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AFGØRELSE | UDMELDING AF ØSTKRAFT NETS BAGUDRETTEDE 
REGULERINGSPRIS FOR REGULERINGSÅRET 2014 

1. INDLEDNING 

Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået reguleringsregnskabet for Østkraft 
Net A/S (herefter ”Østkraft”) for reguleringsåret 2014. På denne baggrund opgøres 
den bagudrettede reguleringspris for 2014. 
 
2. AFGØRELSE 

På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering har Sekretariatet for Energi-
tilsynet truffet afgørelse om, at: 
 

• Østkrafts bagudrettede reguleringspris er 28,97 øre/kWh i 2014, jf. § 8, i 
indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
 

• Østkrafts reguleringspris forhøjes midlertidigt1 med 0,19 øre/kWh i 2014 
pga. væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpri-
ser, jf. § 12, stk. 1, nr. 3 og § 17, i indtægtsrammebekendtgørelse 
335/2011. 
 

• Den tidligere udmeldte varige korrektion for nettab af Østkrafts indtægts-
ramme i 2011 ændres bagudrettet fra 2011 fra kr. -2.537.662 til kr. -
2.479.138. Dette er som følge af en forkert opgørelsesmetode for nettabs-
korrektioner for perioden 2009-2011. 
 

• Østkraft kan forlænge sin afviklingsperiode til udgangen af år 2025 for 
differencer i virksomhedens favør, jf. den af virksomheden indsendte af-
viklingsplan, da afviklingen ellers vil få urimelige konsekvenser for for-
brugerne jf. § 21, stk. 4, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 
og punkt 222, i Energitilsynets rammenotat. 
 

 
1 Et-årig reduktion. 
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På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer 
ovennævnte afgørelser, at Østkrafts indtægtsramme er kr. 63.285.847 i 2014. 
 
3. SAGSFREMSTILLING 

Østkraft har den 29. maj 2015 indsendt reguleringsregnskabet for 2014 til 
Sekretariatet for Energitilsynet. I reguleringsregnskabet er der redegjort for, 
hvorledes Østkraft ønsker at afvikle sine differencer i virksomhedens favør. 

Endvidere orienterer Østkraft i reguleringsregnskabet for 2014 om, at af-
hænding af backbone- og tomrørsnet i 2015 vil reducere ”andre indtægter”. 
Og endeligt angiver virksomheden, at den har fulgt op på afgørelsen i ”Ind-
tægtsrammeudmelding for Østkraft Net A/S for reguleringsårene 2005-
2013” om, at tab på tilgodehavender skal posteres korrekt fra og med regu-
leringsåret 2014. Det er konstateret ved bemærkningen ”Som følge af Ener-
gitilsynets vejledning til reguleringsregnskabet er der sket en tilpasning af 
klassificering af omkostninger og indtægter.” 

4. HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 14. september 2015 sendt i høring hos 
Østkraft med høringsfrist den 28. september 2015. 
 
Østkraft har fremsendt høringssvar den 28. september 2015. Virksomheden be-
mærker heri, at den distribuerede kWh mængde er faldet ca. 12 pct. over perioden 
2008-2014, og at faldet vil fortsætte i 2015. 
 
Som følge af den faldende distribuerede mængde ønsker Østkraft at afvikle diffe-
rencerne i virksomhedens favør over 10 år fra 2016 til 2025. Ved telefonsamtale 
den 30. september 2015 mellem Østkraft og sekretariatet, er det uddybet, at det er 
ligeligt over de 10 år. 

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 regule-
ringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, til hver virksomhed og til regionale transmissions-
virksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 26. Disse priser og beløb kan senere æn-
dres, 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. 
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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. 
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. Års-
rapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. (…)” 

 
Netvirksomheder kan fremsende korrektioner til oplysningerne i virksomhedernes 
årsrapporter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21: 
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− § 21 
Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan fremsende korrektioner til oplys-
ningerne i virksomhedernes årsrapporter, såfremt disse har betydning for opgørelsen af regule-
ringsprisen, rådighedsbeløbet eller forrentningsprocenten, herunder som følge af pålæg fra Ener-
gitilsynet, 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. 

 
En virksomhed har merforrentning såfremt den tilladte forrentning plus 1 procent-
point overskrides, jf. § 2, nr. 14, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011: 
− § 2, NR. 14 

Merforrentning: Forrentning af den nødvendige kapital, som overstiger den lange byggeobligati-
onsrente, jf. nr. 12, plus 1 procentpoint. 

 
Virksomhederne redegør for differencer og afviklingen heraf, jf. § 29, stk. 3. 
− § 29, STK. 3 

Såfremt der er en difference, jf. § 2, nr. 2, eller der er ændrede forhold, som bevirker, at regule-
ringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges års-
rapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede difference er 
korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaf-
læggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra af-
viklingen af differencer fra tidligere regnskabsår. 

