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A. INDLEDNING
Denne vejledning vedrører reglerne i bekendtgørelse om energispareydelser i netog distributionsvirksomheder (herefter benævnt energisparebekendtgørelsen) for
opgørelse af de omkostninger, som net- og distributionsvirksomhederne kan medregne i 2017 som omkostninger til opfyldelse af forpligtelsen til at realisere energibesparelser, der følger af § 22, stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, nr.
4, i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 1, i lov om varmeforsyning.
Vejledningen har til formål at sikre, at net- og distributionsvirksomhederne opgør
omkostninger knyttet til energibesparelsesaktiviteter korrekt, og at bidrage til at
sikre, at virksomhedernes indberetninger bliver ensartede og sammenlignelige.
Vejledningen omfatter net- og distributionsvirksomheder på el-, naturgas- og varmeområdet. Der er visse punkter, hvor der er forskel på, hvad og hvordan der skal
indberettes for henholdsvis net-, naturgas- og varmedistributionsvirksomheder.
Regler om opgørelse af omkostninger er blevet ændret i 2017, og der gælder derfor forskellige regler om opgørelse af de omkostninger, der er medgået til at realisere energibesparelser alt efter, hvilket tidspunkt omkostningerne er realiseret på.
Denne vejledning beskriver disse forhold.
Vejledningen beskriver de mest almindelige problemstillinger i forbindelse med
opgørelse af omkostninger og indtægter ved energispareaktiviteter. Det er kun
nødvendigt, at net– eller distributionsvirksomhederne forholder sig til de omkostningsposter, som vedrører deres branche, og som virksomhederne har afholdt omkostninger til.
Som supplement til vejledningen udarbejder Energitilsynet på sin hjemmeside en
FAQ (Frequently Asked Questions) med de oftest stillede spørgsmål om opgørelse
af omkostninger til at realisere energibesparelser, herunder også spørgsmål, der
stilles til denne vejledning.
B. REGELGRUNDLAGET
De omfattede virksomheder
De forpligtede virksomheder på elforsyningsområdet er netvirksomheder, der er
kollektive elforsyningsvirksomheder, som udøver netvirksomhed med bevilling i
medfør af bestemmelserne i § 19, stk. 2, i lov om elforsyning.
De forpligtede virksomheder på naturgasforsyningsområdet er distributionsvirksomheder, der varetager transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet
med henblik på levering til forbrugere, jf. § 6, nr. 2 og 4, i lov om naturgasforsyning.
De forpligtede virksomheder på varmeområdet er distributionsvirksomheder, som
har til formål at levere energi i form af opvarmet vand, damp eller andre brændba-
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re gasarter end naturgas til forbrugere med henblik på bygningers opvarmning
eller forsyning med varmt brugsvand, jf. § 28 a, stk. 2, i lov om varmeforsyning.
Ændringer af regler i energisparebekendtgørelsen
Energisparebekendtgørelsen er ændret en gang i 2016, to gange i 2017 og en gang
i primo 2018.
Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter benævnt BEK nr. 830) trådte i kraft den 1. juli 2016.
Denne bekendtgørelse var gældende til og med den 29. juni 2017.
Bekendtgørelse nr. 840 af 28. juni 2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter benævnt BEK nr. 840) trådte i kraft den 30. juni 2017
og var gældende til og med den 31. december 2017.
Det betyder, at reglerne i BEK nr. 830 finder anvendelse for omkostninger, der er
afholdt, og indtægter, som er oppebåret, fra den 1. januar 2017 til og med den 29.
juni 2017.
Den seneste bekendtgørelse nr. 1622 af 18. december 2017 (herefter benævnt BEK
nr. 1622) trådte i kraft den 1. januar 2018 og indeholder en regel, jf. § 40, stk. 1, 1.
pkt., hvorefter realiserede energibesparelser og afholdte omkostninger og indtægter behandles efter de hidtil gældende regler.
§ 40, stk. 6, i den nugældende BEK nr. 1622 viderefører reglen i BEK. nr. 840 om,
at bekendtgørelsens krav til net- og naturgasdistributionsvirksomheders reguleringsmæssige regnskab gælder fra den 30. juni 2017 og finder første gang anvendelse for regnskabet for 2017, der aflægges til Energitilsynet i 2018.
I forhold til tidligere bekendtgørelser indebærer BEK nr. 840 kun enkelte tilføjelser og specifikationer vedrørende opgørelse og indberetning af omkostninger. Det
gælder bl.a. vedrørende indberetninger til Energitilsynets benchmarkanalyse, og
net- og naturgasdistributionsvirksomhedernes mulighed for at fordele omkostninger over flere år i forbindelse med indregning af omkostninger til realisering af
energibesparelser. Vejledningen vil angive disse forskelle i forbindelse med gennemgangen nedenfor.
Omkostningsdækning, herunder regnskabsførelse for energispareaktiviteter og
øvrig drift
Efter § 21 i BEK nr. 840 kan Energitilsynet midlertidig forhøje en netvirksomheds
