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AFGØRELSE | UDMELDING AF BAGUDRETTET REGULERINGSPRIS 

FOR REGULERINGSÅRET 2014 

1. INDLEDNING 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået reguleringsregnskabet for Energi-

Midt Net A/S (herefter ”EnergiMidt”) for reguleringsåret 2014. På denne bag-

grund opgøres den bagudrettede reguleringspris for 2014. 

 

2. AFGØRELSE 

På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Sekretariatet for Energi-

tilsynet truffet afgørelse om, at: 

 

 EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,30 øre/kWh i 2014, jf. § 8, 

i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 

 

 De tidligere udmeldte varige korrektion af EnergiMidts, ELRO Net A/S’ 

og Sdr. Felding Elforsynings indtægtsrammer i 2011 ændres fremadrettet 

fra og med 2016 med en varig reduktion på kr. 44.746, pris- og mængde-

fremskrevet fra 2011, som følge af en forkert opgørelsesmetode for net-

tabskorrektioner for perioden 2008-2011. 

 

 EnergiMidts reguleringspris reduceres midlertidigt med 0,23 øre/kWh i 

2014 pga. væsentligt reducerede omkostninger til nettab som følge af fal-

dende elpriser, jf. § 12, stk. 1 og § 17, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011. 

 

 EnergiMidts reguleringspris forhøjes varigt med 0,38 øre/kWh fra og med 

2013 som følge af overtagelse af net fra Vestjyske Net 60 kV A/S. 

 

På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 

ovennævnte afgørelser, at EnergiMidts indtægtsramme er kr. 576.671.296 i 2014. 
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3. SAGSFREMSTILLING 

EnergiMidt har den 29. maj 2015 indsendt reguleringsregnskabet for 2014 

til Sekretariatet for Energitilsynet. 

4. HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 14. september 2015 sendt i høring hos 

EnergiMidt med høringsfrist den 28. september 2015. 

 

EnergiMidt har ved mail af 29. september 2015 oplyst, at virksomheden ikke har 

bemærkninger til afgørelsesudkastet. 

5. LOVGRUNDLAG 

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

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

relsen”). 

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

guleringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, til hver virksomhed og til regionale transmissi-

onsvirksomheder 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 væ-

sentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 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 indtægtsrammereguleringen, jf. 

§ 20, stk. 1. 

6) Korrektion af fejl, jf. § 21. 

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 hensigtsmæssig og effektiv admini-

stration af afgørelser efter stk. 1. 

Stk. 4. Ved væsentlig i stk. 1, nr. 2 og 3, forstås en forøgelse af omkostninger, for hvert omkost-

ningselement for sig, på det mindste beløb 

af henholdsvis 3 pct. eller 250.000 kr., regnet i forhold til omkostningen i 2004 tillagt en pristalsre-

gulering. 

 

§ 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 henholdsvis 3 pct. og 250.000 kr., 

regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 7, justeres 

virksomhedens indtægtsramme med dette beløb via en justering af reguleringsprisen eller rådig-

hedsbeløbet. 

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

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

af indtægtsrammen. 
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Stk. 5. Opgørelsen af det fysiske nettab skal ske efter samme metoder i opgørelsesåret 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 væ-

sentligt reducerede omkostninger til nettab som følge af faldende elpriser, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 17, jf. § 13, stk. 1, nr. 2,  

 
§ 13. Energitilsynet sænker reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed 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 aktivitet, 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 omkost-

ningselement 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 Energitilsynet 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 års-

regnskabsloven, 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. (…)” 

 

Netvirksomheder kan fremsende korrektioner til oplysningerne i virksomhedernes 

årsrapporter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21: 

 
§ 21. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan fremsende korrektioner til 

oplysningerne i virksomhedernes årsrapporter, såfremt disse har betydning for opgørelsen af re-

guleringsprisen, rådighedsbeløbet eller forrentningsprocenten, 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 fremsende væsentlige 

korrektioner i forhold til de afgivne oplysninger i en årsrapport. Sådanne væsentlige korrektioner 

vil indgå i beregningen af reguleringspris, rådighedsbeløb 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 reguleringsår, 

