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RESUMÉ 
1. Denne sag drejer sig om ændring af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelser 

vedrørende forsyningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for perioden fra 

1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2011.  

 

2. SEAS-NVE Strømmen A/S har anmodet sekretariatet om revidering af den 

godkendte forsyningspligtpris for perioden, da den af selskabet anvendte bereg-

ningsmetode har været forkert, hvorfor selskabet har indberettet ukorrekte profil-

omkostninger til Sekretariatet for Energitilsynet.  

 

3. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af de indsendte korrigerede 

profilomkostninger foretaget en revideret beregning af de forsyningspligtpriser, 

der i henhold til EFL § 72, stk. 7 ville have været godkendt for perioderne, hvis 

selskabet havde indberettet korrekte oplysninger. Det kan konstateres, at selskabet 

over perioden samlet set har opkrævet en underpris på i alt 13.381.078,33 kr. ved 

forbrugerne.  

 

4. Sekretariatet har endvidere vurderet, om der er forvaltningsretligt grundlag for 

at tilbagekalde de afgørelser, der henholdsvis er til gunst og ugunst for selskabet.  

5. Sekretariatet finder på baggrund af en afvejning af relevante hensyn, at der er 

forvaltningsretligt grundlag for at ændre sekretariatets oprindelige afgørelser ved-

rørende forsyningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for de kvartaler, 

hvor ændringen er til gunst for selskabet. Sekretariatet lægger særlig vægt på, at 

hensynet til forbrugerne ikke er tilstrækkeligt tungtvejende til at forhindre en gen-

optagelse til gunst for afgørelsernes adressat.  

 

6. Sekretariatet finder på baggrund af en afvejning af relevante hensyn, at der også 

er forvaltningsretligt grundlag for at ændre sekretariatets oprindelige afgørelser 

vedrørende forsyningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for de kvartaler, 

hvor ændringen er til ugunst for selskabet. Sekretariatet lægger her særligt vægt 

på, at selskabet kan bebrejdes for den begåede fejl, og at forsyningslovgivningen 

indeholder et generelt princip om, at for meget erlagt skal tilbagebetales til forbru-

gerne.  
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7. Sekretariatet finder således, at der er grundlag for at tilbagekalde alle afgørelser 

truffet vedrørende forsyningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S fra 1. 

kvartal 2009 til og med 4. kvartal 2011. Det betyder, at selskabet kan opkræve 

13.381.078,33 kr. ved kunderne. For hele perioden på tre år svarer det i gennem-

snit til 36,48 kr. pr. husholdning. Denne sum er udtryk for, hvad en gennemsnitlig 

husholdning skal betale som følge af, at afgørelserne tilbagekaldes.  

 

8. Sekretariatet vurderer, at den maksimale efterreguleringssats pr. kvartal skal 

fastsættes til 20 kr./MWh., dvs. 2 øre/kWh. Det betyder, at en husholdning mak-

simalt kan blive efterreguleret med 20 kr. pr. kvartal i forhold til tilfældet uden 

efterregulering. Den samlede saldo i selskabets favør kan afvikles fra og med pris-

kontrollen for 3. kvartal 2012, og den samlede saldo skal være afviklet senest ved 

udgangen af 3. kvartal 2013.  

 
AFGØRELSE 
9. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Sekretariatet for 

Energitilsynet afgørelse om:  

 at Sekretariatet for Energitilsynets oprindelige afgørelser vedrørende for-

syningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for perioden fra 1. kvar-

tal 2009 til 4. kvartal 2011 tilbagekaldes  

 at Sekretariatet for Energitilsynets oprindelige afgørelser vedrørende for-

syningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for perioden fra 1. kvar-

tal 2009 til 4. kvartal 2011 ændres i overensstemmelse med sekretariatets 

reviderede beregninger, på baggrund af hvilke SEAS-NVE Strømmen A/S 

kan opkræve en samlet saldo på kr. 13.381.078,00 hos forbrugerne.  

 at den samlede saldo i selskabets favør skal være opkrævet senest ved ud-

gangen af 3. kvartal 2013, og at den maksimale efterreguleringssats pr. 

kvartal fastsættes til 20 kr./MWh., dvs. 2 øre/kWh  

 at SEAS NVE Strømmen A/S skal orientere Sekretariatet for Energitilsy-

net efter 3. kvartal 2013, hvis selskabet har opkrævet mere ved forbruger-

ne end den samlede efterreguleringssaldo, hvorefter sekretariatet vil vur-

dere, om saldoen skal tilbagebetales til forbrugerne  

 
SAGSFREMSTILLING 
10. Denne sag drejer sig om revidering af prisen for forsyningspligtig elektricitet, 

som Sekretariatet for Energitilsynet tidligere har godkendt jf. elforsyningslo-

vens[1] § 72, stk. 6.  

 

11. Ved brev af den 16. juni 2011 har SEAS-NVE Strømmen A/S anmodet sekre-

tariatet om en efterregulering af den godkendte forsyningspligtpris for perioden fra 

1. kvartal 2009 til 2. kvartal 2011, da den af selskabet anvendte beregningsmetode 

har været forkert.  

 

12. Efterfølgende har der også vist sig behov for korrektion af den godkendte for-

syningspligtpris for 3. og 4. kvartal 2011.  

 

13. Forsyningspligtprisen er sammensat af tre elementer: grundlastpris, profilom-

kostning og mark-up. Den anmeldte pris kan af selskabet beregnes på grundlag af 

disse elementer.  
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14. I forbindelse med de kvartalsvise indberetninger for ovennævnte perioder har 

SEAS-NVE Strømmen A/S indberettet fejlagtige ex ante profilomkostninger.  

 

15. I beregningen af ex ante profilomkostningerne indgår de realiserede profilom-

kostninger fra tidligere kvartaler. Beregningen af de realiserede profilomkostnin-

ger var fejlagtige, hvorfor ex ante profilomkostningen, der er indgået i beregnin-

gen af den godkendte forsyningspligtpris, også har været forkert.  

 

16. SEAS-NVE Strømmen A/S forklarer i forbindelse med selskabets anmodning 

om en efterregulering, at en ændret beregningsmetode til beregning af profilom-

kostningen, som selskabet på eget initiativ tog i brug pr. 1. kvartal 2009, efterføl-

gende har at vist sig at medføre markant afvigende resultater i forhold til selska-

bets reelle profilomkostninger. Selskabet skiftede beregningsmetode, da det fejlag-

tigt mente, at den hidtidigt anvendte metode var forkert.  

