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Netselskaber med negativ indtægtsramme 
Dato: 23.10.2000•Journalnr.: 2/4-2075  
 
RESUMÉ 
1. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal i medfør af elforsyningslovens §100 

stk. 1 udarbejde en opgørelse over- og underdækning for perioden før lovens 

ikrafttræden.  
 

2. Energitilsynet har i maj/juni 2000 fastlagt indtægtsrammer til netselskaberne, jf. 

§ 23 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirk-

somheder og transmissionsvirksomheder. I det enkelte selskabs indtægtsramme 

indgår over-/underdækning oparbejdet før elforsyningslovens ikrafttræden.  

 

3. Elforsyningsvirksomhederne skal endvidere, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 2 

fremsende en redegørelse for, hvorledes over- og underdækningen udlignes i 

kommende års priser.  

 

4. Energitilsynet skal, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3 på baggrund af redegø-

relsen træffe afgørelse om, i hvilket omfang denne redegørelse kan danne grundlag 

for udligningen i kommende års priser.  

 

5. Energitilsynet kan, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 4, fastsætte virksomhedens 

ramme, såfremt virksomheden ikke opfylder sine forpligtigelser efter stk. 1 og 2  

 

6. På møderne 28. august og 18. september 2000 har Energitilsynet behandlet en 

række anmodninger om, at indregning af overdækning oparbejdet forud for ikraft-

træden af elforsyningsloven (lov 375) foretages over en årrække.  

 

7. Energitilsynet har i tidligere sager om afvikling af over-/underdækning opstået 

før den nugældende elforsyningslovs ikrafttræden afgjort, at en sådan over-

/underdækning skal være afviklet inden udgangen af den første reguleringsperiode, 

dvs. til og med år 2003. Energitilsynet har tilsvarende afgjort, at afviklingstakten 

ved overdækning skal afvikles med en minimumsnedsættelse af nettariffen på 

10%.  

 

  



ENERGITILSYNET |  Side 2/4 

8. En række af de mindste netselskaber, der er udskilt fra de tidligere transformer-

foreninger, har fået udmeldt en negativ indtægtsramme, som følge af størrelsen af 

en overdækning oparbejdet forud for lovens (lov 375) ikrafttræden. Den negative 

indtægtsramme opstår ved, at netselskabet jf. bemærkningerne til elforsyningslo-

vens § 100 skal udligne overdækning over de fremtidige priser og tariffer efter 

Energitilsynets nærmere bestemmelse. Efter den tidligere elforsyningslov var for-

syninger som alene leverede elektricitet ved spænding under 500 volt ikke omfat-

tet af lovens § 9, stk. 1 om prisfastsættelsen (lovens kalkulationsbestemmelser). 

For de mindre forsyninger var § 9, stk. 1 alene vejledende. Selskaberne kunne 

dermed operere med overskud med henblik på f.eks. større vedligeholdelsesarbej-

der, nyinvesteringer mv. Det er således overgangen fra den tidligere elforsynings-

lov til den nugældende, der skaber problemer for disse mindre netselskaber.  

 

9. I forbindelse med udmeldelsen (juni 2000) anmodede sekretariatet selskaberne 

om at finde en løsning på, hvorledes overdækningen kunne afvikles eller angive 

om der var planer om eventuel fusion med andet netselskab. Selskaberne har ikke 

besvaret sekretariatets anmodning  

 

10. En afvikling af overdækningerne over den første reguleringsperiodes fire år vil 

betyde en nedsættelse på minimum 26% pr. år for selskabet med den laveste nega-

tive indtægtsramme i forhold til størrelsen af overdækningen. For selskabet med 

den største overdækning vil der være en negativ indtægtsramme gennem hele en 

første reguleringsperiode.  

 
AFGØRELSE 
11. Det meddeles, Taars Elforsyning, Lymby og Omegns Elforening, Kibæk El-

værk, Sunds Elforsyning, Gundesbøl Transformatorforening, Faaborgvejens Elsel-

skab A.m.b.a., Vestervig Elværk, Sdr. Felding Elforsyning, Gelsted El-Forsyning 

og Borris Elforsyning, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3, at overdækningen skal 

være afviklet inden udgangen af den første reguleringsperiode, dvs. i perioden til 

og med 2003.  

Udgangspunktet for afviklingen er, at overdækningen skal tilbagebetales til de 

forbrugere, der har betalt overdækningen. Afviklingen skal foretages gennem en 

nedsættelse af nettariffen på minimum 10 % årligt og/eller gennem et engangsbe-

løb tilbagebetalt til den enkelte kunde opgjort efter dennes forbrug i de foregående 

3 år. Det bemærkes, at i det omfang selskaberne kan godtgøre fejl i indberetnin-

gerne, vil fejlene blive rettet. Endvidere kan der i overdækningen modregnes for 

den del, der hidrører fra fri egenkapital pr. 1. januar 1977. Det valgte afviklings-

princip skal meddeles Energitilsynet, når størrelsen af overdækningen er endeligt 

fastlagt.  