reguleringspris eller en naturgasdistributionsvirksomheds indtægtsramme med et
beløb, der svarer til de nettoomkostninger efter energisparebekendtgørelsens § 18,
stk. 6, som virksomheden har afholdt i regnskabsåret, jf. dog § 21, stk. 3.
Energitilsynet træffer sine afgørelser herom på baggrund af virksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 22 for regnskabsåret, samt eventuelle korrektioner
til oplysningerne i overensstemmelse med § 25.
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Denne bestemmelse indebærer, at net- og naturgasdistributionsvirksomhederne får
dækket deres omkostninger til energispareindsatsen i 2017.
Efter BEK nr. 840 § 26, stk. 1 og 2, indregnes varmedistributionsvirksomhedernes
omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af §§ 18-19 og indtægter
omfattet af § 20 i tarifferne i overensstemmelse med bestemmelserne i varmeforsyningsloven.
Efter § 17 i BEK nr. 840 skal net- og distributionsvirksomheder holde indtægter
og omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser regnskabsmæssigt
adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger. Kravet
om regnskabsmæssig adskillelse gælder dog ikke for varmedistributionsvirksomheder i forbindelse med anmeldelse af pris, budgetter og priseftervisning.
I henhold til BEK nr. 840 § 26, stk. 2 skal varmedistributionsvirksomhederne i
anmeldelse af pris, budgetter og priseftervisning anføre omkostninger og indtægter
efter de almindelige regler i kapitel 4, i lov om varmeforsyning. Omkostninger og
indtægter kan således fordeles på nødvendige udgifter til bl.a. energi, lønninger og
andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse
med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne og driftsmæssige
afskrivninger. § 26, stk. 2, i BEK nr. 840 indebærer således ikke en ændring eller
fravigelse af den ordning, der gælder efter de almindelige regler i kapitel 4, i lov
om varmeforsyning, herunder også afskrivningsbekendtgørelsens regler om udskydelse af dækning for anlægsomkostninger.
De nærmere regler herom findes i afskrivningsbekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 941 af den 4. juli 2017, og i anmeldelsesbekendtgørelsen, senest bekendtgørelse nr. 816 af den 21. juni 2017. Der henvises desuden til Energitilsynets vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen fra juli
2017.
Varmedistributionsvirksomheder skal tilrettelægge regnskabsførelsen, så den muliggør dokumentation af fordelingen af omkostninger og indtægter omfattet af
BEK nr. 840 §§ 18-20 på kalenderår, uanset om virksomheden har kalenderåret
som regnskabsår.
Andre bekendtgørelser
Reguleringen af opgørelse af omkostninger og indtægter til energibesparelser er
fastsat ved bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber, bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
samt bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.
I forhold til vejledning vedrørende reglerne i bekendtgørelse om indtægtsrammer
for netvirksomheder og bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer
for naturgasdistributionsselskaber henvises til vejledning om indberetning af reguleringsregnskaber.
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C. HVAD ANVENDES INDBERETNINGERNE TIL?
De indberettede oplysninger anvendes i forbindelse med Energistyrelsens og
Energitilsynets kontrol med overholdelse af bekendtgørelsens regler samt som
grundlag for statistik og analyser.
C.1 Regulering af indtægtsramme og tarif
Energitilsynet forhøjer indtægtsrammen for net- og naturgasdistributionsvirksomheder. Forhøjelserne tager udgangspunkt i virksomhedernes indberettede omkostninger.
Varmedistributionsvirksomheder kan indregne de afholdte nettoomkostninger til
energispareaktiviter i tarifferne efter varmeforsyningsloven.
C.2 Benchmarkanalyse
I benchmarkanalysen sammenlignes de enkelte virksomheders omkostninger.
Ud fra regnskabstallene samt oplysninger om energibesparelser indhentet fra
Energistyrelsen udarbejder Energitilsynet en benchmarkannalyse, der offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside senest den 1. november. Det følger af § 30 i
BEK nr. 840.
På baggrund af net- og distributionsvirksomhedernes indberettede samlede omkostninger og energibesparelser udarbejder Energitilsynet en benchmarkanalyse
med en oversigt over de enkelte net- og distributionsvirksomheders omkostninger
til realiserede energibesparelser, målt pr. kWh.
Benchmarkanalysen udarbejdes således på baggrund af data, som virksomhederne
dels har oplyst i regnskaberne om omkostninger i 2017 forbundet med energispareaktiviteter (kr.), dels har indberettet som realiserede energibesparelser i 2017
(kWh).
Energitilsynet kan endvidere udarbejde forskellige omkostningsanalyser.