 

17. Ændringen pr. 1. kvartal 2009 indebar, at SEAS-NVE Strømmen A/S gik fra 

at beregne den realiserede profilomkostning som den profilmængdevægtede time-

spotpris for hele kvartalet under ét med fradrag for det simple gennemsnit af spot-

priserne for hele kvartalet til i stedet at beregne den realiserede profilomkostning 

som et gennemsnit af det profilmængdevægtede gennemsnit af de månedsvise 

realiserede profilomkostninger for kvartalets enkelte måneder med fradrag for det 

simple gennemsnit af spotpriserne for de enkelte måneder.  

 

18. Den metode selskabet anvendte før 1. kvartal 2009 var korrekt.  

 

19. Der er således indregnet fejlagtige ex ante profilomkostninger i de godkendte 

forsyningspligtpriser for perioderne fra 1. kvartal 2009 til 2. kvartal 2011.  

 

20. SEAS-NVE Strømmen A/S har efter selskabets henvendelse af 16. juni 2011 

indsendt reviderede prisanmeldelser. Disse prisanmeldelser var imidlertid også 

fejlbehæftede, og sekretariatet anmodede derfor selskabet om nye reviderede an-

meldelser. Dette har medført, at priskontrollen for 3. og 4. kvartal 2011 også blev 

fejlbehæftet, idet prisanmeldelser for et kommende kvartal også bliver beregnet på 

grundlag af tidligere perioder. Således har det også været nødvendigt at foretage 

en revidering af den oprindeligt godkendte forsyningspligtpris for 3. og 4. kvartal 

2011.  
 
SAGENS BEHANDLING VED SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET  

21. Sekretariatet for Energitilsynet har under sagens behandling været i løbende 

kontakt med selskabet, primært vedrørende indsendelse af korrekte reviderede 

profilomkostninger og prisanmelderser for perioderne.  

 

22. Sekretariatet har endvidere afholdt et møde med repræsentanter fra selskabet, 

hvor sagen har været diskuteret.  

 

23. På baggrund af de indsendte korrigerede profilomkostninger har sekretariatet 

foretaget en revideret beregning af de forsyningspligtpriser, der ville have været 

godkendt for 1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2011, såfremt SEAS-NVE Strømmen A/S 

havde indberettet korrekte profilomkostninger. Se nærmere punkt 37-43 samt bilag 

1.  
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24. Efter korrektionen af de fejlindberettede profilomkostninger kan sekretariatet 

konstatere, at kunderne samlet set har betalt kr. 13.381.078,00 i underpris, se bilag 

1. Det betyder, at SEAS-NVE Strømmen A/S som følge af den begåede fejl har 

opkrævet kr. 13.381.078,00 for lidt hos kunderne. Saldoen dækker over dels kvar-

taler, hvor kunderne har betalt en overpris, dels kvartaler, hvor kunderne har betalt 

en underpris i forhold til den nu reviderede pris.  

 

25. Et udkast til denne afgørelse har været sendt i høring hos SEAS-NVE Strøm-

men A/S ved brev af den 30. maj 2012.  

 

26. SEAS-NVE Strømmen A/S har ved mail af den 13. juni 2012 meddelt sekreta-

riatet, at selskabet ikke har nogen kommentarer til det fremsendte udkast til afgø-

relse.  

 
LOVGRUNDLAG 
27. Forsyningspligtprisen for elektricitet reguleres af EFL § 72. Af bestemmelsen 

fremgår det, at de forsyningspligtige elselskaber fastsætter og udmelder deres pri-

ser forud for det kommende kvartal. Priserne anmeldes til Energitilsynet, som har 

pligt til at kontrollere, regulere og offentliggøre priserne:  

”§ 72) Prisen for elektricitet leveret fra en virksomhed i dens egenskab af 

forsyningspligtig virksomhed til ikketimemålte erhvervsdrivende forbrugere 

og ikkeerhvervsdrivende forbrugere udmeldes kvartalsvis senest 10 hverda-

ge før et kvartalsskifte af den forsyningspligtige virksomhed. Prisen skal 

modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leve-

ringsvilkår.  

Stk.2. Prisen for elektricitet leveret fra en virksomhed i dens egenskab af 

forsyningspligtig virksomhed til timemålte erhvervsdrivende forbrugere, 

hvis leveringsaftale med en anden elleverandør er ophørt, fastsættes til en 

pris, der svarer til timeprisen på elspot i det prisområde, hvor forbrugeren 

aftager sin elektricitet, tillagt et balancerings- og administrationsbidrag.  

Stk.3. Ikkeerhvervsdrivende timemålte forbrugere skal tilbydes tilsvarende 

leverancer som nævnt i stk. 2.  

Stk.4. Der kan fra forbrugere, som forsynes uden forudgående varsel, og 

hvis forbrug samlet udgør en større andel af virksomhedens leverance i 

dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed, opkræves et engangsbeløb 

til uforudsete balanceringsomkostninger.  

Stk.5. Energitilsynet fastsætter det maksimale balancerings- og administra-

tionsbidrag, som en virksomhed med forsyningspligt kan opkræve i medfør 

af stk. 2 og 3.  

Stk.6. De i stk. 1 nævnte priser anmeldes til Energitilsynet efter regler fast-

sat af Energitilsynet. Energitilsynet offentliggør senest 7 hverdage efter an-

meldelsesfristens udløb en oversigt over de i stk. 1 nævnte priser.  

Stk.7. Energitilsynet kontrollerer de i stk. 1-4 nævnte priser. Hvis Energitil-

synet finder, at priserne er i strid med stk. 1-4, giver tilsynet pålæg om om-

gående ændring af priserne. Klage over Energitilsynets afgørelser herom 

har ikke opsættende virkning.”  
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28. Elforsyningslovens overordnede formål er beskrevet i EFL § 1. Af EFL § 1 

stk. 1 fremgår:  

”§ 1) Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gen-

nemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, sam-

fundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne 

målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give 

forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.”  

 

29. EFL § 1 har i dag samme ordlyd, som bestemmelsen havde i lov nr. 375 af 2. 

juni 1999. I bemærkningerne til EFL § 1 i forslaget til denne lov (L234)[2] står der 

om lovens formål:  

”Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennem-

føres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfunds-

økonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Samtidig skal loven –inden for dis-

se målsætninger – sikre forbrugerne adgang til den billigst mulige elektrici-

tet og fortsat indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. Loven vi-

derefører således den indflydelse, som forbrugerne har haft i kraft af direkte 

forbrugerejede eller kommunalt ejede virksomheder inden for elforsyningen.  

