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Udmelding af bagudrettet reguleringspris til Brenderup 
Netselskab A.m.b.a. for reguleringsåret 2013 
 

1. Indledning 
Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået reguleringsregnskabet for 

Brenderup Netselskab A.m.b.a. (herefter ”Brenderup Netselskab”) for regu-

leringsåret 2013. På denne baggrund opgøres den bagudrettede regulerings-

pris for 2013. 

2. Afgørelse 
På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Sekretariatet for 

Energitilsynet truffet afgørelse om: 

 

 At Brenderup Netselskab driftsmæssige indtægter og omkostninger 

korrigeres i årene 2004-2013 som følge af, at omkostninger til net-

tab har været modregnet i driftsmæssige indtægter, jf. § 21, stk. 3, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. afsnit 6.1. 

 At afgørelse af 10. juni 2014
1
 tilbagekaldes og omgøres for så vidt 

angår nettabskorrektioner, som følge af Brenderup Netselskabs kor-

rektion af tidligere indberettede nettabsomkostninger, jf. afsnit 6.2. 

 At Brenderup Netselskabs reguleringspris reduceres midlertidigt 

med 0,43 øre/kWh i 2009, 0,08 øre/kWh i 2010, 0,54 øre/kWh i 

2011, 0,27 øre/kWh i 2012 og 0,77 øre/kWh i 2013, som følge af 

væsentligt reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende 

priser, jf. § 17, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørel-

serne 1227/2009, 1294/2010 og 335/2011, jf. afsnit 6.3. 

 At Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspris for 2013 er 

9,47 øre/kWh, jf. § 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. 

afsnit 6.4. 

 At Brenderup Netselskabs plan for afvikling af differencer i forbru-

gernes favør, inkl. forrentningen heraf, godkendes, jf. § 29, stk. 5, i 
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indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. afsnit 6.5. 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkom-

mer ovennævnte afgørelser, at Brenderup Netselskabs indtægtsramme er kr. 

955.118 i 2013. 

3. Sagsfremstilling 
 
Brenderup Netselskab har den 4. juni 2014 indsendt reguleringsregnskabet 

for 2013 til Sekretariatet for Energitilsynet. 

Brenderup Netselskab har ved telefonsamtale af 11. september 2014 oplyst, 

at omkostninger til nettab har været modregnet i de driftsmæssige indtægter 

i perioden 2004-2013 og har ved mail af 25. oktober 2014 fremsendt en op-

gørelse over omkostningerne til nettab i de pågældende år. 

Brenderup Netselskab har ved mail af 24. november 2014 beskrevet, hvilke 

beløb der har været modregnet i driftsmæssige indtægter i tidligere års ind-

beretninger. 

4. Høring 
Et tidligere udkast af denne afgørelse er den 5. februar 2015 sendt i høring 

hos Brenderup Netselskab med høringsfrist den 20. februar 2015. 

Brenderup Netselskab har ved mail af 23. februar 2015 oplyst, at virksom-

heden ikke har bemærkninger til udkastet til afgørelse, og erklæret sig enig i 

afviklingsplanen for differencer i forbrugernes favør. 

5. Lovgrundlag 
Energitilsynet udmelder bagudrettede reguleringspriser, jf. § 8, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011 (herefter ”indtægtsrammebe-

kendtgørelsen”). 

 
 § 8. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det 

forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, til hver virksomhed 

og til regionale transmissionsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 

26. Disse priser og beløb kan senere ændres, jf. §§ 12 og 13. 

 

Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen for en virksomhed som følge af 

væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 17, jf. § 12, stk. 1, nr. 3. 

 
 § 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 indtægtsrammere-

guleringen, jf. § 20, stk. 1. 

6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 
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 Stk. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning. 

 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 til-

lagt en pristalsregulering. 

 
 § 17. Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet 

med nettabet. 

 Stk. 2. Såfremt omkostningerne til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i 

et regnskabsår adskiller sig med et beløb, der overstiger det mindste beløb af hen-

holdsvis 3 pct. og 250.000 kr., regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 

tillagt en pristalsregulering, jf. § 7, justeres virksomhedens indtægtsramme med det-

te beløb via en justering af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. 