D. HVEM SKAL DER INDBERETTES TIL OG HVORNÅR?
Net- og naturgasdistributionsvirksomhederne redegør for deres omkostninger til
energibesparende aktiviteter i deres regnskab, som for reguleringsåret 2017 senest
sendes til Energitilsynet henholdsvis den 31. maj og den 1. juni 2018.
Varmedistributionsvirksomhederne rapporterer for reguleringsåret 2017 via samarbejdsorganets årsrapport, der skal opfylde kravene i § 26, stk. 4-5. Samarbejdsorganet sender senest den 1. april 2018 årsrapporten til Energistyrelsen. Hvis en
virksomhed ikke deltager i samarbejdet med samarbejdsorganet, skal den senest
den 1. august 2018 sende et revisorpåtegnet regnskab for kalenderårets energispa-
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reaktiviteter med de oplysninger, som ellers skulle fremgå af samarbejdsorganets
rapport, til Energitilsynet 1.
E. HVILKE OPLYSNINGER SKAL INDBERETTES?
E.1 Krav til regnskab og regnskabsføring
Net- og naturgasdistributionsvirksomheder skal henholdsvis i årsrapporten 2 for
2017 og i reguleringsregnskabet 3 for 2017 redegøre for omkostninger forbundet
med realisering af energibesparelser i 2017, jf. tabel 1.
Net- og naturgasdistributionsvirksomhederne skal holde indtægter og omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser regnskabsmæssigt adskilt fra
virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger 4.
Omkostninger, som en revisorpåtegning helt eller delvist tager forbehold for, kan
ikke medregnes. Indsendes et nyt regnskab uden forbehold vil omkostningerne
kunne medregnes 5.
En varmedistributionsvirksomhed kan i forbindelse med indberetning af dens priseftervisning opgøre sine omkostninger til energispareaktiviteter på forskellige
udgiftsarter efter de almindelige regler i lov om varmeforsyning6.
En varmedistributionsvirksomhed skal i forbindelse med indberetning af dens
energispareaktiviteter efter BEK nr. 840 tilrettelægge regnskabsførelsen, så den
muliggør dokumentation af fordelingen af omkostninger og indtægter på kalenderår, jf. tabel 1.
Regnskabsføringen i net- og distributionsvirksomheder skal muliggøre dokumentation af fordelingen af omkostninger på henholdsvis administration og energibesparelser 7.
E.2 Oversigt over hvilke omkostninger der skal indberettes
Tabel 1 indeholder de kategorier af omkostninger, som skal indberettes af virksomhederne i henhold til BEK nr. 840.

