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JUSTERINGER AF INDTÆGTSRAMMEN UN-
DER NY ØKONOMISK REGULERING 

ORIENTERINGSBREV 

Reglerne vedrørende justering af netvirksomhedernes indtægtsrammen er ændret i 

forbindelse med overgangen til ny økonomiske regulering, som trådte i kraft 1. 

januar 2018. De nye regler fremgår af bekendtgørelse om netvirksomheders ind-

tægtsrammer nr. 1594 af 22. december 2017 (herefter indtægtsrammebekendtgø-

relsen).  

 

Sekretariatet for Energitilsynet (herefter SET) har 15. december 2017 fremsendt et 

orienteringsbrev til netvirksomhederne, der beskriver det forventede behov for 

indberetning af data, samt angivelse af hvilke data der skal registreres pr. 1. januar 

2018.  

 

I dette brev orienterer SET om vilkår for justeringer af omkostningsramme og 

forrentningsgrundlag, frister for ansøgning og indberetning samt sekretariatets 

arbejde med implementering af denne del af ny økonomisk regulering.  

VILKÅR FOR JUSTERINGER AF OMKOSTNINGSRAMME OG FORRENTNINGS-

GRUNDLAG 

Netvirksomheder kan ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen få forhøjet deres om-

kostningsramme og samlede forrentningsgrundlag, såfremt de eksempelvis har 

væsentlige meromkostninger til tilslutning af et nyt forsyningsområde eller har 

gennemført kabellægning af luftledninger idriftsat efter 31. december 2017.  

 

Netvirksomheder kan ansøge Energitilsynet om forhøjelse af omkostningsrammen 

og justering af det samlede forrentningsgrundlag, jf. §§ 24-33 i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen. Træffer Energitilsynet afgørelse om justeringer, justeres omkost-

ningsrammen og det samlede forretningsgrundlag, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 35, stk. 2 og stk. 3. Forinden foretages en væsentlighedsvurdering, hvis 

den ansøgte forhøjelse vedrører en bestemmelse (§§ 24, 25, 27, 28, 30 og 33), som 

er omfattet af § 34. Tilsvarende kan netvirksomheder få reduceret deres omkost-

ningsramme og samlede forrentningsgrundlag, hvis de får færre omkostninger som 

følge af ændringer i deres net. 
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FRISTER 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen § 36, stk. 1, at ansøgning om for-

højelse efter §§ 24-33 skal indsendes til Energitilsynet senest sammen med regule-

ringsregnskabet for det reguleringsår, hvor forhøjelsen skal have virkning fra. I det 

tilfælde at en netvirksomhed eksempelvis har idriftsat et anlæg i 2018, og netvirk-

somheden ønsker, at justeringen skal have virkning fra og med reguleringsåret 

2018, skal netvirksomheden således have ansøgt herom senest samtidig med, at 

reguleringsregnskabet for 2018 indsendes.  

 

Fremsender netvirksomheden ansøgningen efter fristen, vil justeringen først få 

virkning fra og med reguleringsåret 2019. 

 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen § 36, stk. 4, at Energitilsynet træf-

fer afgørelse om justeringer senest sammen med afgørelsen om en netvirksomheds 

indtægtsramme for det pågældende reguleringsår. Afgørelse om den endelige ind-

tægtsramme skal træffes senest 6 måneder efter modtagelse af netvirksomhedens 

reguleringsregnskab, jf. § 4, stk. 1. 

 

Ændringer, der giver anledning til reduktion af en netvirksomheds omkostnings-

ramme og samlede forrentningsgrundlag, skal forventeligt indberettes senest sam-

men med reguleringsregnskabet for det reguleringsår, reduktionen har virkning fra. 

ANSØGNINGER PÅ BAGGRUND AF § 56 

Netvirksomhederne kan ansøge om forhøjelse af omkostningsrammen og det sam-

lede forrentningsgrundlag på baggrund af regnskabsførte omkostninger i 2015-

2017, som blandt andet skyldes ændrede krav ved lov, herunder anlægslov om 

infrastrukturprojekter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 56, stk. 1, nr. 1 og 2. 

 

Ansøgningerne skal væsentlighedsvurderes, jf. § 34, og kan ikke give anledning til 

forhøjelse, såfremt der allerede er givet tillæg til dækning af omkostningerne efter 

de hidtil gældende regler, jf. § 56, stk. 2 og 3. 

 

Ansøgningerne hertil skal være modtaget af SET senest i forbindelse med regule-

ringsregnskabet for 2017, jf. § 56, stk. 4. Det vil senest 31. maj 2018. Ansøgninger 

efter § 56 behandles også efter regler i § 35, ligesom som ansøgninger efter §§ 24-

33 skal. 

NØDVENDIGE NYINVESTERINGER IDRIFTSAT FØR 2018 

Der ændres ikke på vilkårene for behandling af ansøgninger vedrørende nødvendi-

ge nyinvesteringer idriftsat før 2018. Det vil sige, at der i behandlingen af disse 

ansøgninger også fremadrettet anvendes hidtil benyttede omkostningsækvivalenter 

og beregningsmetoder. 

ARBEJDET MED IMPLEMENTERING AF NY ØKONOMISK REGULERING 

SET arbejder i øjeblikket på udviklingen af den indtægtsrammemodel, der fremad-

rettet skal beregne både netvirksomhedernes foreløbige og endelige indtægtsram-

me. Arbejdet med indtægtsrammemodellen forventes afsluttet i 1. halvår 2018.  
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I 2. halvår 2018 forventer SET at udarbejde en model til beregning af justeringer 

baseret på standardlevetider og omkostningsækvivalenter, som anvist i indtægts-

rammebekendtgørelsens § 35, stk. 5. Det er forventningen, at denne model vil 

være færdig ultimo 2018 og således vil kunne anvendes i forbindelse med behand-

lingen af ansøgning om justeringer fra 2019.  

 