 Stk. 3. Justeringen af indtægtsrammen har virkning for det år, som opgørelsen ved-

rører. 

 Stk. 4. Mængdemæssige ændringer i nettabet, regnet i forhold til 2004, medfører 

ikke ændringer af indtægtsrammen. 

 Stk. 5. Opgørelsen af det fysiske nettab skal ske efter samme metoder i opgørelses-

året og i sammenligningsåret, der er 2004. Opgørelsesmetoden kan ændres over tid, 

forudsat der sker samme ændring i sammenligningsåret. 

 

Energitilsynet kan sænke reguleringsprisen for en virksomhed som følge af 

væsentligt reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende elpri-

ser, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 17, jf. § 13, stk. 1, nr. 2,  

 
§ 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 medfører 

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 akti-

vitet, 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 pristalsregulering. 

Stk. 3. Virksomheden anmelder de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte forhold til Energitilsy-

net 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.  

 

Reguleringsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med principperne 

i årsregnskabsloven, jf. § 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011: 

 
§ 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til 

Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i 

årsregnskabsloven. (…)” 
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Af årsregnskabsloven
2
 fremgår, at enkelte forhold ikke må modregnes med 

hinanden, jf. § 13, stk. 1., nr. 8: 

 
§ 13. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsæt-

ninger: 

(…) 

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for 

sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi). 

 

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 23. april 2014
3
 stadfæstet Energitil-

synets afgørelse af 27. juni 2013 for så vidt angår modregning af tab på de-

bitorer i driftsmæssige indtægter. Det fremgår af Energiklagenævnets vurde-

ring, at 

 
Tab på debitorer kan derfor indgå i en netvirksomheds nødvendige omkostninger, 

men ikke samtidig fraregnes i netvirksomhedens driftsmæssige indtægter. Således 

skal elforsyningslovens § 69 fremadrettet fortolkes og forstås i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven, herunder de ovenfor refererede bestemmelser. 

 

Elforsyningslovens § 69, stk. 1, har følgende ordlyd: 

 
§ 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes 

under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af ener-

gi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkost-

ninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de an-

dre 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, herun-

der også omkostninger til dækning eller imødegåelse af tab på debitorer.   

 

Netvirksomheder kan fremsende korrektioner til oplysningerne i virksom-

hedernes årsrapporter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21: 

 
§ 21. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan fremsende 

korrektioner til oplysningerne i virksomhedernes årsrapporter, såfremt disse har be-

tydning for opgørelsen af reguleringsprisen, rådighedsbeløbet eller forrentningspro-

centen, herunder som følge af pålæg fra Energitilsynet, jf. stk. 5. 

Stk. 2. Virksomhederne kan indsende korrektioner til oplysningerne i årsrapporten 

frem til den 31. august i indsendelsesåret. 

Stk. 3. Virksomhederne kan efter den 31. august i indsendelsesåret alene fremsen-

de væsentlige korrektioner i forhold til de afgivne oplysninger i en årsrapport. Så-

danne væsentlige korrektioner vil indgå i beregningen af reguleringspris, rådigheds-

beløb eller forrentningsprocent i det følgende reguleringsår. 

Stk. 4. En korrektion, jf. stk. 3, er væsentlig, hvis denne vil medføre: 

1) en ændring af den udmeldte reguleringspris eller det udmeldte rådighedsbeløb på 

10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører, 

2) en ændring af den opgjorte forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det re-

guleringsår, korrektionen vedrører. 

Stk. 5. Energitilsynet pålægger virksomhederne at korrigere konstaterede fejlagtige 

oplysninger eller at berigtige ulovlige forhold. 

Stk. 6. Korrektioner i henhold til Energitilsynets eller Energiklagenævnets afgørel-

ser jf. stk. 3 og 5, har virkning for beregning af reguleringsprisen, rådighedsbeløbet 

eller forrentningsprocenten fra og med det reguleringsår, korrektionen vedrører. 

                                                 
2
 LBK nr. 1253 af 1. november 2013. 

3
 J. nr. 1011-13-91-17 
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Eventuelle justeringer af virksomhedernes priser som følge af sådanne afgørelser 

sker fra afgørelsestidspunktet. 

