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RESUMÉ 
1. Nykøbing Sj. Elnet har med brev af 14. juni og 6. juli 2000 rettet henvendelse til 

Energitilsynet vedrørende ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen med 

500.000 kr. jf. en sammenligning af selskabets omkostninger i 1998 med et gen-

nemsnit af 1996-1999. Selskabet finder, at omkostningerne i 1998 har været aty-

pisk lave i sammenligning med omkostningerne i såvel før som efterfølgende år.  

 

2. Priser for netydelser fastsættes, jf. elforsyningsloven § 70 stk. 1 i overensstem-

melse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsætte med henblik 

på dækning af de i §69 nævnte omkostninger. Dvs. under hensyntagen til virk-

somhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, admi-

nistration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forret-

ning af kapital.  

 

3. Af bek. nr. 290 § 14 stk. 1 fremgår det, at indtægtsrammer for reguleringsperio-

den 1. januar 2000 til 31. december 2003 fastsættes på baggrund af driftsomkost-

ninger vedrørende netaktiviteter i henhold til virksomhedens 1998 regnskaber.  

 

4. Virksomhederne har i medfør af elforsyningslovens § 70, stk. 3, adgang til at 

søge om dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer. Adgang til dispensation 

er imidlertid begrænset til de tilfælde, hvor det er nødvendigt for, at virksomheden 

kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmel-

ser fastsat i medfør af loven.  

 

5. Herudover har virksomhederne adgang til at søge om dispensation i form af en 

forhøjet forrentning af netaktiver, hvis det påvises, at der foreligger væsentligt 

ændrede forhold end de, der har betinget udregningen af indtægtsrammen, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 19.  
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6. Dispensationsadgangen i bekendtgørelsens § 19 er i stk. 1, nr. 1) betinget af, at 

selskabet kan påvise et behov for nyinvesteringer af hensyn til forsyningssikker-

heden, kombineret med uhensigtsmæssig fremmedfinansiering, i nr. 2) omkost-

ninger som følge af lovgivningsmæssige krav eller påbud, som i særlig grad kan 

påvirke den pågældende virksomhed og endelig i nr. 3) rationaliseringer og for-

øgede omkostninger, som følge af afskedigelse af tjenestemænd. Herudover kan 

der meddeles dispensation til indregning af en forhøjet forrentningssats, hvis virk-

somhedens anlægsaktiver er etableret før 1. januar 1980, jf. § 19, stk. 3.  

 

AFGØRELSE 
7. Det meddeles Nykøbing Sj. Elnet, at Energitilsynet ikke på det foreliggende 

finder tilstrækkeligt grundlag for at dispensere fra de udmeldte indtægtsrammer, jf. 

elforsyningslovens § 70, stk. 3 og indtægtsrammebekendtgørelsens § 19.  

 

SAGSFREMSTILLING 
8. Nykøbing Sj. Elnet har med brev af 10. juni og 6. juli 2000 rettet henvendelse til 

Energitilsynet vedrørende ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen med 

500.000 kr. jf. sammenligning af omkostningerne i 1998 med et gennemsnit af 

1996-1999.  

 

9. Ved fastlæggelse af indtægtsrammen for år 2000 anmoder Nykøbing Sjælland 

Elnet om, at der bliver taget hensyn til, at omkostningerne til drift og vedligehol-

delse i 1998 har været ekstraordinært påvirket af en betydelig mindre aktivitet 

omkring udskiftning af målere samt udskiftning af ledningsnet. Virksomheden 

anmoder om, at de udgifter der indregnes i indtægtsrammerne i den første regule-

ringsperiode beregnes som et gennemsnit af 1996,1997 og 1999, idet virksomhe-

den forventer at det svarer til udgiftsniveauet fremover.  

 

10. I følge ansøgningen fra virksomheden er omkostningerne: 

 1996 1997 1998 1999 

Omkostningerne til ledningsnet (t.kr.) 1.079 917 622 1073 

Omkostninger til målerudskiftning (t.kr.) 137 256 98 148 

 

11. Efter anmodning fra tilsynet har virksomheden med brev af 19. juli fremsendt 

dokumentation for regnskaberne 1996-1999.  

 
SAGENS BAGGRUND 

12. Nykøbing Sj. Elnet har ansøgt tilsynet om, at der ved fastlæggelse af indtægts-

rammen for år 2000 bliver taget hensyn til, at omkostningerne til drift og vedlige-

holdelse i 1998 har været ekstraordinært påvirket af en betydelig mindre aktivitet 

omkring udskiftning af målere samt udskiftning af ledningsnet. Virksomheden 

anmoder om, at de udgifter, der indregnes i indtægtsrammerne i den første regule-

ringsperiode, beregnes som et gennemsnit af 1996, 1997 og 1999, idet virksomhe-

den forventer, at det svarer til udgiftsniveauet fremover.  
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13. I følge ansøgningen fra virksomheden er omkostningerne: 

 1996 1997 1998 1999 

Omkostningerne til ledningsnet (t.kr.) 1.079 917 622 1073 

Omkostninger til målerudskiftning (t.kr.) 137 256 98 148 

I alt (t.kr.) 1.216 1.173 720 1.221 

 

14. Det svarer til gennemsnitlige årlige omkostninger på kr. 1.203.000 for årene 

1996, 1997 og 1999 eller 483.000 højere end de faktiske omkostninger i år 1998. 

Den anmodede forhøjelse af driftsudgifterne vil medføre en forøgelse på 11,6 % af 

indtægtsrammen.  

 

15. Af bek. nr. 290 § 14, stk. 1 fremgår, at indtægtsrammen for hvert kalenderår i 

reguleringsperioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2003 fastsættes på bag-

grund af driftsomkostninger vedrørende netaktiverne i henhold til virksomhedens 

1998-regnskab. Det er således 1998-regnskabet og ikke et gennemsnit for en peri-

ode, der skal lægges til grund ved en eventuel dispensation.  

 

16. Det indsendte omhandler forøgede omkostninger og således ikke de forhold 

omkring uhensigtsmæssig forøget fremmedfinansiering mv. som er anført i ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 19. Der er således ikke hjemmel til at forhøje for-

rentningsprocenten i medfør af § 19.  

 

17. For så vidt angår dispensation efter § 70, stk. 3 kan dispensation gives såfremt 

det er nødvendig for, at virksomheden kan gennemføre sine forpligtelser, der på-

lagt i medfør af loven. Denne kan således ligeledes ikke anvendes.  

 

18. Til ansøgningen skal endelig bemærkes, at anlægsinvesteringer gennem af-

skrivninger indregnes indtægtsrammerne. 


