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RESUMÉ 
1. Fra netselskaberne Nykøbing Sj. Elnet henholdsvis Viborg kommunale værker 

er modtaget anmodninger om, at en overdækning på 4,4 mio. kr. henholdsvis 10,3 

mio. kr. oparbejdet forud for ikrafttræden af elforsyningsloven (lov 375) kan ind-

regnes i priserne over en 15 årig periode (Nykøbing Sj. Elnet) henholdsvis en 5 

årig dog gerne en 10 årig periode (Viborg kommunale værker). Fra netselskabet 

Hillerød kommune er modtaget anmodning om, at en underdækning på 6,1 mio. 

kr. indregnes i priserne over en 4 årig periode.  

 

2. Energitilsynet har i løbet af maj/juni 2000 udsendt indtægtsrammer til netselsk-

aberne. I det enkelte selskabs indtægtsramme indgår over-/ underdækning opar-

bejdet før elforsyningslovens ikrafttræden.  

 

3. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal i medfør af elforsyningsloven §100 

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

ikrafttræden.  

 

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

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

kommende års priser.  

 

5. 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.  
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AFGØRELSE 
6. Det meddeles Nykøbing Sj. Elnet, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3, at over-

dækningen skal afvikles inden for den første reguleringsperiode med en årlig mi-

nimumsnedsættelse på 10% af nettariffen.  

 

7. Det meddeles Viborg kommunale værker, jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3, at 

overdækningen skal afvikles inden for den første reguleringsperiode med en årlig 

minimumsnedsættelse på 10% af nettariffen.  

 

8. Det meddeles Hillerød kommune, , jf. elforsyningslovens § 100, stk. 3, at un-

derdækningen skal afvikles inden for den første reguleringsperiode med en årlig 

minimumsforhøjelse på 10% af nettariffen.  

 

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

Energitilsynet vedrørende afvikling af overdækningen, der indgår i den udmeldte 

indtægtsramme.  

 

10. Nykøbing Sj. Elnet har i forbindelsen med åbningsbalancen pr. 1. januar 2000 

indberettet en akkumuleret overdækning på 4.391.533 kr. Virksomheden har den 

23. juni 2000 fået udmeldt en indtægtsramme på 4.430.431 kr. Virksomheden 

anmoder tilsynet om, at overdækningen tilbagebetales til forbrugerne via en reduk-

tion af nettariffen med max. 1 øre/kWh over en ca. 15-årig periode eller ca. 

320.000 kr. og 340.000 kr. pr år.  

 

11. Viborg kommunale værker har med brev af 13. juli 2000 rettet henvendelse til 

Energitilsynet vedrørende afvikling af en overdækning på 10.304.507 kr. Den 

udmeldte indtægtsramme udgør 28.328.453 kr.  

 

12. Virksomheden anmoder tilsynet om, at overdækningen tilbagebetales til for-

brugerne via en reduktion af nettariffen over minimum en 5-årig periode, dog ger-

ne en 10-årig periode.  

 

13. Hillerød Kommune har ved telefax modtaget 5. juli 2000 fremsendt ansøgning 

om afvikling af underdækning på i alt 6.149.738 kr. over en 4 årig periode. Ind-

tægtsrammen udgør 29.405.928 kr.  

 

14. Hillerød Kommune har anført, at indregning af den akkumulerede underdæk-

ning fra tidligere år på i alt 6.149.738 kr. i år 2000 medfører en væsentlig ændring 

af nettariffen for år 2000, som alene vil være gældende for dette år. For at sikre en 

stabil nettarif anmoder forsyningen om, at underdækningen opkræves hos forbru-

gerne via nettariffen over en 4-årig periode.  

 
SAGENS BAGGRUND 

15. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal jf. elforsyningslovens §100 stk. 2 

fremsende en redegørelse for, hvorledes over- og underdækning for perioden før 

lovens ikrafttræden vil blive udlignet i kommende års priser.  