 

Virksomhederne redegør for differencer og afviklingen heraf, og sekretaria-

tet godkender afvikling af differencer i forbrugernes favør, jf. § 29, stk. 1, 

nr. 2, og stk. 5. 

 
 § 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: 

[…] 

2) Differencer samt afviklingen heraf, jf. stk. 3 og 6. 

[…] 

 Stk. 5. Energitilsynet godkender virksomhedernes afvikling af differencer i forbru-

gernes favør, inkl. forrentningen heraf, jf. stk. 4. 

6. Vurdering 
I det følgende behandles først Brenderup Netselskabs korrektion af drifts-

mæssige indtægter i tidligere indsendte reguleringsregnskaber for 2004-

2013 i afsnit 6.1. Derefter behandles tilbagetrækning og omgørelse af tidli-

gere afgørelse i afsnit 6.2, hvorefter virkningerne heraf for nettabskorrektio-

ner i 2009-2012 beregnes i afsnit 6.3 sammen med nettabskorrektionen for 

2013, som ikke tidligere har været udmeldt. På denne baggrund udmelder 

Sekretariatet for Energitilsynet Brenderup Netselskabs reguleringspris og 

indtægtsramme for reguleringsåret 2013 i afsnit 6.4, hvorefter sekretariatet i 

afsnit 6.5 godkender virksomhedens afvikling af differencer i forbrugernes 

favør.  

 

6.1 Fejlagtig modregning af nettabsomkostninger i driftsmæssige ind-

tægter 2004-2013 

Brenderup Netselskab har den 11. september 2014 oplyst, at omkostninger 

til nettab har været modregnet i de driftsmæssige indtægter i årene 2004-

2013. Dermed har omkostningerne til nettab ikke være en del af netvirk-

somhedens regulerede økonomi. Derudover har Brenderup Netselskab op-

lyst, at de tidligere indberettede nettabsomkostninger har været opgjort for-

kert i årene 2004-2013. Konkret har Brenderup Netselskabs revisor frem-

sendt korrektionen, som fremgår af tabel 1 herunder. 

 
Tabel 1. Korrektion af driftsmæssige indtægter og omkostninger 2004-2013 

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

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (C)+(E) (D)+(E) 

2004 159.004 345.661 452.923 111.925 345.661 564.848

2005 630.262 314.561 27.060 122.887 657.322 341.621

2006 802.034 447.881 41.333 292.517 843.367 489.214

2007 554.662 593.374 54.389 217.897 609.051 647.763

2008 589.676 382.091 40.674 241.533 630.350 422.765

2009 719.049 523.690 84.530 335.570 803.579 608.220

2010 160.681 292.148 875.148 366.445 67.223 292.148 942.371 433.668

2011 120.681 197.837 1.070.675 438.597 48.074 197.837 1.118.749 486.671

2012 277.270 345.853 765.386 592.696 116.296 342.853 881.682 708.992

2013 221.233 255.642 605.635 615.884 51.957 255.642 657.592 667.841

Driftsmæssige 

indtægter

Drifts-

omkostninger

Oprindeligt indberettet Korrektion

Nettabs-

omkostninger Nettab i kWh

Driftsmæssige 

indtægter

Drifts-

omkostninger

Nettabs-

omkostninger Nettab i kWh
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Af tabel 1 fremgår, at de tidligere indberettede driftsmæssige indtægter og 

omkostninger korrigeres ved at tillægge de korrigerede nettabsomkostninger 

fremfor de oprindeligt indberettede nettabsomkostninger. Brenderup Netsel-

skabs revisor har ved mail af 21. november 2014 og 24. november 2014 be-

kræftet, at korrektionerne af driftsmæssige indtægter og omkostninger, som 

fremgår af tabel 1, er beregnet korrekt. Det lægger sekretariatet dermed til 

grund for denne afgørelse. 

 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at reguleringsregnskabet 

skal aflægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven, jf. 

§ 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og lignende bestem-

melser i tidligere indtægtsrammebekendtgørelser,
4
 jf. § 33, stk. 4, i indtægts-

rammebekendtgørelse 335/2011. 

