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RESUMÉ 
1. Netvirksomhedernes indtægtsrammer består af summen af netvirksomhedens 

omkostningsramme, et beløb til dækning af faktiske omkostninger og et beløb til 

forrentning. Omkostningsrammerne for årene 2000 og 2001 beregnes på baggrund 

af netvirksomhedernes driftsomkostningerne i 1998, og beregningen af omkost-

ningsrammerne for 2002 og 2003 sker på baggrund af netvirksomhedernes drifts-

omkostninger i 2000.  

 

2. Såfremt netvirksomhedernes driftsomkostninger har været atypiske i 1998 

og/eller 2000 kan Energitilsynet, ifølge bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 

om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissions-

virksomheder med elforsyningsnet på 150kV og derunder (bekendtgørelse nr. 944 

om indtægtsrammer), beslutte, at der skal ske en korrektion af omkostningsram-

merne, således at omkostningsrammerne i højere grad kommer til at afspejle sel-

skabets typiske driftsomkostninger.  

 

3. Det er en forudsætning for Tilsynets beslutning, at netvirksomhederne fremlæg-

ger dokumentation for, at driftsomkostningerne har været atypiske i 1998 og/eller i 

2000. Såfremt driftsomkostningerne har været atypiske i 1998 er dispensations-

hjemlen bekendtgørelsens §15, og har driftsomkostningerne været atypiske i 2000 

er dispensationshjemlen bekendtgørelsens § 22.  

 

4. På Energitilsynets møde den 28. august 2000 blev behandlet en ansøgning fra 

Nykøbing Sj. El-Net om forhøjelse af omkostningsrammen med 450.000 kr. Sel-

skabet fandt, at omkostningerne i 1998 havde været atypisk lave i sammenligning 

med omkostningerne i såvel før som efterfølgende år.  

 

5. Den nuværende dispensationsbestemmelse for så vidt angår atypiske driftsom-

kostninger i år 1998 fandtes ikke i den dagældende indtægtsrammebekendtgørelse 

(bekendtgørelse nr. 290 af 1. maj 2000).  
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6. Energitilsynet vedtog, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 3 og indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 19, at meddele Nykøbing Sj. El-Net, at Energitilsynet ikke på det 

foreliggende fandt tilstrækkeligt grundlag for at dispensere fra de udmeldte ind-

tægtsrammer.  

 

7. Med ændringen af indtægtsrammebekendtgørelsen i bekendtgørelse nr. 325 af 

10. maj 2001 er der i §15 givet mulighed for at dispensere for atypiske 1998 om-

kostninger, og denne dispensationsmulighed er videreført i § 15 i den gældende 

bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer..  

 

8. Nykøbing Sj. El-Net har på denne baggrund den 8. juni 2001 på ny fremsendt 

ansøgning om forhøjelse af omkostningsrammen for 2000 og 2001 med ca. 

450.000 kr., jf. § 15 i den dagældende indtægtsrammebekendtgørelse.  

 

9. På mødet den 21. januar 2002 behandlede Energitilsynet en række dispensati-

onsansøgninger, jf. § 22 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer, om korrek-

tion af omkostningsrammen for 2002 og 2003 på baggrund af atypiske driftsom-

kostninger i 2000.  

 

10. For så vidt angår ansøgninger fra bl.a. Nykøbing Sjællands El-Net, Vording-

borg ELNET samt GEV Net A/S, besluttede Energitilsynet, jf. § 22 i bekendtgø-

relse 944, at tilsynet ikke på det da foreliggende grundlag kunne imødekomme en 

korrektion af opgørelsen af driftsomkostningerne. Ved indsendelse af yderligere 

supplerende oplysninger til belysning af, at driftsomkostningerne for 2000 havde 

været meget atypiske set i forhold til de tilsvarende omkostninger over en årrække 

- en periode på 3 til 5 år - ville ansøgningen på ny blive behandlet.  

 

11. Fra Nykøbing Sj. El-Net, Vordingborg ELNET samt GEV Net A/S har Energi-

tilsynet modtaget supplerende oplysninger.  

 

12. De oprindelige ansøgninger fra Vordingborg ELNET og Nykøbing Sj. El-Net 

er dateret 4. december 2001 og modtaget 5. december 2001. Ansøgningsfristen var 

15. november 2001. På baggrund af den korte tidsfrist virksomhederne havde til 

indsendelse af dispensationsansøgninger (bekendtgørelse nr. 944 om indtægts-

rammer er underskrevet 29. oktober 2001 og tidsfristen for indsendelse var 15. 

november 2001), og på baggrund af, at ansøgningen ikke umiddelbart blev afvist, 

vil dispensationsansøgningerne fra Vordingborg ELNET og Nykøbing Sj. El-Net 

blive behandlet som om de var modtaget rettidigt. Ansøgningen fra GEV Net A/S 

blev modtaget 15. november 2001.  