 

16. De tre selskaber har ansøgt om indregning af henholdsvis overskud og under-

skud over en periode.  
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17. For ønsket om indregning over en lang periode taler, at indregning af disse 

over- underdækninger i et år vil medføre betydelige prisudsving og vil kunne med-

føre en samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig adfærd hos aktørerne på markedet, 

såfremt markedet agerer på de midlertidige ikke omkostningsmæssigt baserede 

priser.  

 

18. For en kort periode taler, at tilbagebetaling herved sker til de forbrugere, der 

har betalt overdækningen eller som i Hillerød fået leveret til en for lav pris. Endvi-

dere taler for en kort periode, at virksomhederne har et øget incitament til løbende 

budgetopfølgning og budgetkorrigering.  

 

19. Såfremt reguleringen skal ske over for samme forbrugere bør perioden ikke 

være for lang. Samtidig bør over/underdækning, der hidrører fra perioden før el-

forsyningsloven trådte i kraft, afvikles i den første reguleringsperiode, der løber fra 

1. januar 2000 til 31. december 2003, hvor overgangsordningerne løber, hvorved 

bemærkes, at i de kommende reguleringsperioder, skal overskud/underskud opstå-

et én reguleringsperiode indregnes i den næstes reguleringsperiodes første kalen-

derår (§ 26 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for 

netvirksomheder og transmissionsvirksomheder). Princippet om indregning i det 

følgende år var i øvrigt også gældende under den gamle elforsyningslov.  

 

20. Med hensyn til størrelsen af indregningen i de enkelte år bør - under hensynta-

gen til incitamentet til budgetopfølgning - afvikles således, at indregning udgør 

minimum 10% af nettariffen. For de tre selskaber betyder det:  

 

21. Nykøbing Sj. Elnet er udskilt fra det tidligere kommunale distributionsselskab, 

der havde et salg på 32.000 MWh årligt. Det nye netselskab må antages at få 

samme gennemløb. Selskabets omkostningerne inkl. forrentning udgør 8,8 mio. kr. 

Overdækningen udgør 4,4 mio. kr. Netselskabet vil uden prisnedsættelse operere 

med en gennemsnitspris på 27,6 øre/kWh. En indregning af overdækningen over 1 

år vil medføre en prisnedsættelse på 13,7 øre/kWh (50%) og en nedsættelse over 

de ansøgte 15 år 1 øre/kWh (3% årligt). En nedsættelse af nettariffen med mini-

mum 10% årligt vil betyde en nedsættelse på min 2,8 øre/kWh.  

 

22. I Viborg kommune udgør overdækningen 10,3 mio. kr. og omkostningerne 

inkl. forrentning 38,6 mio. kr. Det tidligere distributionsselskab i Viborg havde et 

salg på ca. 167.816 MWh årligt. Det nye netselskab må antages at få samme gen-

nemløb. Ved dette gennemløb vil netselskabet uden prisnedsættelse operere med 

en gennemsnitspris på 23,0 øre/kWh. En indregning af overdækningen over 1 år 

vil medføre en prisnedsættelse på 6,1 øre/kWh (27%). En nedsættelse af nettarif-

fen med minimum 10% årligt vil betyde en nedsættelse på min 2,3 øre/kWh.  

 

23. Endelig har Hillerød omkostninger inkl. forrentning på 23,3 mio. kr. en under-

dækning på 6,1 mio. kr. Det tidligere kommunale distributionsselskab havde et 

salg på ca. 115.430 MWh årligt. Det nye netselskab må antages at få samme gen-

nemløb. Ved dette gennemløb vil netselskabet uden prisforhøjelse operere med en 

gennemsnitspris på 20,1 øre/kWh. En indregning af underdækningen over 1 år vil 

medføre en prisforhøjelse på 5,3 øre/kWh (26%). En forhøjelse af nettariffen med 

minimum 10% årligt vil betyde en forhøjelse på min 2,0 øre/kWh.  