 

Det fremgår ikke eksplicit af indtægtsrammebekendtgørelsen, at omkostnin-

ger til nettab skal behandles anderledes end ifølge årsregnskabsloven. Af 

årsregnskabsloven
5
 fremgår, at enkelte forhold ikke må modregnes med 

hinanden, jf. § 13, stk. 1., nr. 8.  

 

Endvidere har Energiklagenævnet ved afgørelse af 23. april 2014 stadfæstet, 

at elforsyningslovens § 69 om nødvendige omkostninger fremadrettet skal 

fortolkes og forstås i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at virksomhedens praksis dermed 

kan betragtes som en fejl. 

 

Da fejlen også vedrører de driftsmæssige indtægter i 2004, som er basisåret 

for reguleringen, videreføres fejlen via reguleringsprisen til alle efterfølgen-

de års indtægtsrammer. Effekten af fejlen i efterfølgende år reduceres dog 

som følge af, at virksomheden også i 2005-2013 har modregnet omkostnin-

ger til nettab i de driftsmæssige indtægter. Med andre ord har virksomhe-

dens indtægtsramme været fastsat for lavt, men virksomheden har samtidigt 

udeholdt beløb svarende til nettabsomkostninger fra de driftsmæssige ind-

tægter, som burde have været inkluderet. Udviklingen i omkostningerne til 

nettab henover årene har betydet, at opkrævningsmulighederne hos forbru-

gerne i løbet af perioden har været mindre, end hvis fejlen ikke havde fundet 

sted. Fejlen har således bevirket, at den akkumulerede difference i forbru-

gernes favør tidligere er blevet opgjort højere, end hvis fejlen ikke havde fo-

rekommet. 

 

Virksomhederne kan fremsende korrektioner til oplysningerne i virksomhe-

dernes årsrapporter, såfremt disse har betydning for opgørelsen af regule-

ringsprisen eller forrentningsprocenten, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 21, stk. 1. Korrektioner indsendt efter den 31. august til det pågældende 

års reguleringsregnskab er dog underlagt et væsentlighedskriterium, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 3. 

                                                 
4
 § 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294 af  24. november 2010 og § 21, stk. 1, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. 
5
 LBK nr. 1253 af 1. november 2013. 
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Brenderup Netselskabs korrektion medfører en ændring af reguleringsprisen 

i årene 2005-2013 i størrelsesordenen 17-25 pct. Korrektionen er væsentlig, 

idet den medfører en ændring af den udmeldte reguleringspris, som er større 

end 10 pct. i de reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 21, stk. 4. 

 

På den baggrund korrigeres Brenderup Netselskabs driftsmæssige indtægter 

og driftsomkostninger i overensstemmelse med tabel 1, og reguleringsprisen 

genberegnes for årene 2005-2013.
6
 Korrektionen har virkning fra og med de 

reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 

21, stk. 6. De genberegnede reguleringspriser for 2005-2013 fremgår af ta-

bel 2 nedenfor. 
 

Tabel 2. Reguleringspriser 2005-2013 

  Reguleringspris (øre/kWh) 

2005 5,75 

2006 5,96 

2007 6,16 

2008 6,54 

2009 6,12 

2010 5,60 

2011 5,87 

2012 9,79 

2013 9,47 

Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: I reguleringspriserne indgår også forhold som vurderes i afsnit 6.2 i denne afgørelse. 

6.2 Tilbagekaldelse og omgørelse af tidligere afgørelse om nettabs-

korrektioner 

Udover at nettabsomkostninger ved en fejl har været modregnet i driftsmæs-

sige indtægter i 2004-2013, jf. afsnit 6.1, har Brenderup Netselskab også op-

lyst, at opgørelsesmetoden for den indberettede nettabsomkostning har væ-

ret forkert i årene 2004-2013, jf. sagsfremstillingen i afsnit 3. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har senest den 10. juni 2014
7
 udmeldt bagud-

rettede reguleringspriser og indtægtsrammer, inklusive korrektioner som 

følge af væsentligt ændrede omkostninger til nettab, for reguleringsårene 

2005-2012. Korrektionerne for nettab i denne afgørelse blev dermed truffet 

på baggrund af oplysninger om nettabsomkostninger, som Brenderup Net-

selskab sidenhen har korrigeret. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelsen indeholder ikke bestemmelser om tilbage-

kaldelse og omgørelse af afgørelser i tilfælde af, at en afgørelse er baseret 

på fejlagtige oplysninger. Det følger af almindelige retsgrundsætninger, at 

en afgørelse truffet på baggrund af faktuelle oplysninger, der viser sig for-

                                                 
6
 Beregningerne fremgår af vedhæftede Excel-ark, ”Brenderup.xls.” 

7
 ”Indtægtsrammeudmelding for Brenderup Netselskab A.m.b.a. for reguleringsårene 2005-

