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NOTAT | DEN 1. JUNI 2018 

INTRODUKTION TIL BEREGNINGSMODEL 
FOR NETVIRKSOMHEDERNES INDTÆGTS-
RAMMER 

 

I forbindelse med overgangen til ny økonomisk regulering har Sekretariatet for 

Energitilsynet udarbejdet en ny model til beregning af netvirksomhedernes ind-

tægtsrammer. Modellen afspejler reguleringen, som anført i bekendtgørelsen om 

netvirksomheders indtægtsramme nr. 1594 af 18. december 2017.  

 

 

Sekretariatet er ved at udarbejde en modelbeskrivelse, som bl.a. forklarer princip-

perne, hvorpå modellen er opbygget, samt hvor i modellen inputdata, beregninger 

og resultater findes. Modelbeskrivelsen foreligger endnu ikke i en færdig udgave.  

 

Som en hjælp til netvirksomhederne til at navigere rundt i modellen har sekretaria-

tet derfor i forbindelse med udmeldingen af de foreløbige indtægtsrammer for 

2018 valgt at skrive en kort introduktion til modellen, som bl.a. forklarer, hvordan 

en netvirksomhed finder sine egne data og sin beregnede indtægtsramme i model-

len.  

NAVIGERING 
Den første fane i modellen kaldes ”Infografik” og er et kort over modellen. Her 

kan netvirksomheden få et overblik over, hvilke elementer modellen indeholder, 

og navigere rundt til modellens forskellige faner vha. links. Infografikken viser 

også sammenhængen mellem de fire typer af faner – inputdata, stamdata, bereg-

ninger og rapporter (indtægtsrammer). Rapporterne viser modellens resultater for 

netvirksomhedernes indtægtsrammer.  

 

Modellen er udformet således, at alle netvirksomheders indtægtsrammer beregnes 

i samme Excel-fil. Via fanen ”Infografik” kan man ændre visningen i modellen, 

således at alene data, beregninger og resultater for en specifik netvirksomhed vi-

ses. Dette gøres ved at vælge den pågældende virksomhed i rullevinduet i højre 

side af fanen, hvorefter man trykker på knappen Filtrer. Man skal være opmærk-

som på, at knappen aktiverer en såkaldt makro, hvorfor det er nødvendigt at have 

aktiveret brugen af makroer i sine Excel-indstillinger.    
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INDTÆGTSRAMMER 

Netvirksomhedernes indtægtsrammer fremgår af fanen ”R.1 - IR”. Disse er be-

regnet og præsenteret i en såkaldt pivottabel. Det muliggør, at netvirksomheden på 

en overskuelig måde kan se størrelsen af de elementer, som udgør den samlede 

indtægtsramme.    

FORHØJELSER 

I modellen indgår data for forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer og 

installering af fjernaflæste målere, som Energitilsynet har truffet afgørelse om. Da 

første år i omkostningsrammens basisperiode er 2012, vil modellen alene indehol-

de afgjorte forhøjelser, som vedrører investeringer idriftsat fra 2012 og frem.  

 

Af fanen ”R.5 - Just” fremgår for hver netvirksomhed, hvilke forhøjelser som 

indgår i beregningerne af indtægtsrammerne. Forhøjelserne er opdelt på sags-

nummer. Herudover er det muligt at se, om forhøjelsen vedrører en nødvendig 

nyinvestering eller installation af fjernaflæst måler, samt hvorledes forhøjelser 

relaterer sig til øgede driftsomkostninger eller afskrivninger.  

 

   


