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T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Høringsnotat vedrørende revideret bekendtgørelse om indtægtsrammer 

for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet 

af lov om elforsyning   

 

Udkast til revideret bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning   

har været udsendt i høring fra den 29. januar til den 19. februar 2016.  

 

Energistyrelsen har modtaget i alt 8 høringssvar. CO-industri, Dansk 

Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Datatilsynet, Energinet.dk og FSR – danske 

revisorer har ikke afgivet bemærkninger til bekendtgørelsen. Dansk Energi og 

Sekretariatet for Energitilsynet har haft bemærkninger til bekendtgørelsen.   

 

I det følgende gennemgås de væsentligste høringssvar. Energistyrelsens 

kommentarer hertil er anført i kursiv.  

 

Det bemærkes, at der udover de ændringer, som Energistyrelsen har foretaget i 

bekendtgørelsen for at følge op på høringssvarene, se hertil nedenfor, er 

indarbejdet en række mindre ændringer af redaktionel og lovteknisk karakter i 

bekendtgørelsen.  

 

Paragrafhenvisninger er til paragrafbetegnelser i høringsudkastet med mindre 

andet er angivet.  

 

Bindende midlertidige prisnedsættelser 

Dansk Energi mener at definitionen af en bindende midlertidig prisnedsættelse i § 

2, nr. 2, ikke er klar nok. Det bør gøres helt klart, at bindende midlertidige 

prisnedsættelser alene vedrører de situationer, hvor et netselskab beslutter at yde 

en særlig rabat til dets kunder, og hvor netselskabet ved dets indberetning til 

datahubben har markeret, at elhandlerne skal videreføre denne rabat til 

netselskabets kunder.  Dansk Energi opfordrer Energistyrelsen i øvrigt til at 

bekræfte, at indførelsen af reglerne om bindende midlertidige prisnedsættelser ikke 

berører netvirksomhedernes muligheder for at gennemføre en midlertidig 

prisreduktion.Endvidere bemærker Dansk Energi at begrebet ”bindende midlertidig 

prisnedsættelse” ikke er anvendt konsekvent i alle bestemmelser, hvilket giver 

anledning til forvirring.  
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Dansk Energi gør endelig opmærksom på, at der mangler en 

overgangsbestemmelse i bekendtgørelsen i forhold til netvirksomhedernes pligt til 

at indberette bindende midlertidige prisnedsættelser til Energitilsynet. Således er 

der netvirksomheder, der allerede har indberettet bindende midlertidige 

prisnedsættelser i datahubben, som er gældende fra 1. april 2016 eller som 

påbegyndes inden for et par måneder efter engrosmodellens ikrafttræden. Dansk 

Energi foreslår konkret, at netselskaberne får 3 måneder fra bekendtgørelsens 

ikrafttræden til at indberette bindende midlertidige prisnedsættelser til 

Energitilsynet, som påbegyndes den 1. april 2016 eller indtil 3 måneder efter 

bekendtgørelsens ikrafttræden. Dansk Energi forudsætter samtidig, at et 

netselskab, der har besluttet at give en rabat i hele 2016, alene vil skulle indberette 

en bindende midlertidig prisnedsættelse til Energitilsynet svarende til perioden 1. 

april 2016 til 31. december 2016. Dette bedes Energistyrelsen bekræfte og om 

nødvendigt medtage i en overgangsbestemmelse.  

 

Energistyrelsens kommentarer:  

Definitionen i § 2, nr. 2, lyder som følger:  

”Bindende midlertidig prisnedsættelse: En af netvirksomhed fastsat 

prisnedsættelse, som en elhandelsvirksomhed er forpligtet til efter § 72 b, 

stk. 1, 3. pkt., i lov om elforsyning, at viderefakturere uændret til de 

relevante aftagenumre.” 

Energistyrelsen mener, at det med henvisningen til § 72 b, stk. 1, 3. pkt., er gjort 

tilstrækkeligt klart, at begrebet alene omfatter de af en netvirksomheds midlertidige 

prisnedsættelser, som en elhandelsvirksomhed er forpligtet til at viderefakturere 

uændret til de relevante aftagenumre. Energistyrelsen bekræfter således, at 

indførelsen af reglerne om bindende midlertidige prisnedsættelser ikke berører 

netvirksomhedernes muligheder for at gennemføre en midlertidig prisreduktion i de 

situationer, hvor netvirksomheden fastsætter sit tarifniveau i forhold til 

forrentningsloftet og i denne forbindelse opbygger en difference i eget favør, som 

virksomheden efterfølgende ved aflæggelse af reguleringsregnskabet kan vælge at 

opkræve eller afstå fra at opkræve. Energistyrelsen har endvidere rettet de steder i 

bekendtgørelsen, hvor begrebet bindende midlertidig prisnedsættelse ikke er 

anvendt konsekvent, jf. § 22, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt. Endelig er der blevet 

indført en overgangsbestemmelse i bekendtgørelsen, der tager højde for de 

tilfælde, hvor der på tidspunktet for ikrafttræden af bekendtgørelsen den 1. april 

2016 allerede er indberettet bindende midlertidige prisnedsættelser i datahubben, 

som en elhandelsvirksomhed er forpligtet til efter § 72 b, stk. 1, 3. pkt., i lov om 

elforsyning, at viderefakturere uændret til de relevante aftagenumre. 

Energistyrelsen bemærker i øvrigt, at Styrelsen er enig i, at en netvirksomhed, der 

har besluttet at give en rabat i hele 2016, alene vil skulle indberette en bindende 

midlertidig prisnedsættelse til Energitilsynet svarende til perioden 1. april 2016 til 

31. december 2016. 