2012 (delafgørelse 1 af 2)” 
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kerte, er ugyldig og kan tilbagekaldes, såfremt betingelserne for tilbagekal-

delse med henblik på at træffe en ny og korrekt afgørelse er til stede. 

 

Da sekretariatets afgørelse af 10. juni 2014 således er truffet på baggrund af 

urigtige oplysninger, som sekretariatet har modtaget fra Brenderup Netsel-

skab, ændrer sekretariatet herefter sin afgørelse af 10. juni 2014 for så vidt 

angår nettabskorrektioner i 2009-2012 (afsnit 6.3) med den deraf følgende 

virkning på reguleringspriser (afsnit 6.4) og godkendelse af differenceafvik-

lingsplan (afsnit 6.5). 
 

6.3. Nettabskorrektioner i 2009-2013 

Sekretariatet for Energitilsynet kan midlertidigt forhøje eller reducere en 

netvirksomheds reguleringspris som følge af væsentligt øgede eller reduce-

rede omkostninger til nettab som følge af stigende eller faldende elpriser set 

i forhold til basisåret 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, § 

17, jf. § 12, stk. 1, nr. 3. 

I forbindelse med nettabskorrektioner forstås ved væsentlig, at ændringsbe-

løbet minimum (herefter benævnt ”bagatelgrænsen”) skal beløbe sig til en-

ten 3 pct. eller kr. 250.000, regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt 

en pristalsregulering, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

1294/2010. 

I dette afsnit genberegnes dels nettabskorrektionerne (eller manglende net-

tabskorrektioner) for 2009-2012, som indgik i afgørelse af 10. juni 2014, og 

dels nettabskorrektionen for 2013, som ikke tidligere har indgået i en afgø-

relse. 

I 2004 havde virksomheden omkostninger til nettab på kr. 111.925. For 

Brenderup Netselskab kan bagatelgrænsen for nettabskorrektioner i 2009 

kan således beregnes til kr. 3.990: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟2004 ∗ 3% ∗
𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2009

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2004
 

𝑘𝑟. 111.925 ∗ 0,03 ∗
118,83

100
= 𝑘𝑟. 3.990. 

Virksomheden har angivet, at prisen for nettab i 2009 er 0,252 kr./kWh, 

mens den i 2004 var 0,324 kr./kWh. Brenderup Netselskab har i 2009 såle-

des en reduktion i omkostningerne til nettab på kr. 45.930 i forhold til 2004: 

(𝑃2009 − 𝑃2004 ∗
𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2009

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2004
) ∗ 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏2004 

(0,252 𝑘𝑟. 𝑘𝑊ℎ⁄ − 0,324 𝑘𝑟. 𝑘𝑊ℎ⁄ ∗
118,83

100
) ∗ 345.661 𝑘𝑊ℎ 

= 𝑘𝑟. 45.930. 
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Reduktionen i omkostningerne til nettab i 2009 på kr. 45.930 overstiger ba-

gatelgrænsen på kr. 3.990, hvorfor sekretariatet finder, at Brenderup Netsel-

skabs indtægtsramme i 2009 skal reduceres med kr. 45.930 svarende til en 

reduktion af reguleringsprisen på 0,43 øre/kWh.  

 

Ud fra de korrigerede nettabsomkostninger har sekretariatet på tilsvarende 

vis beregnet, at Brenderup Netselskab har haft reducerede omkostninger til 

nettab som følge af faldende elpriser i 2010-2013. Reduktionerne af hen-

holdsvis indtægtsrammen og reguleringsprisen for de pågældende år er kr. 

8.866 og 0,08 øre/kWh i 2010, kr. 57.495 og 0,54 øre/kWh i 2011, kr. 