 
Netvirksomhederne kan få forlænget deres afviklingsperiode, jf. pkt. 275, princip 
1.a.iii, pkt. 220 og pkt 222, i ”Tilkendegivelse om principper for indtægtsramme-
udmeldinger 2005-2011 (rammenotat)” (herefter Energitilsynets rammenotat): 
− PKT. 275, 1.A.III.  

Såfremt sekretariatet efter en konkret vurdering af en given virksomheds differenceafviklingsplan 
finder, at opkrævning af differencer, der er akkumuleret over flere år, vil være uforholdsmæssigt 
byrdefuld for forbrugerne, kan sekretariatet træffe afgørelse om at udvide opkrævningsperioden. 

− PKT. 220  
I forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 1, er det angivet, at en virksomhed skal give et 
forudgående varsel på mindst tre måneder til den berørte forbruger, såfremt virksomheden agter 
at foretage væsentlige ændringer i tariffer, vilkår eller gebyrer til ugunst for forbrugeren. Ved væ-
sentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende tariffer eller gebyrer, som forhøjer det berørte 
priselement med 10 pct. eller mere, jf. § 10, stk. 2. På baggrund af dette kan det udledes, at i 
hvert fald prisstigninger på 10 pct. anses for at have væsentlig betydning for den enkelte forbru-
ger. 

− PKT. 222  
Sekretariatet vurderer, at det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for forbrugerne, såfremt en 
virksomhed inden for en kort periode afvikler en betydelig difference med store udsving i tarifferne 
til følge. Sekretariatet vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt med Energitilsynets be-
myndigelse til, at sekretariatet indgår drøftelser med virksomhederne med henblik på at sikre en 
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længere afviklingsperiode, såfremt det vurderes, at konsekvenserne for forbrugerne vil være uri-
melige. Se også afsnit 4.0 ovenfor om markante stigninger i tariffer fra år til år. 

 
6. VURDERING 

I det følgende behandler Sekretariatet for Energitilsynet først korrektion af nettab i 
afsnit 6.1 og 6.2. På baggrund af dette udmeldes Østkrafts reguleringspris og ind-
tægtsramme for 2014 i afsnit 6.3. Og endeligt behandles virksomhedens afvikling 
af differencer i virksomhedens favør ligeledes i afsnit 6.3. 

6.1 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. 
 
Til at vurdere hvorvidt omkostningerne er væsentlige, anvendes følgende: 
 
Omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår 
skal adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), 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. § 12, stk. 4, § 13, stk. 2 og § 17, stk. 
2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. 
 
I det følgende vurderer sekretariatet, hvorvidt korrektionerne fører til væsentligt 
øgede eller reducerede nettabsomkostninger i 2014. 
 
Østkraft har den 29. maj 2015 indsendt reguleringsregnskab 2014, hvoraf virk-
somhedens fysiske nettab på 13.946.843 kWh samt nettabsomkostning på kr. 
7.836.647 fremgår. Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,56 kr./kWh i 2014. 
 
Nettabskorrektionen beregnes til at blive kr. 408.886. Den beregnede nettabskor-
rektion for 2014 er væsentlig, idet den overstiger væsentlighedskriteriet i § 17, stk. 
2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.  
 
Sekretariatet finder således, at Østkrafts indtægtsramme skal øges med kr. 408.886 
i 2014 svarende til en stigning i reguleringsprisen på 0,19 øre/kWh. 

6.2 NETTABSKORREKTIONER 2009-2011 
Sekretariatet for Energitilsynet har konstateret, at sekretariatet for reguleringsårene 
2009-2011 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 2009-2011 
justeres for tidligere års korrektioner for nettab. 
 
Sekretariatet kan uddybende bemærke følgende om opgørelsesmetoden: 
 
I reguleringsårene 2005-2008 blev forhøjelser og sænkninger af netvirksomheder-
nes indtægtsrammer som følge af væsentligt større eller mindre omkostninger til 
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nettab beregnet som korrektioner af reguleringsprisen. En korrektion af regule-
ringsprisen svarer til en varig korrektion af indtægtsrammen. Hvis en netvirksom-
hed fx fik forhøjet reguleringsprisen i 2005 som følge af stigende omkostninger til 
nettab, ville virksomhedens indtægtsramme blive forhøjet varigt fra og med 2005. 
 
Med henblik på i stedet at gøre effekten på netvirksomhedernes indtægtsramme 
midlertidig, dvs. ét-årig, blev praksis ændret fra og med 2009. 
 
Rent beregningsteknisk blev årets korrektioner som følge af nettab i 2009 og 2010 
fortsat beregnet som korrektioner af reguleringsprisen, men hvor der blev justeret 
for tidligere års korrektioner af indtægtsrammen. 
 