Målsætningen afspejler hensynet til en balance mellem på den ene side 

overordnede samfundsmæssige forhold som forsyningssikkerhed og opfyl-

delse af miljømæssige forpligtelser og på den anden side hensynet til for-

brugerne gennem forbrugerbeskyttelse og en sikker og billig elforsyning.”  

 

30. I de almindelige bemærkninger til lovforslagets (L234) indhold fremgår det 

under punkt ”d” om forsyningspligtige virksomheder, at:  

”Som et led i forbrugerbeskyttelsen foreslås etableret en ny forsyningsplig-

tig virksomhed, der skal tilbyde alle forbrugere i et nærmere bestemt forsy-

ningsområde elleverancer på rimelige vilkår og til konkurrencedygtige pri-

ser. Disse selskaber skal sikre, at alle forbrugere tilbydes en standardpakke 

af energi- og energispareydelser.[…] Forsyningspligtopgaven er specielt 

vigtig i en overgangsperiode frem mod fuld markedsåbning for alle forbru-

gere. Men også når en fuld markedsåbning er gennemført, er der behov for 

forsyningspligtige virksomheder, som kan sikre beskyttelse af især små-

forbrugere med lille mobilitet og begrænsede muligheder for at agere på det 

kommercielle marked.”  

 

31. Til brug for vurderingen, som følger umiddelbart herefter, har sekretariatet 

anvendt følgende forvaltningsretlige litteratur:  

 Forvaltningsret, 2. udg., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Jurist- og Øko-

nomforbundets Forlag 2002 (i det følgende Forvaltningsret)  

 Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl., Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2009 (i det følgende Forvaltningsret Alminde-

lige emner)  
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2. VURDERING 
32. I det følgende vil det i henhold til Energitilsynets pligt til at kontrollere forsy-

ningspligtpriserne jf. EFL § 72, stk. 7 blive vurderet, hvilken konsekvens de nu 

indsendte korrekte profilomkostninger har i forhold til den allerede godkendte 

forsyningspligtpris for SEAS-NVE Strømmen A/S for reguleringsperioden fra 1. 

kvartal 2009 til 4. kvartal 2011, herunder vil resultatet blive relateret til de faktisk 

opkrævede priser. Herefter vil der blive taget stilling til, om der er forvaltningsret-

ligt grundlag for at ændre de allerede trufne afgørelser. Afslutningsvist vil en 

eventuel saldoafvikling blive behandlet.  

TILSYNET MED FORSYNINGSPLIGTPRISERNE  

33. De forsyningspligtige elselskaber anmelder forud for hvert kvartal deres priser 

til Sekretariatet for Energitilsynet i forbindelse med tilsynets godkendelse og regu-

lering af prisen for forsyningspligtig el jf. EFL § 72, stk. 6.  

 

34. Reguleringen består i, at sekretariatet kontrollerer de forsyningspligtige elsel-

skabers priser. Hvis de anmeldte priser er i overensstemmelse med EFL § 72, stk. 

1-4 godkendes de umiddelbart. Såfremt Sekretariatet for Energitilsynet finder, at 

priserne er i strid med EFL § 72, stk. 1-4, pålægger sekretariatet de forsyningsplig-

tige elselskaber at ændre priserne for det kommende kvartal, jf. EFL § 72, stk. 7, 

idet sekretariatet i dette tilfælde godkender en lavere pris end den anmeldte.  

 

35. De anmeldte og godkendte priser sendes til de enkelte selskaber pr. brev, og 

Sekretariatet for Energitilsynet træffer dermed en afgørelse i forvaltningslovens 

forstand. De anmeldte og godkendte priser offentliggøres endvidere på Elpristav-

len og på Energitilsynets hjemmeside.  

 

36. I den aktuelle sag er der tale om, at sekretariatet tidligere har truffet afgørelser 

vedrørende de omhandlede priser. Det er disse afgørelser, som selskabet nu anmo-

der tilsynet om at revidere.  

 

37. Sekretariatet har på baggrund af de korrigerede profilomkostninger foretaget 

en revideret beregning af de forsyningspligtpriser, der ville have været godkendt 

for 1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2011, såfremt SEAS-NVE Strømmen A/S havde 

indberettet korrekte profilomkostninger. Se bilag 1.  

 

38. For at konstatere hvilken betydning fejlindberetningen har for SEAS-NVE 

Strømmen A/S skal de reviderede forsyningspligtpriser sammenlignes med de 

priser, som SEAS-NVE Strømmen A/S faktisk opkrævede hos forbrugerne. Her-

ved fremkommer selskabets reelle over-/underdækning og den under-/overpris, 

som kunderne har betalt. Denne vurdering foretages for hvert kvartal, hvor selska-

bet har indberettet ukorrekte oplysninger.  

 

39. Den forsyningspligtpris, Sekretariatet for Energitilsynet udmelder, er en mak-

simalpris, og selskabet kan derfor opkræve en lavere pris hos forbrugerne end den 

godkendte forsyningspligtpris. Det fremgår af side 6 i Energitilsynets vejledning 

vedr. de forsyningspligtige elaktiviteter, at:  

”Virksomhedernes anmeldte forsyningspligtpriser, som efterfølgende viser sig til 

at ligge under Energitilsynets udmeldte maksimalpriser, kan ikke hæves til den af 

Energitilsynet udmeldte maksimalpris for det pågældende kvartal.”  
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40. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at dette princip udelukkende har sin 

anvendelse i forbindelse med den kvartalsvise regulering, som kunne betegnes 

”normalsituationen”. Det betyder, at et selskab ikke efterfølgende kan hæve sine 

anmeldte priser for det kommende kvartal, hvis det viser sig, at Sekretariatet for 

Energitilsynets priskontrol kunne have givet mulighed for at få godkendt en højere 

pris end den af selskabet anmeldte.  

 

41. Sekretariatet finder ikke, at princippet kan udstrækkes til at gælde i tilfælde, 

hvor et selskab har begået en fejl i forbindelse med indberetningen af date til be-

regning af den godkendte pris. Hvis princippet blev anvendt generelt, ville selska-

berne blive straffet relativt hårdt for fejl begået i forbindelse med fastsættelse af 

forsyningspligtprisen. Sekretariatet mener ikke, at der er grundlag for, at selska-

berne kan straffes på en sådan måde. Dette gælder som udgangspunkt også i til-

fælde, hvor et selskab selv er ansvarligt for den begåede fejl. Synspunktet under-

støttes efter sekretariatets overbevisning af, at fejl begået til skade for selskabet 

skal korrigeres 100 %.  