28.253 og 0,27 øre/kWh i 2012 og kr. 77.817 og 0,77 øre/kWh i 2013.
8
 

 

Energitilsynet kan pålægge virksomheder at korrigere konstaterede fejl, jf. § 

21, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Sådanne pålæg angår fejl i for-

brugernes favør.
9
  Fejl i tidligere indsendte reguleringsregnskaber, som det 

er i forbrugerens interesse at korrigere, skal som udgangspunkt rettes – også 

bagudrettet – uanset tidspunktet for korrektionen. 

 

På den baggrund vurderer sekretariatet, at virksomheden bør pålægges re-

duktioner for nettab i årene 2009-2013, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 21, stk. 5, således at størrelsen af virksomhedens differencer (både bagud-

rettet og fremadrettet) svarer til en situation, hvor fejlen ikke havde fundet 

sted. 

 

Opsummerende finder sekretariatet således, at Brenderup Netselskabs regu-

leringspris bør reduceres midlertidigt i hvert af årene 2009-2013 som følge 

af faldende omkostninger til nettab, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebe-

kendtgørelse 1294/2010 og 335/2011. 

 

6.4. Opgørelse af økonomiske forhold for 2013 

Sekretariatet finder herefter, at den bagudrettede reguleringspris, indtægts-

ramme, difference og forrentning for 2013 for Brenderup Netselskab er som 

fremgår af tabel 3. De bagvedliggende beregninger og indgåede værdier 

fremgår af vedlagte regneark. 

 
Tabel 3. Reguleringspris, indtægtsramme, difference og forrentning for 2013 

  2013 

Reguleringspris (øre/kWh) 9,47 

Indtægtsramme (kr.) 955.118 

Årets opståede difference (kr.) 297.526 

Midlertidig tarifnedsættelse (kr.) 0 

Akkumuleret difference (kr.) -916.695 

Forrentningsprocent (pct.) -0,83 

Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. og Sekretariatet for Energitilsynet. 

                                                 
8
 Beregninger fremgår af vedhæftede Excel-ark, ”Brenderup.xls” og ”Brenderup.xlsx” 

9
 Fejl, som virksomheden måtte ønske korrigeret, dvs. fejl i virksomhedens favør, gælder, at 

disse skal korrigeres af virksomheden inden den 31. august i regnskabsaflæggelsesåret, og 

herefter kan alene væsentlige fejl korrigeres, jf. § 21, stk. 3 og 4. 
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Sekretariatet bemærker hertil, at den tilladte forrentningsprocent er 4,478 

pct. i 2013. Brenderup Netselskab har således ikke merforrentning i 2013,jf. 

§ 2, nr. 14, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

  

Brenderup Netselskabs akkumulerede difference i forbrugernes favør ultimo 

2013 er kr. 1.120.931. I afsnit 6.5 fremgår afviklingsplanen for denne diffe-

rence.  

 

6.5. Godkendelse af afviklingsplan for differencer 

Brenderup Netselskabs akkumulerede differencer i forbrugernes favør ulti-

mo 2013 er kr. 1.120.931. I reguleringsåret 2013 har virksomheden haft 

driftsmæssige indtægter på kr. 657.592 og har dermed opnået en difference i 

egen favør i året (før afvikling af negative differencer) på kr. 235.244, idet 

virksomhedens indtægtsramme i 2013 er kr. 892.836. Brenderup Netselskab 

har i 2013 således afviklet på tidligere års differencer i forbrugernes favør. 

 

Konkret har Brenderup Netselskab justeret den plan for afviklingen af de re-

sterende differencer i forbrugernes favør, inkl. forrentningen heraf, som blev 

godkendt ved afgørelse af 10. juni 2014. Den justerede afviklingsplan frem-

går af tabel 4. 
 

Tabel 4. Differenceafviklingsplan 

  

Regulerings-

pris, øre/kWh 

Indtægts-

ramme, kr. 

Driftsmæssige 

indtægter, kr. 

Årets  

difference, kr. 

Akkumuleret 

difference, kr.
*
 

2013 9,47 955.118 657.592 297.526 -916.695 

2014 10,26 1.034.862 314.881 719.981 -237.984 

2015 10,57 1.065.908 819.356 246.552 0 

Kilde: Brenderup Netselskab A.m.b.a. og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Den akkumulerede difference indeholder forrentning af differencerne. 