 

SAGSFREMSTILLING 
12. Taars Elforsyning, Lymby og Omegns Elforening, Kibæk Elværk, Sunds El-

forsyning, Gundesbøl Transformatorforening, Faaborgvejens Elselskab A.m.b.a., 

Vestervig Elværk, Sdr. Felding Elforsyning, Gelsted El-Forsyning og Borris Elfor-

syning har indsendt oplysninger om selskabernes omkostnings- og indtægtsforhold 

samt åbningsbalanceoplysninger.  
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13. Sekretariatet har på denne baggrund udarbejdet indtægtsrammerne for nets-

elskaberne og sendt disse til netselskaberne. Selskaberne opererer alle med en 

negativ indtægtsramme. Den negative indtægtsramme skyldes, at selskaberne un-

der den tidligere elforsyningslovs har oparbejdet en overdækning, som efter den 

nugældende elforsyningslov skal tilbagetales til forbrugerne (§ 100).  

 

14. Under den tidligere elforsyningslov var lovens kalkulationsbestemmelser (lo-

vens § 9, stk. 1 om indregning af nødvendige omkostninger mv. i elprisen) alene 

vejledende. Af § 9 stk. 5 fremgår, at bestemmelserne i stk. 1-3 ikke gælder for 

elforsyningsvirksomheder, som alene leverer elektricitet ved spænding under 500 

volt.  

 

15. Det er således overgangen fra en lov til en anden, der skaber problemerne. En 

række af de mindre elselskaber har løst problemet gennem fusion med større elsel-

skaber, hvorved aktiver og passiver overtages af det større selskab.  

 

16. Et sammendrag af indtægtsrammerne for de 10 netselskaber viser, at 3 af sel-

skaberne ikke ved prisnedsættelse har mulighed for at tilbagebetale overdæknin-

gen over reguleringsperiodens 4 først år. De resterende selskaber skal tilbagebetale 

fra 26% til 73% årligt.  

 

17. Imidlertid har selskaberne gennem de opsparede midler en mulighed for at 

tilbagebetale overdækningen til forbrugerne. Af selskabernes åbningsbalancer og 

indtægtsrammer fremgår således, at selskaberne alle har en betydelig omsætnings-

formue, der er større end overdækningen. Omsætningsformuen i forhold til nets-

elskabets omkostninger (omkostningsramme + budgetterede omkostninger) udgør 

fra 180% til 1319 %, hvor omsætningsformuen i de øvrige netselskaber i gennem-

snit udgør 55% af netselskabets omkostninger. Efter en eventuel direkte tilbagebe-

taling til forbrugerne vil omsætningsformuen i forhold til omkostningerne i de 10 

selskaber med negativ indtægtsramme variere fra 77 % til 401 %.  

 

18. To af selskaberne Gelsted og Lumby samarbejder med Energi Fyn og fusione-

rer muligvis med Energi Fyn.  

 
BAGGRUND FOR AFGØRELSE 

19. De 10 netselskaber har ikke besvaret sekretariatets anmodning om at indsende 

oplysning om, hvorledes overdækningen påtænkes afviklet eller oplysning om 

fusion.  

 

20. Selskaberne har således ikke opfyldt deres forpligtelse efter elforsyningslovens 

§ 100, stk. 1 og 2 til at fremsende en redegørelse for afviklingen af overdæknin-

gen. Energitilsynet kan, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 4, fastsætte selskabets 

indtægtsramme.  

 

21. Der er to muligheder for afvikling af overdækningen a) gennem prisnedsættel-

se b) gennem tilbagebetaling ved brug af omsætningsformuen.  
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22. For en afvikling gennem prisnedsættelser taler, at derved følges princippet for 

andre netselskaber. Imidlertid vil indregning over alene første reguleringsperiode 

medføre betydelige prisnedsættelser. En afvikling over en længere periode med 

10% årligt vil medføre en lang tilbagebetalingsperiode.  

 

23. Da de 10 selskaber imidlertid alle har en betydelig omsætningsformue, hvor 

omsætningsformuen overstiger overdækningen, har selskaberne mulighed for 

umiddelbart ud over ved prisnedsættelser at tilbagebetale overdækningen til for-

brugerne.  

 

24. Det skal i forbindelse hermed anføres, at en lang række af de mindre forsynin-

ger har valgt at ophøre med elforsyningsvirksomhed og er fusioneret ind i de større 

forsyninger. Herved har tidligere forbrugere ikke fået mulighed for at få tilbagebe-

talt overdækningen, der er oparbejdet under den tidligere elforsyningslov. Over-

dækningen fordeles nu til en større kreds.  

 
 

 