 

42. På baggrund af ovenstående, vil sekretariatet lægge følgende til grund for be-

regningen af den korrigerede saldo:  

 Hvis det konstateres, at den reviderede godkendte forsyningspligtpris er 

lavere end den faktisk opkrævede pris, har selskabet fastsat en pris over 

maksimalprisen. Prisforskellen er udtryk for den overpris, som forbruger-

ne uberettiget har betalt. Der beregnes en saldo for det pågældende kvartal 

givet ved prisforskellen gange den afsatte mængde. Dette beløb skal tilba-

gebetales til forbrugerne.  

 Hvis den reviderede godkendte forsyningspligtpris er højere end den fak-

tisk opkrævede pris, har selskabet fastsat en pris under maksimalprisen. I 

dette tilfælde er selskabets pris fastsat på et fejlagtigt grundlag, hvorfor 

prisforskellen kan kræves tilbagebetalt af forbrugerne. Der beregnes en 

saldo for det pågældende kvartal givet ved prisforskellen gange den afsatte 

mængde. Dette beløb kan opkræves ved forbrugerne.  

 

43. Efter korrektionen af de fejlindberettede profilomkostninger kan det konstate-

res, at forbrugerne samlet set har betalt kr. 13.381.078,00 for lidt i forhold til den 

oprindeligt godkendte pris, se bilag 1. Det betyder, at SEAS-NVE Strømmen A/S 

som følge af den begåede fejl har opkrævet kr. 13.381.078,00 for lidt hos forbru-

gerne.  

 

44. Energitilsynets tilbagekaldelse og ændring af egne, gyldige afgørelser behand-

les ikke direkte i elforsyningsloven.  

 

45. Vurderingen af Sekretariatet for Energitilsynets mulighed for at tilbagekalde 

og ændre sådanne afgørelser beror på almindelige forvaltningsretlige principper 

om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser. Denne vurdering skal derfor foreta-

ges efter disse principper under hensyntagen til blandt andet formålet bag elforsy-

ningsloven.  
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TILBAGEKALDELSE EFTER FORVALTNINGSRETTEN  

46. Efter en almindelig uskreven retsgrundsætning har Energitilsynet som forvalt-

ningsmyndighed ret til under visse omstændigheder at tilbagekalde og ændre sine i 

øvrigt gyldige afgørelser. Selvom der ikke kræves udtrykkelig lovhjemmel, har 

Energitilsynet som forvaltningsmyndighed ikke fri adgang til at ændre sine oprin-

delige afgørelser, idet der må foretages en vurdering ud fra de konkrete omstæn-

digheder.[3]  

 

47. Kernen i denne vurdering er en afvejning af hensyn, hvor det skal vurderes om 

de grunde, der taler for en ændring, er tilstrækkeligt tungtvejende til at kunne til-

sidesætte afgørelser, som er truffet, meddelt de berørte parter og har retskraft.  

 

48. Det følger af den almindelige forvaltningsret, at en grundlæggende sondring i 

forbindelse med tilbagekaldelse af allerede trufne gyldige afgørelser er, om tilba-

gekaldelsen sker til gunst eller ugunst for parten.[4]  

 

49. Som adressat for Sekretariatet for Energitilsynets afgørelser vedrørende forsy-

ningspligtprisen er SEAS-NVE Strømmen A/S umiddelbart parten i denne sag.  

 

50. Sagen vedrører afgørelser truffet for i alt 12 kvartaler. For nogle kvartaler be-

gunstiger revideringen af forsyningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S, 

mens revideringen i andre kvartaler er til ugunst for selskabet. Se bilag 1. Når det 

samlede resultat for hele perioden opgøres, er revideringen samlet set til gunst for 

selskabet.  

 

51. Da der dog er tale om ændring af 12 separate afgørelser, vil der i det følgende 

blive fortaget en vurdering af det forvaltningsretlige grundlag for ændring af afgø-

relserne.  

 

52. Da betragtningerne er de samme for alle de afgørelser, der ændres henholdsvis 

til gunst og til ugunst for selskabet, vil de to situationer i det følgende blive be-

handlet generelt.  

ÆNDRING TIL GUNST FOR SEAS-NVE STRØMMEN A/S  

53. Som det fremgår af bilag 1 medfører revideringen på baggrund af de nye ind-

berettede priser, at SEAS-NVE Strømmen A/S for kvartalerne Q2, Q3 og Q4 

2009, Q2 og Q3 2010 samt Q2 og Q4 2011 har penge til gode ved forbrugerne. En  

tilbagekaldelse vil således være til gunst for selskabet.  

 

54. Det fremgår af den forvaltningsretlige litteratur, at en tilbagekaldelse i denne 

henseende umiddelbart er uproblematisk, når der er en relevant saglig grund til 

tilbagekaldelsen, og når tilbagekaldelsen ikke strider mod lighedsgrundsætnin-

gen.[5]  

 

55. I denne sag har det vist sig, at afgørelserne er truffet på et urigtigt faktisk 

grundlag. Der foreligger nu nye faktiske oplysninger, og der foreligger derfor en 

saglig grund til tilbagekaldelsen.  
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56. Den uskrevne lighedsgrundsætning indebærer et krav om, at væsentlig lige 

forhold behandles lige.[6] En tilbagekaldelse vil ikke være i strid med ligheds-

grundsætningen, idet SEAS-NVE Strømmen A/S ikke stilles anderledes eller bed-

re end andre forsyningspligtselskaber ved tilbagekaldelsen. Tværtimod sikrer en 

tilbagekaldelse, at selskabet behandles på samme måde som de øvrige forsynings-

pligtselskaber, og at deres priser godkendes/korrigeres ud fra samme kriterier.  

 

57. Umiddelbart spiller det således også en mindre rolle i denne sammenhæng, at 

de ukorrekte afgørelser skyldes forhold, der alene kan bebrejdes SEAS-NVE 

Strømmen A/S.[7] Det bebrejdelsesværdige forholdet består i, at selskabet egen-

hændigt ændrede beregningsmetoden for beregningen af profilomkostningerne, 

uden at de søgte metodeskiftet bekræftet ved tilsynet. Herved har tilsynet ikke reelt 

haft nogen mulighed for at opdage fejlen, ligesom tilsynet blev afskåret fra at revi-

dere afgørelser truffet på grundlag af den metode, som selskabet fejlagtigt troede, 

var forkert – afgørelser fra før Q1 2009.  