1

Jf. § 26, stk. 6 i BEK nr. 840.

2

Jf. § 30 i bekendtgørelse nr. 195/2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.

3

Jf. § 31 i bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber.

4

Jf. § 17 i BEK. nr. 840.

5

Jf. § 24 i BEK. nr. 840.

6

Jf. kap 4 i lov om varmeforsyning.

7

Jf. § 18, stk. 5 i BEK. nr. 840.
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TABEL 1 | INDBERETNING FRA VIRKSOMHEDER VEDR. OMKOSTNINGER OG INDTÆGTER
Afsnit

F

H

Net- og naturgasdistributionsvirksomheder

Varmedistributionsvirksomheder

Omkostninger til realisering af energispareprojekter
Heraf omkostninger til projekter, der underkendes eller ikke bliver realiseret, jf. G

X

X

Omkostninger til administration

X

(X)

Heraf omkostninger til projekter, der underkendes eller ikke bliver realiseret, jf. G

X
(X)

I

Indtægter

X

X

J

Nettoomkostninger

X

X

K

Fordeling af omkostninger

X

L

Tarifindtægter

X

M

Energisparedifference

X

N

Omkostninger afholdt til årets energibesparelser

X

X

O

Korrektioner

X

X

F. HVAD ER OMKOSTNINGER TIL AT REALISERE ENERGIBESPARELSER?
Omkostninger til energibesparelser er de omkostninger net– og distributionsvirksomhederne har haft til at realisere energibesparelser, som opfylder kravene i
energisparebekendtgørelsen. Omkostninger skal være dokumenterede i overensstemmelse med § 22 og 26 i BEK nr. 840 for at kunne medtages i indberetningen
og opnå dækning, jf. afsnit C.1. Energispareforpligtigelsen skal opfyldes så omkostningseffektivt som muligt, jf. § 7, stk. 3.
Dokumentationen skal desuden omfatte de skriftlige aftaler, der er indgået med
aktører og slutkunder om energibesparelser.
Der kan medregnes omkostninger for følgende aktiviteter i forbindelse med erhvervelse af energibesparelser:
· Aftaler med eksterne aktører om udførelse af energispareaktiviteter
· Kampagner, information og rådgivning i forbindelse med en specifik indsats
· Tilskud til slutkunder
· Køb af en ret til energibesparelser
· Interne projekter hos en net- eller distributionsvirksomhed
· Omkostninger til vederlag til lønmodtagere og anden betaling for arbejdskraft
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F.1 Aftaler med eksterne aktører om udførelse af energispareaktiviteter
Omkostninger, som net- eller distributionsvirksomheder har afholdt direkte til
eksterne aktører, eksempelvis håndværkere, rådgivere og koncernforbundne virksomheder, i forbindelse med erhvervelse af konkrete energibesparelser, kan medregnes som omkostninger til realisering af energibesparelser.
Netvirksomhederne skal opdele omkostninger mellem realisering af energibesparelser og administration. Virksomheder kan indhente dokumentation for eksterne
aktørers administrationsomkostninger til gennemførelse af energibesparelse, fx
ved at sikre, at det fremgår af fakturaen, afregning eller i bilaget.
F.2 Kampagner, information og rådgivning i forbindelse med en specifik indsats
Omkostninger til gennemførelse af kampagner, informationsaktiviteter og rådgivning knyttet til virksomhedens energispareindsats i forbindelse med en konkret
energispareindsats kan medregnes.
F.3 Tilskud til slutkunder
Omkostninger, som en net– eller distributionsvirksomhed har i forbindelse med
erhvervelse af energibesparelser direkte fra slutkunder, herunder rådgivning og
udbetaling af tilskud, kan medregnes som omkostninger til realisering af energibesparelser.
F.4 Køb af en ret til energibesparelser
Omkostninger til køb af en ret til at lade en realiseret energibesparelse indgå i årets
indberetning kan medregnes. En ret til at lade en energibesparelse indberette kan
købes fra en anden net- eller distributionsvirksomhed.
F.5 Interne projekter hos en net- eller distributionsvirksomhed
Omkostninger forbundet med energibesparelser i egen virksomhed kan medregnes.
Virksomhedernes skal så vidt muligt opgøre de afholdte omkostninger til interne
projekter vedrørende energibesparelser i eget net, kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning eller etablering af nye el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion (se F.5.1-4). Hvis dette ikke er muligt, opgøres
omkostningerne per sparet kWh som alternativomkostningerne, dvs. forrige års
gennemsnitlige omkostning per kWh for alle virksomheder i alle brancherne i
energispareaftalen8, som opgjort af Energistyrelsen 9.