 

13. De modtagne supplerende oplysninger viser atypiske driftsomkostninger i 

2000 for de tre netvirksomheder.  

 

AFGØRELSE 
14. Det indstilles, at det meddeles Nykøbing Sj. El-Net, at Energitilsynet, jf. § 15 i 

bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer, finder, at virksomhedens omkost-

ningsramme for år 2000 og 2001 kan forhøjes med 450.000 kr.  
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15. Det indstilles endvidere, at det meddeles henholdsvis Nykøbing Sj. El-Net og 

Vordingborg ELNET , at Energitilsynet - efter omstændighederne uanset ansøg-

ningerne er modtaget for sent - vil behandle netvirksomhedernes ansøgninger, jf. § 

22 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer.  

 

16. Det indstilles endeligt, at det meddeles henholdsvis Nykøbing Sj. El-Net, Vor-

dingborg ELNET og GEV Net A/S, at Energitilsynet finder, jf. § 22 i bekendtgø-

relse nr. 944 om indtægtsrammer, at virksomhedernes omkostningsrammer for 

2002 og 2003 kan forhøjes med: 

 Nykøbing Sj. El-Net 600.000 kr.  

 Vordingborg ELNET: 450.000 kr.  

 GEV Net A/S 410.000 kr. 

 

SAGSFREMSTILLING 
A. Dispensationsansøgning pga. atypiske 1998 driftsomkostninger  

17. På Energitilsynets møde den 28. august 2000 blev behandlet en ansøgning fra 

Nykøbing Sj. El-Net om forhøjelse af indtægtsrammen med 450.000 kr. Netvirk-

somheden fandt, at omkostningerne i 1998 har været atypisk lave i sammenligning 

med omkostningerne i såvel før som efterfølgende år.  

 

18. Den nuværende dispensationbestemmelse for så vidt angår atypiske driftsom-

kostninger i år 1998 fandtes ikke i den dagældende indtægtsrammebekendtgørelse 

(bekendtgørelse nr. 290 af 1. maj 2000. Virksomhederne havde i medfør af elfor-

syningslovens § 70, stk. 3, adgang til at søge om dispensation fra de af tilsynet 

fastsatte rammer. Adgang til dispensation efter § 70, stk. 3 er imidlertid begrænset 

til de tilfælde, hvor det er nødvendigt for, at virksomheden kan gennemføre for-

pligtelser, som er pålagt i bevillingen, i loven eller bestemmelser fastsat i medfør 

af loven. Herudover havde virksomhederne adgang til at søge om dispensation i 

form af en forhøjet forrentning af netaktiver, hvis det påvises, at der foreligger 

væsentligt ændrede forhold end de, der har betinget udregningen af indtægtsram-

men, jf. den daværende indtægtsrammebekendtgørelses § 19.  

 

19. Energitilsynet vedtog at meddele Nykøbing Sj. El-Net, at Energitilsynet ikke 

på det foreliggende fandt tilstrækkeligt grundlag for at dispensere fra de udmeldte 

indtægtsrammer, jf. elforsyningslovens § 70, stk. 3 og indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 19.  

 

20. Ved fastsættelsen af §15 i bekendtgørelse nr. 325 af 10. maj 2001, (der er vide-

reført i § 15 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer) kan Energitilsynet, hvis 

en virksomheds driftsomkostninger i år 1998 har været meget atypiske set i for-

hold til tilsvarende omkostninger over en forudgående årrække beslutte, at der ved 

opgørelse af driftsomkostningerne skal ske en korrektion, således at virksomhe-

dens omkostningsramme for 2000 og år 2001 kommer til at afspejle selskabets 

atypiske driftsomkostninger.  

 

21. Nykøbing Sj. El-Net har den 8. juni 2001 fremsendt ansøgning 450.000 kr. for 

årene 2000 og 2001 og uddybet denne ved brev af 15. februar 2002.  

22. Af ansøgningen fremgår, at driftsomkostningerne i 1998 ligger ca. 450-

500.000 kr. under de tilsvarende omkostninger over en forudgående årrække. 
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BEGRUNDELSE AD §15 ANSØGNINGEN (2000 OG 2001) 

23. I § 15 i bekendtgørelse nr. 944 om indtægtsrammer er indført en bestemmelse 

om, at Energitilsynet - hvis en virksomheds driftsomkostninger i år 1998 har været 

meget atypiske set i forhold til tilsvarende omkostninger over en forudgående år-

række - kan beslutte, at der ved opgørelse af driftsomkostningerne skal ske en 

korrektion, således at virksomhedens omkostningsramme for 2000 og år 2001 

kommer til at afspejle selskabets atypiske driftsomkostninger.  