 

58. Udgangspunktet om, at tilbagekaldelser til gunst for parten er uproblematiske, 

afviges dog i partstvister eller partstvistlignende forhold. Det skyldes, at en æn-

dring i disse situationer vil være til ugunst for den anden part i sagen.[8]  

 

59. I denne sag har reguleringen betydning for forbrugerne, da en revidering af 

forsyningspligtprisen til gunst for selskabet betyder, at selskabet kan opkræve et 

beløb ved forbrugerne.  

 

60. For at være part i en sag skal man have en væsentlig og individuel interesse (af 

økonomisk eller personlig karakter) i sagen. Overordnet set betyder det, at afgørel-

sen skal være mere indgribende overfor parten end overfor andre, der berøres af 

afgørelsen. At interessen skal være væsentlig betyder endvidere, at afgørelsen skal 

angå den pågældendes forhold med en vis intensitet og styrke. Væsentlighedskra-

vet indebærer som udgangspunkt også, at der skal være et vist direkte forhold mel-

lem den involverede interesse og parten. En afledet interesse kan dog i nogle til-

fælde være tilstrækkelig til, at man betragtes som part i en sag.[9]  

 

61. Forsyningspligtpriserne udmeldes hvert kvartal ved fremsendelse af en afgø-

relse til de forsyningspligtige elselskaber. Priserne offentliggøres endvidere på 

Elpristavlen og Energitilsynets hjemmeside, men afgørelserne sendes ikke direkte 

ud til andre adressater.  

 

62. Generelt påvirker den samlede forsyningspligtregulering ca. 3. mio danske 

forbrugere fordelt over hele landet. Der er 33 forsyningspligtselskaber, der geogra-

fisk dækker hele Danmark. Selskaberne dækker områder af varierende størrelse.  

 

63. SEAS-NVE Strømmen A/S har et stort antal forsyningspligtige kunder. I peri-

oden fra 1. kvartal 2009 til og med 4. kvartal 2011 (3 år) har selskabet haft en af-

sætning på 4.406.429 MWh. En almindelig husholdning antages at have et gen-

nemsnitligt forbrug på 4.000 kWh årligt - dvs. 4 MWh - hvilket over en periode på 

tre år er 12 MWh. Beregnet ud fra afsætningen for perioden fra 1. kvartal 2009 til 

og med 4. kvartal 2011 har selskabet i gennemsnit haft ca. 367.202 kunder i perio-

den (4.406.429/12). Dette svarer til ca. 10 % af samtlige forsyningspligtkunder i 

Danmark.  
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64. Sekretariatet vurderer på baggrund af antallet af berørte forsyningspligtige 

kunder, at disse ikke har en individuel interesse i afgørelserne om forsyningspligt-

priserne. Forbrugerne er forsyningspligtkunder i selskabet og har som udgangs-

punkt krav på levering af elektricitet. Sekretariatet for Energitilsynets afgørelser 

vedrørende selskabernes priser har således i juridisk henseende ikke en direkte 

betydning for forbrugerne. Deres interesse har alene en afledet betydning.  

 

65. Der er således ikke tale om et snævert partsforhold, men højst et partslignende 

forhold. Sådanne situationer skal som udgangspunkt bedømmes som en normal 

tilbagekaldelsessituation, idet der formelt set kun er én adressat. Der kræves derfor 

meget tungtvejende grunde, for at negative faktiske virkninger for forbrugerne kan 

hindre en tilbagekaldelse af afgørelserne, der er til gunst for sagens part. Om det er 

tilfældet beror på en konkret afvejning.[10]  

 

66. I den forvaltningsretlige litteratur betegnes hensyn til andre enkeltpersoners 

økonomiske interesser som tilhørende mellemkategorien af tilbagekaldelsesgrun-

de. Selvom forbrugerne således ikke er parter i sagen, skal hensynet til forbruger-

nes interesser inddrages i vurderingen af, om afgørelserne kan tilbagekaldes.[11]  

 

67. Hensynet til den økonomiske betydning, afgørelserne får for forbrugerne, har 

derfor en vis betydning ved vurderingen. Den samlede saldo, som forbrugerne har 

betalt for lidt over perioden, kan opgøres til 3,04 kr./MWh (13.381.078,00 

kr./4.406.429 MWh)[12]. Hvis dette tal holdes op mod antagelsen om, at en al-

mindelig husholdnings gennemsnitlige forbrug er på 4 MWh pr. år, har en hus-

holdning i gennemsnit pr. år over perioden betalt ca. 12,16 kr. for lidt for at købe 

elforsyningspligtproduktet fra SEAS-NVE Strømmen A/S. For hele perioden på 

tre år svarer det i gennemsnit til 36,48 kr. pr. husholdning. Denne sum er udtryk 

for, hvad en gennemsnitlig husholdning skal betale, hvis afgørelserne tilbagekal-

des.  

 

68. Denne samlede saldo dækker over kvartaler med forskellige saldi. I bilag 1 er 

den gennemsnitlige saldo pr. MWh opgjort for hvert kvartal. Opgørelsen viser, at 

fortegnet mellem de enkelte kvartaler skifter, således at forbrugerne i enkelte kvar-

taler har betalt henholdsvis for meget eller for lidt i forhold til den pris, som de 

burde havde betalt, hvis prisanmeldelserne oprindeligt havde været korrekte.  

69. Hvis man ser isoleret på de kvartaler, hvor forbrugerne har betalt for lidt, vari-

erer underbetalingen fra 1,02 kr./MWh i Q 4 2009 til 42 kr./MWh i Q 2 2011. 

Holdt op mod en almindelig husholdnings gennemsnitlige forbrug på 1 MWh pr. 

kvartal[13], har en husholdning betalt mellem 1,02 kr. og 42,00 kr. for lidt pr. 

kvartal. [14]  

 

70. Sekretariatet finder på baggrund af ovenstående, at den økonomiske betydning 

pr. husholdning ved en tilbagekaldelse af afgørelserne er relativt beskeden, både 

set samlet over hele perioden og isoleret for de kvartaler, hvor tilbagekaldelsen har 

negative virkninger for forbrugerne.  
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71. Også hensyn efter særlovgivning tilhører mellemkategorien af tilbagekaldel-

sesgrunde.[15] Elforsyningsloven har blandt andet til formål at sikre forbrugerne 

adgang til den billigst mulige elektricitet, se punkt 28. Endvidere bunder forsy-

ningspligt virksomhed som konstruktion netop i et generelt ønske om forbrugerbe-

skyttelse, se punkt 30.  

