
 

Side 1/2 

Energistyrelsen 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Til høringsparter 

 

 

 

 

Høring af udkast til revideret indtægtsrammebekendtgørelse (elektricitet) 

  

 

Hermed sendes udkast til revision af bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

omfattet af lov om elforsyning i høring.  

 

Bekendtgørelsen foreslås ændret udelukkende med henblik på at tage højde for de 

regler om tab på debitorer og om netvirksomhedernes bindende midlertidige 

prisnedsættelser, der i forbindelse med engrosmodellen er blevet indført i lov om 

elforsyning, jf. lov nr. 577 af 4. maj 2015.  Ændringerne er markeret med rødt i 

vedhæftet høringsudkast. 

  

Udkastet til den reviderede bekendtgørelse reflekterer således bestemmelsen i § 

70, stk. 3, i lov om elforsyning, som indsat ved lov nr. 577 af 4. maj 2015. Efter 

denne bestemmelse kan en netvirksomheds indtægtsramme blive forhøjet for at 

dække et tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling til 

netvirksomheden. Indtægtsrammen kan blive reduceret, hvis netvirksomheden 

efterfølgende modtager et beløb fra elhandelsvirksomheden eller 

elhandelsvirksomhedens konkursbo, der helt eller delvis dækker det tab, der 

tidligere har ført til en forhøjelse.  

  

Udkastet til den reviderede bekendtgørelse reflekterer endvidere, at der i 

forbindelse med vedtagelsen af engrosmodellen er blevet indført muligheden for 

netvirksomheder at give bindende midlertidige prisnedsættelser, jf. § 72 b, stk. 1, 3. 

pkt., i lov om elforsyning, som indsat ved lov nr. 577 af 4. maj 2015.  

Efter forarbejderne til bestemmelsen, jf. betænkning over L 176 af 25. april 2012, er 

disse prisnedsættelser karakteriseret ved, at de er bindende, således at 

netvirksomheden ikke efterfølgende vil kunne opkræve beløbet under henvisning til 

indtægtsrammebekendtgørelsens regler om differencer. Det vurderes, at bindingen 

for netvirksomhederne nemmest kan håndteres ved at sænke reguleringsprisen 

midlertidigt med et beløb svarende til det forventede samlede reduktionsbeløb.  

 

Bekendtgørelsen vil træde i kraft samtidig med engrosmodellens indførelse, den 1. 

april 2016. 
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Høringsfrist 

Høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 19. februar 2016 og 

bedes sendt pr. e-mail til ens@ens.dk med cc. cfe@ens.dk. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Christine Federlin  
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