 

24. Af Nykøbing Sj. El-Nets ansøgning fremgår, at driftsomkostningerne i 2000 

ligger ca. 450-500.000 kr. under de tilsvarende omkostninger over en forudgående 

årrække. Driftsomkostningerne 2000 og 2001 findes på denne baggrund at skulle 

korrigeres med de ansøgte beløb, således at de afspejler netvirksomhedens typiske 

driftsomkostninger.  

B Dispensationsansøgninger pga. atypiske 2000 driftsomkostninger  

 

25. På mødet den 21. januar 2002 behandlede Energitilsynet en række dispensati-

onsansøgninger om korrektion af indtægtsrammen for 2000. Energitilsynet kan jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 22 beslutte, at der ved opgørelse af driftsom-

kostningerne for 2000 skal ske korrektion således at virksomhedens omkostnings-

ramme i højere grad kommer til at afspejle selskabets typiske driftsomkostninger, 

hvis en virksomheds driftsomkostninger i år 2000 har været meget atypiske set i 

forhold til de tilsvarende omkostninger over en årrække.  

 

26. Energitilsynet vedtog på mødet at meddele dispensation til Næstved Elforsy-

ning, der havde indsendt ansøgningen den 15. november, medens de øvrige net-

virksomheder blev anmodet om at indsende supplerende oplysninger til belysning 

af ansøgningerne.  

 

27. Fra Nykøbing Sj. El-Net, Vordingborg ELNET samt GEV Net A/S har Energi-

tilsynet modtaget supplerende oplysninger. De oprindelige ansøgninger fra Vor-

dingborg ELNET og Nykøbing Sj. El-Net er dateret 4. december og modtaget 5. 

december. Ansøgningsfristen var 15. november 2001. Ansøgningen fra GEV Net 

A/S blev modtaget 15. november 2001.  

 

28. Nykøbing Sj. El-Net ansøger om en forhøjelse af omkostningsrammen på 

600.000 kr. i 2002 og 2003. Begrundelsen for ansøgningen er at forsyningen i 

2000 har haft ekstraordinære udgifter til efterreparationer efter stormen i december 

1999, og at det dermed ikke var muligt at udføre normal vedligeholdelse. Desuden 

have netselskabet en vakant stilling i år 2000.  

 

29. Vordingborg ELNET ansøger om en forhøjelse af indtægtsrammerne for 2002 

og 2003 med 450.000 kr. Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne havde i 2000 været 

urealistisk lave, idet netvirksomhedens elmontører var beskæftiget med ekstraor-

dinære mange opgaver i forbindelse med kommunens gadebelysning. Vordingborg 

Elnet havde således haft drifts-og vedligeholdelses udgifter i 2000 på 1,1 mio. kr., 

hvor budgettallene for 2001 er 1,3 mio. kr. og budgettallene for 2002 er 1,5 mio. 

kr. Pga. af den reducerede vedligeholdelse i år 2000 forventer virksomheden desu-

den, at der er et vist efterslæb mht. vedligeholdelsesudgifterne. I 1999 havde 

drifts- og vedligeholdelsesudgifterne været 3,1 mio. kr. i 1999 - men dette tal kan 

reduceres efter, at forsyningen har fjernet de sidste luftledninger.  
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30. GEV Net A/S ansøger om forhøjelse med 410.000 kr. i årene 2002 og 2003. 

Af de indsendte oplysninger fremgår bl.a., at lønudgifterne i 2000 var væsentlig 

lavere end årene forud, hvilket GEV Net A/S begrunder med, at virksomheden var 

uden kabelmester i år 2000. Den ansøgte forhøjelse af omkostningsrammen svarer 

til lønudgiften til en kabelmester. 

 
BEGRUNDELSE AD §22 ANSØGNINGERNE (2002 OG 2003) 

31. På mødet den 21. januar 2002 behandlede Energitilsynet dispensationsansøg-

ninger fra bl.a. Nykøbing Sj. El-Net, Vordingborg ELNET samt GEV Net A/S om 

korrektion af indtægtsrammen for 2000, jf. §22 i bekendtgørelsens nr. 944 om 

indtægtsrammer.  

 

32. Ansøgningerne fra Nykøbing Sj. El-Net og Vordingborg ELNET er indsendt 

efter ansøgningsfristens udløb. På baggrund af den korte tidsfrist virksomhederne 

havde til indsendelse (bekendtgørelsen er underskrevet 29. oktober 2001 og tids-

fristen for indsendelse var 15. november 2001) på baggrund af, at ansøgningen 

ikke umiddelbart blev afvist , vil tilsynet efter omstændighederne behandle dis-

pensationsansøgningerne fra Vordingborg ELNET og Nykøbing Sj. El-Net.  