 

72. Efter sekretariatets opfattelse kan dette formål og hensyn dog næppe udstræk-

kes til at give forbrugerne et krav på forsyningspligtpriser, der ligger under selska-

bets reelle omkostninger. Et sådan krav opstår næppe heller i tilfælde, hvor selska-

bet har begået fejl i forbindelse med beregningen af forsyningspligtprisen. Sekreta-

riatet mener der for ikke, at dette hensyn vægter tungt i afvejningen.  

 

73. Også hensynet til at sikre lighed samt hensynet til en effektiv myndighedskon-

trol og tilliden til myndigheden skal inddrages i afvejning. Disse hensyn tilhører 

dog alene kategorien af svage tilbagekaldelsesgrunde og kan derfor alene tillægges 

begrænset vægt.[16]  

 

74. Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning tilsiger, at væsentlige lige forhold 

skal behandles lige. Som omtalt i punkt 56 vil en tilbagekaldelse sikre hensynet til 

lighed, idet det vil sikre, at alle selskaber behandles ens og får deres priser vurde-

ret og godkendt/korrigeret efter samme kriterier.  

 

75. Kravet om lovmæssig forvaltning indebærer, at tilsynet som forvaltningsmyn-

dighed skal træffe beslutninger, som er lovlige og korrekte. Det er derfor væsent-

ligt, at Energitilsynet træffer materielt rigtige beslutninger, og forsøger at rette op 

på fejlagtige afgørelser, når/hvis de opdages. Dette hensyn kan dog kun tillægges 

begrænset vægt ved afvejningen, dels fordi det hører under kategorien af svage 

tilbagekaldelsesgrunde, dels fordi tilliden til Energitilsynets afgørelser ikke påvir-

kes i samme grad, når fejlen ikke skyldes Energitilsynet.  

 

76. Efter en samlet afvejning af de omhandlede hensyn og de konkrete afgørelser 

finder sekretariatet, at der ikke er tilstrækkelig tungtvejende argumenter, der hin-

drer genoptagelse af afgørelserne for de kvartaler, hvor ændringen er til gunst for 

SEAS-NVE Strømmen A/S. Sekretariatet lægger særligt vægt på, at forbrugernes 

interesse er afledt, hvorfor der kræves tungtvejende hensyn for at hindre tilbage-

kaldelsen af afgørelserne. I disse konkrete sager finder sekretariatet ikke, at hensy-

net til forbrugerne er tilstrækkelig tungtvejende. Det faktum, at selskabet selv kan 

bebrejdes for de begåede fejl, kan ikke føre til et andet resultat. Sekretariatet for 

Energitilsynet bemærker endvidere, at både hensynet til lighed og effektiv myn-

dighedskontrol taler for en genoptagelse af afgørelserne.  

ÆNDRING TIL UGUNST FOR SEAS-NVE STRØMMEN A/S  

77. I kvartalerne Q1 2009, Q1 og Q4 2010 samt Q1 og Q3 2011 medfører revide-

ringen, at selskabet skal tilbagebetale penge til forbrugerne, hvorfor en tilbagekal-

delse er til ugunst for selskabet. Se bilag 1.  

 

  

typo3/#_ftn15
typo3/#_ftn16


ENERGITILSYNET |  Side 12/16 

78. Hvorvidt der er adgang til at tilbagekalde og ændre afgørelser til ugunst for 

adressaten beror på en helhedsvurdering. Denne vurdering skal på den ene side 

afveje hensynet til selskabets berettigede forventning om, at tilsynets afgørelser er 

endelige. På den anden side skal hensynet til modstående – normalt offentlige – 

interesser i en ophævelse inddrages[17].  

 

79. Også for disse afgørelser er der en relevant saglig grund til tilbagekaldelsen. 

Det har vist sig, at afgørelserne er truffet på et urigtigt faktisk grundlag. Der fore-

ligger nu nye faktiske oplysninger, og dermed foreligger der også en saglig grund 

til tilbagekaldelsen.  

 

80. Som adressat har man som udgangspunkt en berettiget forventning om, at 

Energitilsynets afgørelser er endelige. I dette tilfælde har selskabet dog selv an-

modet om en revidering af afgørelserne, hvorfor dette hensyn i denne sag ikke er 

tungtvejende.  

 

81. Det er fast antaget, at hensynet til adressatens berettigede forventninger er 

mindre, hvis behovet for tilbagekaldelsen opstår på grund af forhold, som kan 

bebrejdes adressaten.[18] I vurderingen skal således indgå det faktum, at de oprin-

delige afgørelser, er truffet på baggrund af fejlagtige oplysninger, som SEAS-NVE 

Strømmen A/S har indberettet til Sekretariatet for Energitilsynet jf. EFL § 72, stk. 

6. Som også anført i punkt 16 og 17 skyldes fejlen en ændret beregningsmetode, 

som selskabet ikke har søgt bekræftet ved sekretariatet. Sekretariatet har derfor 

ikke haft nogen reel mulighed for at opdage fejlen. Endvidere meddelte selskabet 

ikke sekretariatet, at afgørelserne før Q1 2009, efter selskabets overbevisning på 

daværende tidspunkt, var truffet på et urigtigt grundlag – ukorrekte profilomkost-

ninger. Sekretariatet fik derved ikke mulighed for at vurdere, om disse afgørelser 

skulle ændres. Selskabet kan derfor siges, at have været i en form for ond tro.  

 

82. Endvidere skal hensynet til den effektive myndighedskontrol og tilliden til 

systemet inddrages, dog kun med begrænset vægt, idet disse hensyn betegnes som 

svage tilbagekaldelsesgrunde[19]. Tilsynet skal som forvaltningsmyndighed træffe 

materielt rigtige beslutninger, og forsøge at rette op på fejl, hvis og når de opda-

ges. Sker det ikke, kan tilliden til tilsynets virksomhed og troværdighed komme 

under berettiget kritik. Selvom Sekretariatet for Energitilsynet ikke kan bebrejdes 

fejlen, må dette hensyn ud fra generelle betragtninger om tilliden til tilsynets afgø-

relser have en vis betydning ved vurderingen.  