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 afgørelser jf. stk. 3 og 

5, har virkning for beregning af reguleringsprisen, rådighedsbeløbet eller forrentningsprocenten 

fra og med det reguleringsår, korrektionen vedrører. Eventuelle justeringer af virksomhedernes 

priser som følge af sådanne afgørelser sker fra afgørelsestidspunktet. 
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Virksomhederne redegør for differencer og afviklingen heraf, og sekretariatet 

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. 3. Såfremt der er en difference, jf. § 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, som bevirker, at 

reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlæg-

ges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede diffe-

rence er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for 

regnskabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der 

hidrører fra afviklingen af differencer fra tidligere regnskabsår. 

Stk. 4. Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differen-

cen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i renteloven. Såfremt en efter-

følgende myndighedsafgørelse medfører en ny difference i forbrugernes favør forrentes denne fra 

afgørelsestidspunktet. 

Stk. 5. Energitilsynet godkender virksomhedernes afvikling af differencer i forbrugernes favør, 

inkl. forrentningen heraf, jf. stk. 4. 

 

6. VURDERING 

I det følgende behandler Sekretariatet for Energitilsynet først korrektion af nettab i 

afsnit 6.1 og 6.2. Derefter behandles EnergiMidts overtagelse af indtægtsramme 

fra Vestjyske Net 60 kV A/S i afsnit 6.3. På baggrund af dette udmeldes Energi-

Midts reguleringspris og indtægtsramme for 2014 i afsnit 6.4. 

6.1 NETTABSKORREKTIONER 2008-2011 

Sekretariatet for Energitilsynet har konstateret, at sekretariatet for reguleringsårene 

2008-2011 har opgjort nettabskorrektioner ved en forkert metode. Forskellen på 

den i praksis anvendte metode for beregning af nettabskorrektioner og den korrek-

te metode er den måde, hvorpå der i beregningen af korrektionerne for 2008-2011 

justeres for tidligere års korrektioner for nettab. 

 

Sekretariatet kan uddybende bemærke følgende om opgørelsesmetoden: 

 

I reguleringsårene 2005-2007 blev forhøjelser og sænkninger af netvirksomheder-

nes indtægtsrammer som følge af væsentligt større eller mindre omkostninger til 

nettab beregnet som korrektioner af reguleringsprisen. En korrektion af regule-

ringsprisen svarer til en varig korrektion af indtægts-rammen. Hvis en netvirk-

somhed fx fik forhøjet reguleringsprisen i 2005 som følge af stigende omkostnin-

ger til nettab, ville virksomhedens indtægtsramme blive forhøjet varigt fra og med 

2005. 

 

Med henblik på i stedet at gøre effekten på netvirksomhedernes indtægts-ramme 

midlertidig, dvs. ét-årig, blev praksis ændret fra og med 2008. 

 

Rent beregningsteknisk blev årets korrektioner som følge af nettab i 2008-2010 

fortsat beregnet som korrektioner af reguleringsprisen, men hvor der blev justeret 

for tidligere års korrektioner af indtægtsrammen. 
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Hvis en virksomhed fx havde væsentligt øgede omkostninger til nettab i både 2008 

og 2009, beregnedes en forhøjelse af reguleringsprisen i begge år. Fra den bereg-

nede forhøjelse af reguleringsprisen i 2009, omregnet til årets indtægtsrammefor-

højelse, blev dog fratrukket den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra 

2008. Det var hensigten hermed, at forskellen mellem de to beløb dermed udgjor-

de årets midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen. 

 

Imidlertid er årets beregnede forhøjelse af reguleringsprisen, omregnet til årets 

indtægtsrammeforhøjelse, ikke fuldstændig sammenlignelig med den pristalsfrem-

skrevne indtægtsrammeforhøjelse fra tidligere år. Det skyldes, at de to beløb af-

hænger af de leverede mængder elektricitet i to forskellige år. Dermed afhænger 

korrektionen for tidligere års forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen af 

udviklingen i den leverede mængde elektricitet mellem de to år, hvilket ikke har 

været hensigten. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhø-

jelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor kor-

rigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet, ligesom de i forvejen 

korrigeres for udviklingen i reguleringsprisindekset. 