8

Jf. BEK nr. 840 § 9, stk.1, nr. 3 og § 19

9

https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/energiselskabers-energispareindsats/aftalegrundlag-og-

resultater
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Anvender en virksomhed forrige års gennemsnitlige omkostninger pr. kWh, skal
de eventuelle opgjorte administrationsomkostninger til disse projekter ikke medtages, da alternativomkostningerne også indeholder administrationsomkostninger.
F.5.1 Energibesparelser i eget net
Omkostningerne til energibesparelser ved investering i nye ledningsnet skal opgøres ved de ekstra omkostninger, der er knyttet til en løsning, som er bedre end
dagens standard for nye ledningsnet. Evt. kan alternativomkostningerne anvendes,
se under pkt. F.5.
F.5.2 Kollektive solvarmeanlæg i forbindelse med fjernvarmeforsyning
Omkostninger til energibesparelser ved investering i kollektive solvarmeanlæg på
bygninger og kollektive solfangere i forbindelse med fjernvarmeforsyning, som er
godkendt og projekterede senest den 30. juni 2018 og idriftsat senest den 30. juni
2019, kan medregnes. Evt. kan alternativomkostningerne anvendes, se under pkt.
F.5.
F.5.3 Etablering af nye el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion
Fra 2017 kan omkostninger til energibesparelser ved investering i etablering af nye
el- og gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion indgå i opgørelsen af
omkostninger til energibesparelser. Evt. kan alternativomkostningerne anvendes,
se under pkt. F.5.
F.5.4 Omkostninger til øvrige interne projekter hos en net- og distributionsvirksomhed.
Omkostninger til energibesparelser ved øvrige interne energispareprojekter kan
medregnes. Evt. kan alternativomkostningerne anvendes, se under pkt. F.5.
F.6 Omkostninger til vederlag til lønmodtagere og anden betaling for arbejdskraft
Personaleomkostninger til vederlag til midlertidigt ansatte og fastansatte lønmodtagere, til vikarbureauer og anden betaling for arbejdskraft vedrørende ovennævnte
aktiviteter kan medregnes.
Til brug for indberetningen skal der skelnes mellem tid benyttet til administration,
se punkt H.11, og tid benyttet til erhvervelse af energibesparelser. Tidsforbrug til
andre aktiviteter, der ikke er relateret til energispareindsatsen, kan ikke medregnes.
Personaleomkostninger opgøres ud fra den andel af tid, som den enkelte medarbejder benytter i forbindelse med energispareaktiviteter ganget med lønsatsen for
den pågældende medarbejder.
Personaleomkostninger skal, ud over den direkte løn, også indeholde indirekte
lønomkostninger som pension, ATP, personforsikring og øvrige lovpligtige ydelser. Personaleomkostninger omfatter endvidere kilometerpenge, diæter og andre
personaleafhængige omkostninger, som direkte kan henføres til energibesparelsesaktiviteter. De indirekte lønomkostninger medregnes i forhold til den andel af
medarbejderens tid, der er benyttet til energispareaktiviteter.
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G. HVAD ER OMKOSTNINGER TIL IKKE-REALISEREDE EL-

LER UNDERKENDTE ENERGIBESPARELSER?
Virksomhederne kan i opgørelsen af årets omkostninger medregne årets afholdte
omkostninger til energispareprojekter, som ikke er blevet realiserede eller underkendte af Energistyrelsen. De skal opgøres på tilsvarende vis som andre projekter
under energispareomkostninger (afsnit F) og administrationsomkostninger (afsnit
H). Omkostningerne kan dog ikke medtages, hvis Energitilsynet har truffet en
afgørelse om, at der ikke er mulighed for at få dækning for omkostningerne efter
energisparebekendtgørelsens § 35, stk. 2.
Varmedistributionsvirksomhedernes omkostninger til ikke-realiserede og underkendte projekter indgår i omkostningerne under afsnit F og H, men summen af
omkostningerne (G.1+G.2) skal også opgøres separat i indberetningen, jf. afsnit O.
G.1 Omkostninger afholdt i året til ikke-realiserede energibesparelser
Omkostninger til ikke-realiserede energibesparelser er omkostninger i forbindelse
med energibespareprojekter, som ikke kan eller vil blive gennemført. Omkostningerne kan medregnes.
G.2 Omkostninger afholdt i året til underkendte energibesparelser
Omkostninger til underkendte energibesparelser er omkostninger, som efter Energistyrelsens afgørelse ikke tæller med i opgørelsen af realiserede energibesparelser. Omkostningerne kan medtages medmindre de underkendes af Energitilsynet.

