme i 2012 forhøjes til 
en størrelse, der fremadrettet på kort sigt netop kan dække nødvendige om-
kostninger til drift og afskrivninger. 

113. Sekretariatet vurderer videre, at en dækning af nødvendige omkostnin-
ger til drift og afskrivninger vil svare til, at reguleringsprisen forhøjes til en 
størrelse, der medfører, at virksomhedens indtægtsramme fremadrettet i 
gennemsnit netop svarer til de nødvendige driftsomkostninger og afskriv-
ninger.  

114. Denne metode indebærer, at Brenderup Netselskabs maksimale drifts-
overskud i gennemsnit er kr. 0 i 2012-2015 (budgetteret for 2013-2015). 
Denne tilgang vil bidrage til, at virksomheden gennem effektivisering og 
som følge af prisreguleringen på samme vilkår som de øvrige netvirksom-
heder vil få mulighed for at forbedre sin fremadrettede forrentning.25 Denne 
mulighed er tiltænkt af lovgiver og fremgår af bemærkninger til § 70, stk. 4 
i forbindelse med lov nr. 386 af 20. maj 2009 om ændring af lov om elfor-

                                                 
25 Det bemærkes dog, at virksomheden nødvendigvis først må tilbagebetale udestående dif-
ferencer i forbrugernes favør, jf. afsnit 5.2. 
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syning m.m. Det bemærkes i den forbindelse, at det er sekretariatets vurde-
ring, at der ikke er lovgrundlag for at forhøje reguleringsprisen for at give 
eksplicit rum til forrentning. 

115. I det følgende beregnes hvor meget reguleringsprisen bør forhøjes fra 
og med 2012, således at virksomheden fremadrettet kan dække de nødven-
dige driftsomkostninger og afskrivninger. 

116. I overensstemmelse med metoden beskrevet i pkt. 114 beregner sekreta-
riatet forhøjelsens størrelse ved at finde den forhøjelse i 2012, der løser pro-
blemet: 
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117.  Sekretariatet bemærker, at beregningen baserer sig på virksomhedens 
indsendte budget for 2013-2015. Derudover benyttes en antagelse om, at 
den leverede mængde i årene 2013-2015 er konstant svarende til niveauet 
for 2012, og at den årlige stigningstakt i reguleringsprisindekset i årene 
2013-2015 er 3 procent. 

118. Herved finder sekretariatet, at indtægtsrammen i 2012-2015 i gennem-
snit svarer til de nødvendige driftsomkostninger og afskrivninger ved en va-
rig forhøjelse af indtægtsrammen fra og med 2012 på kr. 363.315 svarende 
til en forhøjelse af reguleringsprisen i 2012 på 3,48 øre/kWh. Sekretariatet 
bemærker, at forhøjelsen alene tilsigter at bringe virksomheden i stand til på 
kort sigt fremadrettet at kunne dække nødvendige driftsomkostninger og af-
skrivninger. I beregningen af forhøjelsens størrelse tager sekretariatet, som 
nævnt, ikke hensyn til virksomhedens fremadrettede tilbagebetaling af diffe-
rencer i forbrugernes favør. 

5.4 Afsluttende bemærkninger 

119.  Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Brenderup Netsel-
skab har indsendt korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

120.  Såfremt der kommer nye afgørelser vedrørende Brenderup Netselskabs 
indtægtsrammer for reguleringsårene 2005-2012, vil sekretariatet kunne 
genåbne de berørte indtægtsrammer og træffe nye afgørelser om de ændrin-
ger, som de nye afgørelser giver anledning til.  
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6. Afgørelse 

121.  Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse truffet afgørelse om: 

• At Brenderup Netselskabs akkumulerede differencer i forbrugernes 
favør på kr. 1.687.839 skal tilbagebetales til forbrugerne inden den 
31. december 2015, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. 
april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), § 29, stk. 3, 
samt tilsvarende bestemmelser i tidligere indtægtsrammebekendtgø-
relser26 og Energitilsynets tilkendegivelse,27 pkt. 1.b. 

• At Brenderup Netselskabs reguleringspris, som følge af særligt lave 
indtægter i 2004 i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, 
stk. 1 og 2, forhøjes varigt med 3,48 øre/kWh i 2012 svarende til en 
indtægtsrammeforhøjelse på kr. 363.315. 

                                                 
26 Henholdsvis bekendtgørelse nr. 1294 af 24. november 2010 om indtægtsrammer for net-
virksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven og 
bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og 
regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven. 
27 ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger 2005-2011 (rammeno-
tat)” af 27. juni 2013. 