 

EnergiMidt har opkøbt/fusioneret med EnergiMidt Net Vest A/S (fra og med 

2010), Studsgård Vand- og Elforsyning (fra og med 2012), ELRO Net A/S (fra og 

med 2013), Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsyning (fra og med 2014). 

Den regulatoriske økonomi i den fortsættende virksomhed, EnergiMidt, er påvir-

ket af nettabskorrektioner i disse virksomheder, som derfor gennemgås hver for 

sig i det følgende. 

ENERGIMIDT NET A/S (INKL. ENERGIMIDT NET VEST A/S) 

Sekretariatet konstaterer, at EnergiMidt ved den forkerte beregningsmetode har 

fået forhøjet indtægtsrammen varigt med kr. 358.100 i 2008, reduceret indtægts-

rammen varigt med kr. 14.060.346 i 2009, forhøjet indtægtsrammen varigt med kr. 

1.642.745 i 2010 og forhøjet indtægtsrammen varigt med kr. 6.884.406 fra og med 

2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (og korrekt) beregningsmetode for opgø-

relse af nettabskorrektioner. 

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være forhøjet varigt med kr. 613.438 i 2008, reduceret varig med kr. 13.536.779 i 

2009, forhøjet varigt med kr. 1.795.284 i 2010 og forhøjet varigt med kr. 

6.710.007 fra og med 2011. Den forkerte beregningsmetode har samlet set med-

ført, at EnergiMidts indtægtsramme har været lavere i 2008-2010, men højere i 

2011 og fremefter, end den havde været under en korrekt beregningsmetode. 

 

EnergiMidt Net Vest A/S har ikke været påvirket af forskellen mellem de to be-

regningsmetoder. 

 

Samlet set vurderer sekretariatet, at opgørelsesmetoden bør korrigeres med bagud-

rettet virkning, når det er en begunstigende korrektion for virksomheden. Hvis en 

bagudrettet korrektion er til ugunst for virksomheden, vurderer sekretariatet, at 

virksomhedens indtægtsramme alene bør justeres med fremadrettet virkning, fra 

og med 2016, således at indtægtsrammen fremadrettet har den korrekte størrelse. 
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På den baggrund finder sekretariatet, at EnergiMidts indtægtsramme skal justeres 

med bagudrettet virkning. EnergiMidts indtægtsramme forhøjes således varigt 

med kr. 255.338 i 2008, kr. 763.999 i 2009 og kr. 152.538 i 2010. EnergiMidts 

indtægtsramme i 2011 og fremefter er imidlertid kr. 18.617 højere,
1
 end den havde 

været ved den korrekte beregningsmetode. Sekretariatet finder derfor, at indtægts-

rammen fremadrettet, fra og med 2016, bør reduceres med den pris- og mængdeju-

sterede værdi af kr. 18.617. Reduktionen kan først opgøres, når reguleringsprisin-

dekset og den leverede mængde elektricitet for 2016 er kendt, dvs. efter regn-

skabsaflæggelsen den 31. maj 2017. 

STUDSGÅRD ELFORSYNING A/S 

Som det fremgår af afgørelse af 7. april 2015
2
 finder sekretariatet, at de for sent 

indberettede oplysninger om nettab ikke kan give anledning til forhøjelser af 

Studsgård Elforsyning A/S’ indtægtsramme i 2009-2011, da de beregnede forhø-

jelser ikke er væsentlige, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 4. 

 

Sekretariatet kan konstatere, at de beregnede forhøjelser heller ikke er væsentlige, 

såfremt de opgøres ved den korrekte beregningsmetode. 

 

Størrelsen af Studsgård Elforsyning A/S’ (og dermed EnergiMidts) indtægtsram-

me er således upåvirket af forskellen mellem de to beregningsmetoder. 