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. 
 
Sekretariatet konstaterer, at Østkraft ved den forkerte beregningsmetode har fået 
forhøjet indtægtsrammen varigt med kr. 1.339.557 i 2010 og reduceret indtægts-
rammen varigt med kr. 2.537.662 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 forhøjet varigt med kr. 1.306.746 i 2010 og reduceret varigt med kr. 
2.446.000 fra og med 2011. Den forkerte beregningsmetode har samlet set med-
ført, at Østkrafts indtægtsramme har været højere i 2010, og lavere i årene 2011 og 
fremefter, end den havde været under en korrekt beregningsmetode. Der henvises 
til vedlagte regneark ”Østkraft 2005-2010” og ”Østkraft 2011-2014”. 
 
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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Sekretariatet finder derfor, at den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægts-
rammen for 2011 ændres bagudrettet fra kr. -2.537.662 til kr. -2.479.138, hvorefter 
Østkafts indtægtsramme fra og med 2011 har den korrekte størrelse.  

6.3 OPGØRELSE AF ØKONOMISKE FORHOLD FOR 2014 
Sekretariatet finder, at den bagudrettede reguleringspris, indtægtsramme, differen-
ce og forrentning for 2014 for Østkraft er som fremgår af tabel 2. De bagvedlig-
gende beregninger og indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark. 

TABEL 1 | REGULERINGSPRIS, INDTÆGTSRAMME, DIFFERENCE OG FORRENTNING 
FOR 2014 

Reguleringspris (øre/kWh) 28,97

Indtægtsramme (kr.) 63.285.847

Årets opståede difference (kr.) 58.773.690

Midlertidig tarifnedsættelse (kr.) 8.773.849

Akkumuleret difference (kr.) 49.999.841

Forrentningsprocent (pct.) -1,063

Kilde: Østkraft og Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet bemærker hertil, at den tilladte forrentningsprocent er 4,084 pct. i 
2014. Østkraft har således ikke merforrentning i 2014, jf. § 2, nr. 14, i indtægts-
rammebekendtgørelse 335/2011. 

AFVIKLING AF DIFFERENCER 
Østkrafts akkumulerede difference i virksomhedens favør ultimo 2014 er kr. 
49.999.841. Denne skal afvikles inden for 2 års fristen, jf. § 29, stk. 3, i indtægts-
rammebekendtgørelse 335/2011. 
 
Sekretariatet vurderer, at en afvikling inden for 2 års fristen i den konkrete sag vil 
være uforholdsmæssigt byrdefuld for forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat, 
pkt. 275, princip 1.a.iii, idet en afvikling vurderes at må føre til en forhøjelse af 
prisen med over 10 pct., jf. hertil rammenotatets pkt. 220. 
 
Østkraft har med reguleringsregnskabet 2014 angivet en differenceafviklingsplan, 
hvoraf det fremgår, at virksomheden ønsker at afvikle hhv. kr. 0 i 2015 og kr. 
49.999.8412 i 2016.   
 
I forbindelse med høringssvaret, jf. afsnit 4, har Østkraft justeret virksomhedens 
differenceafviklingsplan således, at differencen i virksomhedens favør bliver lige-
ligt afviklet over en tiårig periode fra år 2016-2025. 

 
2 Østkraft har med reguleringsregnskabet 2014 angivet, at der afvikles kr. 49.769.695 i 2016. Sekretariatet har 

ændret denne værdi, således at hele differencen bliver afviklet, hvilket sekretariatet vurderer har været det Øst-
kraft har tilsigtet. 
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Sekretariatet finder, at afviklingsplanen er i overensstemmelse med Energitilsynets 
rammenotats pkt. 220 og 222. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at Øst-
kraft kan forlænge sin afviklingsperiode, som det fremgår ovenfor.  

6.4 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Østkraft har indsendt korrekte 
oplysninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
Sekretariatet har i nærværende opgørelse ikke forholdt sig til Østkrafts omkostnin-
ger til energibesparelser i 2014. Virksomheden har den 1. september 2015 modta-
get en selvstændig afgørelse herfor. 
 
Herudover har Østkraft ikke på nuværende tidspunkt nogen verserende sager hos 
sekretariatet vedrørende virksomhedens indtægtsrammer. 
 
Det bemærkes endelig, at Østkrafts 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. Østkraft har varslet, at virksomheden senest den 30. september 2015 vil 
indsende ansøgninger vedr. dette. 

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 
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− gebyr 
− oplysninger, der indgår i sagerne 
− afgørelser. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Maria B. Jeppesen 
Fuldmægtig 
Tlf. 4171 5359 
mbk@energitilsynet.dk 

 