 

Tab på debitorer 
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Dansk Energi forudsætter, at det tab, der vil kunne dækkes efter bekendtgørelsens 

§ 21 ved en midlertidig forhøjelse af reguleringsprisen, også indeholder tab i form 

af de nødvendige finansieringsomkostninger, som netselskabet uundgåeligt har i 

forbindelse med den manglende betaling fra en elhandelsvirksomhed og beder 

Energistyrelsen om bekræftelse heraf.  

 

Dansk Energi mener endvidere, at tabte elafgifter i forbindelse med strømtyveri og 

tab pga. slutkunders manglende betaling af tilslutningsbidrag også bør omfattes af 

de nye bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelsen omhandlende tab på 

debitorer, jf. § 12, stk. 1, nr. 6, og § 13, stk. 1, nr. 5.  

 

Dansk Energi mener endelig, at de ændrede forhold omkring tab på debitorer i 

engrosmodellen bør medføre en konsekvensrettelse vedr. benchmarkingen. 

Netvirksomhederne følger den samme branchestandard, der er lavet vedr. 

aftaleforholdet mellem netselskab og elhandler (standardaftalen). Netselskaberne 

kan ikke gardere sig mod tab på debitorer og vil kunne opleve store omkostninger, 

som bygger på tilfældigheder i forhold til, hvor en elhandler, der går konkurs, har 

mange kunder. Omkostninger ved tab på debitorer vil komme i skvulp, måske med 

års mellemrum, og vil derfor lave en skævvridning i sammenligningen i 

benchmarkingen, som vil ramme helt vilkårligt og vil have langsigtet effekt. Dansk 

Energi opfordrer derfor til, at det medtages i indtægtsrammebekendtgørelsens § 

28, at tab på debitorer ikke indgår i benchmarkingen.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) finder, at det bør kunne straffes med bøde, 

hvis en netvirksomhed, der har fået forhøjet sin indtægtsramme midlertidigt pga. et 

tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling, jf. § 21, stk. 1, men 

efterfølgende modtager et beløb fra elhandelsvirksomheden eller en 

elhandelsvirksomhedens konkursbo, der helt eller delvis dækker dette tab, jf. § 21, 

stk. 2, ikke anmelder det indhentede tab. I tilfælde omtalt i § 21, stk. 2, sænker 

Energitilsynet reguleringsprisen midlertidigt.  

 

Energistyrelsens kommentar:  

Energistyrelsen er ikke enig i, at den midlertidige forhøjelse af en netvirksomheds 

indtægtsramme efter § 21, stk. 1, for at kompensere netvirksomheden for tab, som 

er en følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling for netydelsen og 

afgifter, også bør indeholde netvirksomhedens nødvendige 

finansieringsomkostninger indtil virksomheden kan få dækket tabet via en 

midlertidig indtægtsrammeforhøjelse og en efterfølgende opkrævning over 

tarifferne. En netvirksomheds finansieringsomkostninger i perioden indtil 

Energitilsynets afgørelse og opkrævning over tarifferne dækkes heller ikke i andre 

tilfælde, hvor netvirksomheder kan få hævet deres indtægtsramme midlertidig. 

Dansk Energis høringssvar giver Energistyrelsen anledning til at præcisere 

ordlyden af § 21, stk. 1, således, at det vil fremgår, at forhøjelsen vil svare til det 

regnskabsførte beløb. Energistyrelsen henviser i øvrigt til, at regnskabsaflæggelsen 



 

Side 4/4 

skal ske i overensstemmelse med regnskabsaflæggelsesprincipper i medfør af 

årsregnskabsloven.   

 

De nye bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelsen indføres med baggrund i § 

70, stk. 3, i lov om elforsyning. Bestemmelsen i elforsyningsloven omhandler alene 

tab, som er en følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der 

er faktureret i henhold til lovens § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt., dvs. en netvirksomheds 

fakturering for elhandelsvirksomhedens betaling for netydelsen og afgifter. 

Energistyrelsen vil overveje de af Dansk Energi rejste problemstillinger i forbindelse 

med strømtyveri og tab pga. slutkunders manglende betaling af tilslutningsbidrag i 

anledning af den igangsatte revision af den økonomiske regulering af 

netvirksomhederne som opfølgning på elreguleringsudvalgets anbefalinger.  

 

Energistyrelsen finder ikke anledning til ved ændring af bekendtgørelsens § 28 

specifikt at undtage forhold vedrørende tab på debitorer fra benchmarkingen. Det 

er op til Energitilsynet at administrere bestemmelsen og fastsætte de nærmere 

rammer for benchmarkingen, herunder de forhold, som der tages højde for ved 

virksomhedernes benchmarking.  

 

Vedrørende SET’s høringsindlæg vurderer Energistyrelsen, at tilfælde, hvor en 

netvirksomhed undlader at orientere Energitilsynet om modtagne beløb, der er 

omtalt i bekendtgørelsens § 21, stk. 2, vil kunne straffes med bøde efter § 87, stk. 

1, nr. 7, i lov om elforsyning. Efter denne bestemmelse straffes med bøde den, der 

meddeler Energitilsynet urigtige eller vildledende oplysninger. Netvirksomheder er 

efter § 76, stk. 1, i lov om elforsyning forpligtede til at anmelde regnskaber, 

budgetter og andre oplysninger efter Energitilsynets nærmere bestemmelse til brug 

ved fastsættelsen af og tilsynet med indtægtsrammerne. Det fremgår nærmere af 

§§ 30 og 31 i indtægtsrammebekendtgørelsen, at virksomheder i forbindelse med 

deres regnskabsaflæggelse skal dokumentere forhold som bevirker, at 

reguleringsprisen skulle have været hævet eller sænket, herunder indhentede tab, 

jf. § 21, stk. 2.  

 