ELRO NET A/S 

Sekretariatet konstaterer, at ELRO Net A/S ved den forkerte beregningsmetode har 

fået reduceret indtægtsrammen varigt med kr. 2.267.789 i 2010 og forhøjet ind-

tægtsrammen varigt med kr. 2.200.885 fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik 

til en ny (og korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner. 

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være reduceret varigt med kr. 2.270.613 i 2010 og forhøjet varigt med kr. 

2.180.291 fra og med 2011. Den forkerte beregningsmetode har samlet set med-

ført, at ELRO Net A/S’ indtægtsramme har været højere i 2010-2011 og fremefter, 

end den havde været under en korrekt beregningsmetode. 

 

Samlet set vurderer sekretariatet, at opgørelsesmetoden bør korrigeres med bagud-

rettet virkning, når det er en begunstigende korrektion for virksomheden. Hvis en 

bagudrettet korrektion er til ugunst for virksomheden, vurderer sekretariatet, at 

virksomhedens indtægtsramme alene bør justeres med fremadrettet virkning, fra 

og med 2016, således at indtægtsrammen fremadrettet har den korrekte størrelse. 

 

På den baggrund finder sekretariatet, at ELRO Net A/S’ indtægtsramme ikke skal 

justeres med bagudrettet virkning. ELRO Net A/S’ indtægtsramme i 2011 og 

fremefter er imidlertid kr. 23.525 højere,
3
 end den havde været ved den korrekte 

 
1 Opgjort i 2011-priser og mængder 

2 Sagsnr. 12/15022 

3 Opgjort i 2011-priser og mængder 
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beregningsmetode. Sekretariatet finder derfor, at EnergiMidts indtægtsramme 

fremadrettet, fra og med 2016, bør reduceres med den pris- og mængdejusterede 

værdi af kr. 23.525. Reduktionen kan først opgøres, når reguleringsprisindekset og 

den leverede mængde elektricitet for 2016 er kendt, dvs. efter regnskabsaflæggel-

sen den 31. maj 2017. 

BORRIS ELFORSYNING 

Sekretariatet konstaterer, at Borris Elforsyning ved den forkerte beregningsmetode 

har fået reduceret indtægtsrammen varigt med kr. 10.468 i 2010 og forhøjet ind-

tægtsrammen varigt med kr. 18.146 fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til 

en ny (og korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner. 

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være reduceret varigt med kr. 10.132 i 2010 og forhøjet varigt med kr. 17.856 fra 

og med 2011. Den forkerte beregningsmetode har samlet set medført, at Borris 

Elforsynings indtægtsramme har været lavere i 2010-2011 og fremefter, end den 

havde været under en korrekt beregningsmetode. 

 

Samlet set vurderer sekretariatet, at opgørelsesmetoden bør korrigeres med bagud-

rettet virkning, når det er en begunstigende korrektion for virksomheden. Hvis en 

bagudrettet korrektion er til ugunst for virksomheden, vurderer sekretariatet, at 

virksomhedens indtægtsramme alene bør justeres med fremadrettet virkning, fra 

og med 2016, således at indtægtsrammen fremadrettet har den korrekte størrelse. 

 

På den baggrund finder sekretariatet, at Borris Elforsynings indtægtsramme skal 

justeres med bagudrettet virkning. Konkret finder sekretariatet, at indtægtsrammen 

skal forhøjes varigt med kr. 336 i 2010 og reduceres varigt med kr. 290 i 2011, 

hvorefter Borriselforsynings indtægtsramme fra og med 2011 har den korrekte 

størrelse. 

SDR. FELDING ELFORSYNING 

Sekretariatet konstaterer, at Sdr. Felding Elforsyning ved den forkerte bereg-

ningsmetode har fået reduceret indtægtsrammen varigt med kr. 22.228 i 2010 og 

forhøjet indtægtsrammen varigt med kr. 41.759 fra og med 2011, hvor sekretaria-

tet overgik til en ny (og korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrek-

tioner. 