Sekretariatet for Energitilsynet godkender differenceafviklingsplanen angi-

vet i tabel 4, jf. § 29, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen, idet det be-

mærkes, at virksomhedens differencer i forbrugernes favør planlægges at 

være afviklet ved udgangen af 2015. Afviklingsperioden er således i over-

ensstemmelse med Energitilsynets afgørelse af 10. juni 2014, hvori det blev 

godkendt, at virksomhedens difference i forbrugernes favør afvikles med 

udgangen af 2015. 

 

Sekretariatet bemærker, at afviklingsplanen er udformet på baggrund af, at 

den leverede mængde i 2014-2015 er lig den leverede mængde i 2013, at 

udviklingen i reguleringsprisindekset fra 2014 til 2015 er 3 pct., og at der 

ikke forekommer korrektioner for nettab, effektiviseringskrav, merforrent-

ning, nødvendige nyinvesteringer eller øvrige ansøgninger om forhøjelser 

eller sænkninger af indtægtsrammen i 2014-2015. 

 

Såfremt en eller flere af antagelserne viser sig ikke at være opfyldt, må 

Brenderup Netselskab justere sine driftsmæssige indtægter i overensstem-

melse hermed, således at differencerne fortsat sikres tilbagebetalt inden ud-

gangen af 2015. 
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7. Afsluttende bemærkninger 
Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Brenderup Netselskab 

har indsendt korrekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

Brenderup Netselskab har på nuværende tidspunkt ingen verserende sager 

hos sekretariatet vedrørende virksomhedens indtægtsrammer. 

Såfremt der kommer nye afgørelser vedrørende Brenderup Netselskabs ind-

tægtsrammer for reguleringsårene 2005-2013, vil sekretariatet kunne genåb-

ne de berørte indtægtsrammer og træffe nye afgørelser om de ændringer, 

som de nye afgørelser giver anledning til. 

8. Afgørelse 

På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Sekretariatet for 

Energitilsynet truffet afgørelse om: 

 

 At Brenderup Netselskab driftsmæssige indtægter og omkostninger 

korrigeres i årene 2004-2013 som følge af, at omkostninger til nettab 

har været modregnet i driftsmæssige indtægter, jf. § 21, stk. 3, i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. afsnit 6.1. 

 At afgørelse af 10. juni 2014
10

 tilbagekaldes og omgøres for så vidt 

angår nettabskorrektioner, som følge af Brenderup Netselskabs kor-

rektion af tidligere indberettede nettabsomkostninger, jf. afsnit 6.2. 

 At Brenderup Netselskabs reguleringspris reduceres midlertidigt 

med 0,43 øre/kWh i 2009, 0,08 øre/kWh i 2010, 0,54 øre/kWh i 

2011, 0,27 øre/kWh i 2012 og 0,77 øre/kWh i 2013, som følge af 

væsentligt reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende 

priser, jf. § 17, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørel-

serne 1227/2009, 1294/2010 og 335/2011, jf. afsnit 6.3. 

 At Brenderup Netselskabs bagudrettede reguleringspris for 2013 er 

9,47 øre/kWh, jf. § 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. 

afsnit 6.4. 

 At Brenderup Netselskabs plan for afvikling af differencer i forbru-

gernes favør, inkl. forrentningen heraf, godkendes, jf. § 29, stk. 5, i 

indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. afsnit 6.5. 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelser, at Brenderup Netselskabs indtægtsramme er kr. 

955.118 i 2013.  

                                                 
10

 ”Indtægtsrammeudmelding for Brenderup Netselskab A.m.b.a. for reguleringsårene 

2005-2012 (delafgørelse 1 af 2)” 
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9. Klagevejledning 
Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. 

Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 

uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

  

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modta-

get i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under 

menuen "Klagebehandling". 

  

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretnings-

orden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet  

 nævnets sammensætning  

 formandens opgaver  

 indgivelse af klage  

 gebyr  

 oplysninger, der indgår i sagerne  

 afgørelser 

 

Med venlig hilsen 

Anita Eskesen 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 4171 5416 

mailto:ekn@ekn.dk
http://www.ekn.dk/
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