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BILAG 3
PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING AF INDTÆGTSRAMMER
Ved sammenlægningen af indtægtsrammer skal der beregnes en ny, samlet reguleringspris, som dækker de fusionerede indtægtsrammer. Boks 1 nedenfor opridser
de principper, som Sekretariatet for Energitilsynet i henhold til sekretariatets praksis lægger til grund for sammenlægningen af indtægtsrammer.

BOKS 1 | PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING AF INDTÆGTSRAMMER

Ved sammenlægning af indtægtsrammer benytter Sekretariatet for Energitilsynet en metode, som indebærer, at der beregnes en såkaldt korrigeret
reguleringspris gældende for den fusionerede indtægtsramme (svarende
til den nye bevilling) i det sidste år, hvor indtægtsrammerne fortsat er adskilte (år 0). Denne vil være udgangspunktet for den fremtidige regulering
af den sammenlagte netvirksomhed.
Beregningen af den korrigerede reguleringspris sker ved, at summen af
indtægtsrammer for de hidtidige bevillinger i år 0 deles med den tilhørende
leverede mængde el for samme år. Beregningsmetoden for den tilhørende
leverede mængde el er illustreret i boks 2.
Her et eksempel på beregningen af den korrigerede reguleringspris (ved
sammenlægning af to indtægtsrammer, 1 og 2):
𝐾𝑜𝑟𝑟. 𝑟𝑒𝑔. 𝑝𝑟𝑖𝑠1+2,Å𝑟 0 =

∑1,2 𝐼𝑅𝑖,Å𝑟 0
∑1,2 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑖,Å𝑟 0

Den leverede mængde opgøres eksklusiv nettab.
Den korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives til året efter, hvor
sammenlægningen af bevillinger træder i kraft (år 1). Indtægtsrammen for
den nye bevilling for år 1 beregnes nu som den leverede mængde kWh for
den fusionerede enhed i år 1 ganget med den korrigerede reguleringspris
pristalsfremskrevet til år 1 (korr. reg.pris1+2, År 1).
Den fusionerede indtægtsramme for den nye bevilling i år 1 beregnes
dermed således:
𝐼𝑅1+2,Å𝑟 1 = 𝐾𝑜𝑟𝑟. 𝑟𝑒𝑔. 𝑝𝑟𝑖𝑠1+2,Å𝑟 1 ∗ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑒𝑙1+2,Å𝑟 1
Den endelige fusionerede indtægtsramme vil blive ledsaget af en opgørelse af den tilhørende akkumulerede difference samt eventuelle indtægtsrammejusteringer, som først er gældende efter fusionsåret. Eksempler på
sidstnævnte er benchmarkingkrav, indtægtsrammenedsættelser som følge
af merforrentning og indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige
nyinvesteringer.
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Det bemærkes, at opkrævningsmuligheden i forbindelse med energispareaktivitet
ligger udover ovennævnte indtægtsramme.
Hvis der er interne leverede mængder el mellem de net, som de fusionerende indtægtsrammer dækker, skal disse elimineres. Boks 2 nedenfor opridser de principper, som Sekretariatet for Energitilsynet lægger til grund ved opgørelse af den
samlede leverede mængde el for den ny fusionerede indtægtsramme.

BOKS 2 | PRINCIPPER FOR OPGØRELSE AF LEVERET MÆNGDE FOR DEN
FUSIONEREDE INDTÆGTSRAMME

Hvis de net, som de fusionerende indtægtsrammer dækker over, er horisontalt forbundet, er det udgangspunktet for opgørelsen af den samlede
leverede mængde el tilhørende den fusionerede indtægtsramme, at den
leverede mængde el i de hidtidige områder summeres, uden at der sker
noget fradrag herfra. Det skyldes, at de hidtidige indtægtsrammer som
regel dækker hver sit geografiske område og dermed også hver sit kundeunderlag. Undtagelsen hertil er, hvis der i særlige tilfælde er interne leverede mængder på tværs af de to horisontalt forbundne net.
Hvis de net, som indtægtsrammerne dækker over, er vertikalt forbundet,
vil der som oftest være dele af nettet, som overlapper det samme kundeunder-lag, og dele som ikke gør. For så vidt angår den del, hvor kundeunderlaget overlapper fuldstændig, og hvor den leverede mængde el derfor er ens for de to områder, medtages alene den leverede mængde én
gang. For så vidt angår den resterende del af nettet, hvor bevillingerne
ikke har samme kundeunderlag, medtages den fulde leverede mængde
tilhørende de indtægtsrammer, der sammenlægges. Det samme gør sig
gældende for kunder, som er tilkoblet nettet på højere spændingsniveauer (eksempelvis 50 kV), i fald sammenlægningen også dækker underliggende net, hvor disse ikke indgår i den leverede mængde.
Den beskrevne metode er således:
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑒𝑙1+2,Å𝑟 0
= ∑ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑖,Å𝑟0
1,2

− 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑓æ𝑙𝑙𝑒𝑠𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒
Det bemærkes, at opgørelsesmetoden for år 0 skal sikre, at den korrigerede mængde svarer til den mængde, som virksomheden ville have leveret til slutbrugere, såfremt den havde været fusioneret i år 0.