 

Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle 

være reduceret varigt med kr. 23.567 i 2010 og forhøjet varigt med kr. 40.516 fra 

og med 2011. Den forkerte beregningsmetode har samlet set medført, at Sdr. Fel-

ding Elforsynings indtægtsramme har været højere i 2010-2011 og fremefter, end 

den havde været under en korrekt beregningsmetode. 

 

Samlet set vurderer sekretariatet, at opgørelsesmetoden bør korrigeres med bagud-

rettet virkning, når det er en begunstigende korrektion for virksomheden. Hvis en 

bagudrettet korrektion er til ugunst for virksomheden, vurderer sekretariatet, at 

virksomhedens indtægtsramme alene bør justeres med fremadrettet virkning, fra 

og med 2016, således at indtægtsrammen fremadrettet har den korrekte størrelse. 
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På den baggrund finder sekretariatet, at Sdr. Felding Elforsynings indtægtsramme 

ikke skal justeres med bagudrettet virkning. Sdr. Felding Elforsynings indtægts-

ramme i 2011 og fremefter er imidlertid kr. 2.604 højere,
4
 end den havde været 

ved den korrekte beregningsmetode. Sekretariatet finder derfor, at EnergiMidts 

indtægtsramme fremadrettet, fra og med 2016, bør reduceres med den pris- og 

mængdejusterede værdi af kr. 2.604. Reduktionen kan først opgøres, når regule-

ringsprisindekset og den leverede mængde elektricitet for 2016 er kendt, dvs. efter 

regnskabsaflæggelsen den 31. maj 2017. 

SAMLEDE FREMADRETTEDE KORREKTIONER 

Sekretariatet finder, at EnergiMidts indtægtsramme i 2011 og fremefter i alt er kr. 

44.746 højere,
5
 end den havde været, hvis den korrekte beregningsmetode havde 

været anvendt for EnergiMidt, ELRO Net A/S og Sdr. Felding Elforsyning. Sekre-

tariatet finder derfor, at EnergiMidts indtægtsramme fremadrettet, fra og med 

2016, bør reduceres med den pris- og mængdejusterede værdi af kr. 44.746. Re-

duktionen kan først opgøres, når reguleringsprisindekset og den leverede mængde 

elektricitet for 2016 er kendt, dvs. efter regnskabsaflæggelsen den 31. maj 2017. 

6.2 NETTABSKORREKTION 2014 

Ifølge § 12, stk. 1, nr. 3, og § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 

335/2011 skal virksomhedernes indtægtsramme årligt forhøjes hhv. reduceres som 

følge af væsentligt øgede hhv. reducerede omkostninger til nettab som følge af 

stigende hhv. faldende elpriser set i forhold til basisåret 2004. 

 

Konkret skal omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et 

regnskabsår adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), der overstiger det 

mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og 250.000 kr., regnet i forhold til omkostnin-

gerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 12, stk. 4, § 13, stk. 2 og § 

17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.  

 

EnergiMidt har den 29. maj 2015 indsendt reguleringsregnskabet for 2014, hvoraf 

det fremgår, at årets fysiske nettab er 119.806.652 kWh og årets nettabsomkost-

ninger er kr. 66.170.353. Den gennemsnitlige pris for nettab bliver derved 0,55 

kr./kWh i 2014. 

 

Nettabskorrektionen beregnes til at blive kr. -5.902.440. Den beregnede nettabs-

korrektion for 2014 er væsentlig, idet den overstiger begge væsentlighedskriterier i 

§ 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet finder såle-

des, at EnergiMidts indtægtsramme skal reduceres med kr. 5.902.440 i 2014 sva-

rende til en reduktion af reguleringsprisen på 0,23 øre/kWh. 