 

83. Den forvaltningsretlige ligebehandlingsgrundsætning skal også inddrages. 

Som omtalt i punkt 56 samt 73 og 74 vil en tilbagekaldelse sikre hensynet til lig-

hed, idet det vil sikre, at alle forsyningspligtige selskaber behandles ens og får 

deres priser vurderet og godkendt/korrigeret efter samme kriterier.  
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84. Som behandlet ovenfor i punkt 60-65 kan forbrugerne ikke betragtes som par-

ter i de afgørelser, denne sag vedrører. Alligevel skal hensynet til forbrugerne 

inddrages i vurderingen, se også ovenfor punkt 66. Det fremgår af note 14 til 

punkt 69, at forbrugernes overbetaling for de kvartaler, hvor tilbagekaldelse af 

afgørelserne er til ugunst for selskabet, varierer fra 0,23 kr./MWh i Q 1 2011 til 

16,28 kr./MWh i Q 3 2011. Holdt op mod en almindelig husholdnings gennem-

snitlige forbrug på 1 MWh pr. kvartal[20], har en husholdning betalt mellem 0,23 

kr. og 16,28 kr. for meget pr. kvartal. Samlet set over perioden har forbrugerne 

betalt 36,48 kr. for lidt, se også punkt 67.  

 

85. Selvom overbetalingen i de enkelte kvartaler har haft relativt beskeden betyd-

ning for den enkelte forbruger, og at der for forbrugerne er tale om en underbeta-

ling set over hele perioden, bør hensynet alligevel inddrages i vurderingen.  

 

86. Også hensyn i særlovgivning skal tages i betragtning. Hensynet betegnes i 

visse dele af forvaltningsretten som tilhørende mellemkategorien af tilbagekaldel-

sesgrunde[21]. Som tidligere nævnt er der et særligt forbrugerbeskyttelseshensyn 

bag forsyningspligtregulering. Endvidere har elforsyningsloven blandt andet til 

formål at sikre forbrugerne adgang til den billigst mulige elektricitet.  

 

87. Sekretariatet bemærker endvidere, at der i forsyningslovgivningen er et gene-

relt princip om, at forbrugere, som har betalt for meget, skal have det erlagte 

igen.[22] Dette kan enten ske kontant eller ved en efterregulering af fremtidige 

priser.  

 

88. Sekretariatet finder efter en samlet afvejning af de omhandlede hensyn og efter 

en konkret vurdering af sagerne, at hensynet til adressaten ikke kan forhindre en 

tilbagekaldelse af Sekretariatet for Energitilsynets oprindelige afgørelser. Sekreta-

riatet lægger særlig vægt på, at selskabet selv har anmodet om revidering af afgø-

relserme og at selskabet kan bebrejdes den fejl, der er begået i forbindelse med de 

oprindelige afgørelser. Endvidere lægges der vægt på elforsyningslovens forbru-

gerbeskyttelseshensyn, herunder at forsyningslovgivningen indeholder et generelt 

princip om, at for meget erlagt skal tilbagebetales til forbrugerne.  

 

89. På baggrund af ovenstående finder sekretariatet således, at der er grundlag for 

at tilbagekalde alle afgørelserne truffet fra 1. kvartal 2009 til og med 4. kvartal 

2011. Over perioden betyder det samlet set, at selskabet har opkrævet i alt 

13.381.078,33 kr. for lidt. Denne saldo som kan opkræves ved forbrugerne, i form 

af en efterregulering af de fremtidige priser.  
 
SALDOAFVIKLING  

90. SEAS-NVE Strømmen A/S kan således opkræve kr. 13.381.078,33 hos for-

brugerne. I det følgende vil sekretariatet vurdere, hvorledes denne saldo skal afvik-

les.  

 

91. I 2011 var SEAS-NVEs samlede realiserede afsætning på 1.420.936 MWh, og 

den gennemsnitlige afsætning pr. kvartal var således 355.234 MWh.  

 

  

typo3/#_ftn20
typo3/#_ftn21
typo3/#_ftn22


ENERGITILSYNET |  Side 14/16 

92. Hvis selskabet skulle afvikle hele sin saldo over et kvartal ville den forventede 

gennemsnitlige efterreguleringssats blive ca. 37,67 kr./MWh[23]. Dette kan om-

regnes til en gennemsnitlig efterreguleringssats på ca. 3,8 øre/kWh, hvis den sam-

lede saldo skulle afvikles over kun et kvartal.  

 

93. Til sammenligning har de oprindeligt godkendte forsyningspligtpriser for SE-

AS-NVE Strømmen A/S i 2011 været mellem 46,11 øre/kWh og 49,95 øre/kWh. 

Målt i procent i forhold til disse priser vil en samlet gennemsnitlig efterregule-

ringssats, som den ovenfor beregnede, være mellem 8,3 pct. og 7,6 pct. De revide-

rede godkendte priser har for 2011 været mellem 46,92 øre/kWh og 50,52 

øre/kWh (se bilag 1). Målt i procent vil en samlet gennemsnitlig reguleringssats i 

forhold til disse priser være mellem 8,0 pct. og 7,5 pct.  

 

94. Sekretariatet finder, at en gennemsnitlig forventet efterregulering af den sam-

lede saldo, der udgør så høj en procentandel i forhold til tidligere og nu godkendte 

priser, er for høj til, at den samlede saldo kan afvikles over ét kvartal. Sekretariatet 

lægger herved vægt på, at forbrugerne ud fra et rimelighedsprincip ikke skal og må 

rammes af urimeligt høje prisstigninger som følge af saldoafviklingen.  

 

95. Sekretariatet finder derfor, at SEAS-NVE Strømmen A/S som minimum skal 

anvende to kvartaler til at afvikle saldoen over for forbrugerne. Sekretariatet finder 

det rimeligt, at den maksimale efterreguleringssats pr. kvartal fastsættes til 20 

kr./MWh., dvs. 2 øre/kWh. Holdt op mod en almindelig husholdnings gennemsnit-

lige forbrug på 1 MWh pr. kvartal[24], kan en husholdning maksimalt blive efter-

reguleret med 20 kr. pr. kvartal i forhold til tilfældet uden efterregulering.  

 

96. Den samlede saldo i selskabets favør kan afvikles fra og med priskontrollen for 

3. kvartal 2012, og den samlede saldo skal være afviklet senest ved udgangen af 3. 

kvartal 2013. Det kan ikke afvises, at selskabet ved udgangen af 3. kvartal 2013 

har opkrævet et beløb, der afviger fra saldoen. Det skyldes måden saldoen afvikles 

på.  