H. HVAD ER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER?
Net- eller distributionsvirksomheden skal opgøre og indberette omkostninger til
administrative aktiviteter.
Omkostninger skal være dokumenterede, for at de kan medtages.
Følgende aktiviteter kan medregnes som administrationsomkostninger i forbindelse med energispareindsatsen:
· Ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med udmøntning af energispareindsatsen
· Administration i forbindelse med opgørelse og indberetning af besparelser og
omkostninger
· Intern kvalitetssikring af energibesparelser
· Intern og ekstern audit og kvalitetskontrol
· Deltagelse i stikprøvekontroller og tilsynsaktiviteter
· Generelle kampagner og informationsindsats
· Kurser
· Ekstern sagkyndig bistand ved opgørelse af energibesparelser
· Kontingent til samarbejdsorgan
· Gebyrer
· Vederlag og anden betaling for arbejdskraft
· Omkostninger til overhead
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For administrationsomkostninger til interne projekter vedr. energibesparelser i eget
net, kollektive solvarmeanlæg ifm. varmeforsyning eller etablering af nye el- og
gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion, hvor forrige års gennemsnitlige
omkostninger pr. kWh anvendes, henvises til F.5.
H.1 Ledelse i forbindelse med udmøntning af energispareindsatsen
Omkostninger til ledelse i forbindelse med udmøntning af energispareaftalen medregnes som administrationsomkostninger. Dette inkluderer personaleomkostninger
til daglig ledelse, planlægning og administration for personer, der beskæftiger sig
med energibesparelsesaktiviteter.
H.2 Administration i forbindelse med opgørelse og indberetning af besparelser og omkostninger
Omkostninger, der relaterer sig direkte til administrative aktiviteter i forbindelse
med opgørelse og indberetning af besparelser og omkostninger, medregnes som
administrationsomkostninger. Dette inkluderer personaleomkostninger i forbindelse med opgørelse af energibesparelser, dokumentation og årlig indberetning af
energibesparelserne.
H.3 Intern kvalitetssikring af energibesparelser
Omkostninger til intern kvalitetssikring af energibesparelser kan medregnes som
administrationsomkostninger..
H.4 Intern og ekstern audit og kvalitetskontrol
Omkostninger, der direkte relaterer sig til gennemførelse af den årlige audit af
energibesparelser, herunder personaleomkostninger til gennemførelse af intern
audit, honorering af auditor i forbindelse med gennemførelse af ekstern audit samt
øvrige omkostninger i relation til gennemførelse af audit, medregnes som administrationsomkostninger. Tilsvarende kan omkostninger til kvalitetskontrol samt
personaleomkostninger og øvrige omkostninger i relation til gennemførelsen af
kvalitetskontrollen medregnes som administrationsomkostninger.
H.5 Deltagelse i stikprøvekontroller og tilsynsaktiviteter
Omkostninger forbundet med deltagelse i tilsynsaktiviteter eller en stikprøvekontrol af energibesparelser eller af de hermed forbundne omkostninger medregnes
som administrationsomkostninger. Dette inkluderer personaleomkostninger forbundet med dokumentationsindhentning, besøg af stikprøvekontrollanter, besøg
ved slutbrugere mm.
H.6 Generelle kampagner og informationsindsats
Omkostninger, der relaterer sig til gennemførelse af kampagner, udarbejdelse af
artikler, brochurer og anden form for informationsindsats knyttet til virksomhedens energispareindsats. Dette omfatter både interne og eksterne personaleomkostninger samt omkostninger til materialer som fx print, demolokaler osv. Materialet skal være rettet mod opfyldelsen af virksomhedens energispareforpligtelse
og må ikke have karakter af generel reklame for virksomheden.
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H.7 Kurser
Omkostninger for deltagelse i kurser/møder/seminarer, hvor formålet er at styrke
fagligheden og kompetencerne i forhold til håndtering af energispareindsatsen,
medregnes som administrationsomkostninger.
Omkostninger i relation til deltagelse i øvrige kurser (herunder ledelsesudvikling,
personlig udvikling osv.) kan ikke medregnes som omkostninger i forbindelse med
energispareindsatsen.
H.8 Ekstern sagkyndig bistand
Omkostninger til ekstern sagkyndig bistand ved opgørelse af energibesparelser
medregnes som administrationsomkostninger.
H.9 Kontingent
Kontingent til samarbejdsorgan vedrørende energispareaktiviteter eller administration heraf, der knytter sig til energispareforpligtigelsen, kan medregnes som administrationsomkostninger.
H.10 Gebyrer
Gebyrer til Energistyrelsen og til Energitilsynet til dækning af disse enheders omkostninger ved varetagelse af opgaver vedrørende energispareordningen.
H.11 Vederlag og anden betaling for arbejdskraft
Omkostninger til vederlag til midlertidige og fastansatte lønmodtagere, til vikarbureauer og anden betaling for arbejdskraft vedrørende aktiviteter nævnt ovenfor
under H1-10.
H.12 Omkostninger til overhead
Omkostninger til overhead ud over vederlag og anden betaling for arbejdskraft
omfattet af H.11 og F.6, herunder omkostninger til lokaler, kontorudstyr, IT, stabsfunktioner m.v. Der må kun beregnes overhead for den del af lokalerne, kontorudstyr, IT, stabsfunktioner m.v., der anvendes vedrørende energispareaktiviteter.