6.3 OVERTAGELSE AF INDTÆGTSRAMME FRA VESTJYSKE NET 60 KV A/S 

EnergiMidt har overtaget en andel af Vestjyske Net 60 kV A/S’ net pr. 1. januar 

2013. Hulgaard Advokater har på vegne af parterne den 10. oktober 2013 frem-

 
4 Opgjort i 2011-priser og mængder 

5 Opgjort i 2011-priser og mængder 
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sendt en anmodning til Sekretariatet for Energitilsynet om beregning af nye ind-

tægtsrammer som følge af denne overdragelse. 

 

Det overtagne net vedrører den del af Vestjyske Nets 60 kV net, som geografisk 

dækker EnergiMidts netbevillingsområde. Energistyrelsen har den 4. april 2014 

godkendt en delvis overdragelse af netbevilling fra Vestjyske til EnergiMidt. 

 

Sekretariatet har den 4. august 2014 truffet afgørelse om, at en andel på 20,3 pct. 

af Vestjyske Nets indtægtsramme pr. 31. december 2012 overdrages til Energi-

Midt, mens 79,7 pct. forbliver hos Vestjyske Net. Virksomhederne har opgjort 

splittet på baggrund af det overdragne anlægs andel af de samlede driftsomkost-

ninger i 2004. 

 

Sekretariatet har opgjort Vestjyske Nets indtægtsramme pr. 31. december 2012 til 

kr. 39.432.599. Da det overdragede net geografisk dækker EnergiMidts bevil-

lingsområde, er EnergiMidts leverede mængde upåvirket af overdragelsen. På den 

baggrund forhøjes EnergiMidts reguleringspris fra og med 2013 med 0,38 

øre/kWh: 

 
20,3% ∗ 𝐼𝑅𝑉𝑒𝑠𝑡𝑗𝑦𝑠𝑘𝑒,2012

𝑀æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑀𝑖𝑑𝑡,2012
∗
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2013
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠2012

∗ 100

⇔
0,203 ∗ 39.432.599

2.151.317.887
∗
132,54

132,29
∗ 100 = 0,38. 

 

6.4 OPGØRELSE AF ØKONOMISKE FORHOLD FOR 2014 

Sekretariatet finder, at den bagudrettede reguleringspris, indtægtsramme, differen-

ce og forrentning for 2014 for EnergiMidt er som fremgår af tabel 1. De bagved-

liggende beregninger og indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark. 

TABEL 1 | REGULERINGSPRIS, INDTÆGTSRAMME, DIFFERENCE OG FORRENTNING 

FOR 2014 

Reguleringspris (øre/kWh)   22,30 

Indtægtsramme (kr.)   576.671.296 

Årets opståede difference (kr.)   130.827.103 

Midlertidig tarifnedsættelse (kr.)   54.583.068 

Akkumuleret difference (kr.)   75.275.975 

Forrentningsprocent (pct.)   4,084 

Kilde: EnergiMidt og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet bemærker hertil, at den tilladte forrentningsprocent er 4,084 pct. i 

2014. EnergiMidt har således ikke merforrentning i 2014, jf. § 2, nr. 14, i ind-

tægtsrammebekendtgørelse 335/2011.  
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6.5 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at EnergiMidt har indsendt kor-

rekte oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til EnergiMidts om-

kostninger til energibesparelser i 2014. Virksomheden vil modtage en selvstændig 

afgørelse herfor. 

 

Herudover har EnergiMidt på nuværende tidspunkt én sag under behandling i se-

kretariatet vedrørende nødvendige nyinvesteringer. 

 

Det bemærkes endelig, at EnergiMidts indtægtsrammer for reguleringsårene 2005-

2014 kan påvirkes af senere trufne afgørelser om virksomhedens indtægtsrammer 

for den omhandlede periode, fx afgørelser om forhøjelse af reguleringsprisen som 

følge af nødvendige nyinvesteringer. 

 

Sekretariatet skal her fremhæve, at netvirksomhederne den 29. maj 2015 er orien-

teret om, at ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendi-

ge nyinvesteringer idriftsat 2005-2014 skal fremsendes senest den 31. december 

2015. 
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KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives 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 rettidig indlevering af klage. 

Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebe-

handling". 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, 

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 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5416 

ae@energitilsynet.dk 

 

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