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Til netvirksomhederne 

Orientering om frist for indsendelse af ansøgninger om nødvendige 

nyinvesteringer 

Sekretariatet for Energitilsynet orienterer hermed netvirksomhederne om, at der 

indføres en frist for indsendelse af ansøgninger om forhøjelser af indtægtsrammen 

som følge af nødvendige nyinvesteringer. 

 

Sekretariatet har ikke hidtil udmeldt en sådan frist. Energitilsynet har den 19. maj 

2015
1
 imidlertid tilkendegivet, at sekretariatet fremadrettet kan overgå til en prak-

sis, hvor ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer skal indsendes i forbindelse 

med regnskabsaflæggelsen for det pågældende idriftsættelsesår. 

 

For lovgrundlag og begrundelse for praksisændringen henvises til Energitilsynets 

tilkendegivelse. 

Frist for ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2005-2014 

På baggrund af, at sekretariatet ikke tidligere har udmeldt en frist for indsendelse 

af nødvendige nyinvesteringer, finder sekretariatet det rimeligt, at netvirksomhe-

derne, inden overgangen til ny praksis, får mulighed for at indsende ansøgninger 

om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2005-2013 frem til senest den 31. de-

cember 2015.  

 

Med henblik på, at der kan træffes afgørelse i sagerne hurtigst muligt, opfordrer 

sekretariatet dog netvirksomhederne til at indsende ansøgningerne i så god tid som 

muligt inden fristen. 

 

Bagudrettede forhøjelser opstået som følge af nødvendige nyinvesteringer, som er 

ansøgt efter den 31. december 2015, kan ikke forventes at kunne opkræves, med-

mindre forhøjelsen er væsentlig, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 4. 

Væsentlighedskriteriet har ingen betydning for fremadrettede forhøjelser af ind-

tægtsrammen. 

 

 
1 ”Ændret praksis ved behandling af nødvendige nyinvesteringer på elområdet” af 19. maj 2015 

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tilkendegivelse-vedr-praksis-ved-behandling-af-

ansoegninger-om-noedvendige-nyinsteringer/  

http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tilkendegivelse-vedr-praksis-ved-behandling-af-ansoegninger-om-noedvendige-nyinsteringer/
http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2015/tilkendegivelse-vedr-praksis-ved-behandling-af-ansoegninger-om-noedvendige-nyinsteringer/
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I modsætning til sekretariatets hidtidige praksis har de bagudrettede forhøjelser af 

indtægtsrammen således ikke forlænget opkrævningsfrist, dvs. de skal være op-

krævet inden udgangen af det år, der følger efter tidspunktet for det regnskabsaf-

læggelsesår, forhøjelsen vedrører, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 3.  

 

For nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2005-2014, som er ansøgt rettidigt, dvs. 

inden den 31. december 2015, kan bagudrettede forhøjelser af indtægtsrammen 

dog fortsat opkræves fremadrettet som under sekretariatets hidtidige praksis. 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at det er et krav, at ansøgningerne udarbejdes i 

henhold til sekretariatets udmeldte ansøgningsformer, og at den nødvendige do-

kumentation ligeledes er indsendt senest 31. december 2015.
2
 

 

Såfremt der måtte opstå spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgnin-

ger, opfordres netvirksomhederne til at kontakte sekretariatet forud for fremsen-

delsen med henblik på at sikre, at ansøgningerne indeholder den fornødne doku-

mentation. 

Frist for ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2015 og frem 

Fremadrettet, dvs. fra og med regnskabsaflæggelsen for reguleringsåret 2015 den 

31. maj 2016, skal ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer for det pågælden-

de reguleringsår indsendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvor virk-

somhederne er forpligtede til at indsende dokumentation for ændrede forhold, som 

bevirker, at reguleringsprisen skulle have været hævet eller sænket. 

 

Ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2015 og fremefter skal 

således fremsendes senest den 31. maj i efterfølgende kalenderår. Der kan dog 

fremsendes nye eller ændrede oplysninger frem til 31. august i indsendelsesåret.  

 

Med henblik på, at der kan træffes afgørelse i sagerne hurtigst muligt, opfordrer 

sekretariatet dog netvirksomhederne til at indsende ansøgningerne i så god tid som 

muligt inden fristen. 

 

Bagudrettede forhøjelser opstået som følge af nødvendige nyinvesteringer, som er 

ansøgt efter denne dato kan ikke forventes at kunne opkræves, medmindre forhø-

jelsen er væsentlig, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 4. 

 

Opkrævningsfristen tager dog højde for sekretariatets sagsbehandlingstid, således 

at netvirksomhederne altid har minimum ét år til at opkræve differencer i egen 

favør, der måtte opstå som følge af en rettidig ansøgt forhøjelse.  

 

Igen gælder krav om, at ansøgningerne skal udarbejdes i henhold til sekretariatets 

udmeldte ansøgningsformer, og at den nødvendige dokumentation ligeledes er 

indsendt inden fristens udløb. 

 
2 Ansøgningsformer og vejledninger til indberetningen findes på Energitilsynets hjemmeside, 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/  

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/
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Bemærkninger 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at en netvirksomhed i helt særlige til-

fælde kan indgå aftale med sekretariatet om en forlænget ansøgningsfrist. Sekreta-

riatet understreger dog, at der alene kan dispenseres fra de fastsatte ansøgningsfri-

ster, når der på forhånd er indgået aftale med sekretariatet herom, og kun hvis der 

er tale om ekstraordinære årsager. Fx kan en forlænget ansøgningsfrist komme på 

tale, hvis en sag er påklaget til Energiklagenævnet. I så fald vil netvirksomheder, 

der har indgået aftale med sekretariatet, være tilladt at afvente klagenævnets be-

handling for den pågældende sagstype, selvom det betyder, at ansøgningsfristen 

overskrides.  

 

Afslutningsvist opfordrer sekretariatet netvirksomhederne til at orientere sig i se-

kretariatets vejledninger til ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer
3
 og deref-

ter til at kontakte sekretariatet i god tid inden fristens udløb, såfremt der måtte 

opstå spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgninger. 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

 

- Anita Eskesen, ae@energitilsynet.dk, tlf. 4171 5416 

- Kirstine B. Skygebjerg, ksb@energitilsynet.dk, tlf. 4171 5366 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anita Eskesen 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5416 

ae@energitilsynet.dk 

 
3 Ansøgningsformer og vejledninger til indberetningen findes på Energitilsynets hjemmeside, 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/noedvendige-nyinvesteringer/ 
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