 

97. Saldoen afvikles kvartalsvis ved at tage udgangspunkt i det beløb af den sam-

lede saldo, der ønskes efterreguleret for det pågældende kvartal. Dette beløb, der 

udtrykker den forventede efterregulering, divideres med en prognose for kvartalets 

afsætning, og derefter haves en efterreguleringssats pr. MWh. Når afsætningen for 

kvartalet er opgjort kan den realiserede efterregulering gøres op ved at gange den 

faktiske afsætning med efterreguleringssatsen. Den samlede saldo nedskrives med 

denne efterregulering.  

 

98. Imidlertid vil der ofte opstå en difference mellem prognosen og den endelige 

afsætning for et kvartal. Dette skyldes ændringer i efterspørgslen, bl.a. som følge 

af uforudsete ændringer af klimaet. Dette bevirker, at den forventede efterregule-

ring ofte afviger fra den faktiske efterregulering, der i sagens natur først kan opgø-

res efter afslutningen af et kvartal, hvor størrelsen af den faktiske afsætning fore-

ligger.  
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99. Et selskab kan således pga. afvigelser mellem prognose og afsætning sjældent 

foretage en perfekt efterregulering af en saldo, således at den oprindelige saldo vil 

blive nul, efter selskabet har efterreguleret over et givent antal kvartaler. Ofte kan 

afvigelsen mellem summen af efterreguleringer og den oprindelige saldo være så 

beskeden, at en ny efterregulering reelt ikke er muligt, idet efterreguleringssatsen 

ville blive så lav, at det pga. omregning fra MWh. og kWh samt deraf følgende 

afrundinger ikke er muligt at indregne satsen i den godkendte pris.  

 

100. Et selskab kan ved efterreguleringer over en given periode have opkrævet et 

højere eller et lavere beløb hos forbrugerne end den oprindelige saldo. Det er såle-

des nødvendigt at tage højde for en behandling af tilfælde, hvor summen af efter-

reguleringer afviger fra den oprindelige saldo, efter perioden for efterreguleringer 

er afsluttet - i dette tilfælde efter udgangen af 3. kvartal 2013. Nedenfor vil sekre-

tariatet først vurdere tilfældet, hvor selskabet har opkrævet et lavere beløb hos 

forbrugerne end den samlede efterreguleringssaldo. Derefter vil tilfældet, hvor 

selskabet har opkrævet et højere beløb hos forbrugerne end den samlede efterregu-

leringssaldo blive vurderet.  

 

101. Hvis SEAS-NVE Strømmen A/S efter 3. kvartal 2013 har opkrævet et beløb 

af forbrugerne, der samlet set er lavere end den oprindelige saldo, finder sekretari-

atet, at selskabets mulighed for at opkræve efterreguleringssaldoen fra forbrugerne 

bortfalder ved udgangen af 3. kvartal 2013. Sekretariatet lægger vægt på, at sel-

skabet trods den ovenfor beskrevne usikkerhed ved efterreguleringen er nærmest 

til at sikre, at den reelle efterregulering ender så tæt på efterreguleringssaldoen 

som muligt. Forbrugerne har ingen indflydelse herpå, og af hensyn til forbrugerne 

bør det sikres, at saldoen afvikles indenfor en overskuelig periode.  

 

102. Sekretariatet finder derfor, at SEAS-NVE Strømmen A/S’ mulighed for at 

opkræve efterreguleringssaldoen fra forbrugerne bortfalder ved udgangen af 3. 

kvartal 2013. Det betyder, at SEAS-NVE Strømmen A/S ikke har mulighed for at 

opkræve efterreguleringssaldoen efter udgangen af 3. kvartal 2013, uanset om 

selskabet på dette tidspunkt måtte have opkrævet et beløb af forbrugerne, der sam-

let set er lavere end den oprindelige saldo.  

 

103. Hvis SEAS-NVE Strømmen A/S efter 3. kvartal 2013 har opkrævet et beløb 

af forbrugerne, der samlet set er højere end den oprindelige saldo, finder sekretari-

atet, at det herefter skal vurdere, om den overskydende saldo skal tilbagebetales til 

forbrugerne. Sekretariatet lægger vægt på, at elforsyningsloven, som tidligere 

nævnt, indeholder væsentlige forbrugerhensyn. Endvidere indeholder forsynings-

lovgivningen generelt et princip, hvorefter forbrugere skal have for meget erlagt 

igen.  

 

104. Sekretariatet finder derfor, at der efter 3. kvartal 2013 skal tages stilling til, 

om en eventuel overskydende saldo skal tilbagebetales til forbrugerne. Det bety-

der, at SEAS-NVE Strømmen A/S efter 3. kvartal 2013 skal orientere sekretariatet, 

hvis selskabet har opkrævet et beløb af forbrugerne, der samlet set er højere end 

den oprindelige efterreguleringssaldo. På baggrund af de konkrete omstændighe-

der, herunder særligt beløbets størrelse, vil sekretariatet herefter vurdere, hvad der 

skal foretages fremadrettet.  
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AFGØRELSE 
105. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer Sekretariatet 

for Energitilsynet afgørelse om:  

 at Sekretariatet for Energitilsynets oprindelige afgørelser vedrørende for-

syningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for perioden fra 1. kvar-

tal 2009 til 4. kvartal 2011 tilbagekaldes  

 at Sekretariatet for Energitilsynets oprindelige afgørelser vedrørende for-

syningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for perioden fra 1. kvar-

tal 2009 til 4. kvartal 2011 ændres i overensstemmelse med sekretariatets 

reviderede beregninger, på baggrund af hvilke SEAS-NVE Strømmen A/S 

kan opkræve en samlet saldo på kr. 13.381.078,00 hos forbrugerne.  

 at den samlede saldo i selskabets favør skal være opkrævet senest ved ud-

gangen af 3. kvartal 2013, og at den maksimale efterreguleringssats pr. 

kvartal fastsættes til 20 kr./MWh., dvs. 2 øre/kWh  

 at SEAS NVE Strømmen A/S skal orientere Sekretariatet for Energitilsy-

net efter 3. kvartal 2013, hvis selskabet har opkrævet mere ved forbruger-

ne end den samlede efterreguleringssaldo, hvorefter sekretariatet vil vur-

dere, om saldoen skal tilbagebetales til forbrugerne  
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