I. HVAD ER INDTÆGTER?
I.1 Salg af energibesparelser
Indtægter forbundet med overdragelse af en ret til at lade en energibesparelse indgå i en anden net- eller distributionsvirksomheds indberetning opgøres under indtægter 10.
I.2 Administrative indtægter
Indtægter forbundet med administrative opgaver, såsom ekspeditionsgebyr eller
deltagergebyr for kurser, opgøres under indtægter.

10

Jf. BEK.nr. 840 § 20, stk. 1, nr. 1
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J. NETTOOMKOSTNINGER
Nettoomkostningerne svarer til summen af net- eller distributionsvirksomhedernes
omkostninger, der er angivet ovenfor under afsnit F og H, fratrukket summen af
virksomhedernes indtægter, der er angivet i afsnit I.

TABEL 2 | NETTOOMKOSTNINGER
Afsnit
F

Omkostninger til realisering af energibesparelser

H

Omkostninger til administration

I

Indtægter

J

Nettoomkostninger (F+H-I)

K. FORDELING AF OMKOSTNINGER OVER FLERE ÅR (NET- OG
NATURGASDISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER)
Net- og naturgasdistributionsvirksomhederne kan udskyde tidspunktet for dækning
af deres omkostninger til brug for opgørelsen af indtægtsrammen, fx med henblik
på at undgå for store variationer i priser og tariffer, der opkræves hos forbrugerne.
Det skal bemærkes, at det ikke har indflydelse på benchmarkanalysen, hvis en
virksomhed vælger at fordele sine omkostninger over flere år.
Såfremt en virksomhed ønsker at udskyde dækningen af sine afholdte omkostninger, kan den fordele omkostningerne, som den har afholdt til realisering af energibesparelser, over flere år, dog ikke længere end til og med år 2021. Hvis en virksomhed ønsker at fordele årets omkostninger over flere år, skal den give Energitilsynet meddelelse herom, og hvordan omkostningerne ønskes fordelt 11. Dette kan
ske ved udfyldelse af tabel 3 samtidig med fremsendelsen af henholdsvis årsrapporten og reguleringsregnskabet. Fordelingen af årets afholdte omkostninger angives i tabellens rækker.
Energitilsynet beregner indtægtsrammetillægget til dækning af virksomhedens
nettoomkostninger til energibesparelser i regnskabsåret ved at lægge de fordelte
omkostninger til energibesparelser i året og tidligere regnskabsår til grund.

11

jf. BEK. nr. 840 § 21, stk. 2 og stk. 3
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TABEL 3 | FORDELING OG DÆKNING AF ÅRETS OMKOSTNINGER I FORBINDELSE
MED INDTÆGTSRAMMEN

Omkostninger afholdt i 2017

2017

2018

2019

2020

2021

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Omkostninger afholdt i 2018
Omkostninger afholdt i 2019

j

Omkostninger afholdt i 2020
Omkostninger afholdt i 2021
Indtægtsrammen

k

l

m

n

I alt

o
(a)

(b+f)

(c+g+j)

(d+h+k+m) (e+i+l+n+o)

L. TARIFINDTÆGTER (NET- OG NATURGASDISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER)
Net- og naturgasdistributionsvirksomheder skal i deres reguleringsregnskab angive
de opkrævede tarifindtægter hos kunderne vedrørende energispareaktiviteter til
dækning af virksomhedens samlede nettoomkostninger til energispareaktiviteter i
regnskabsåret, eller af det beregnede beløb, hvis virksomheden har valgt at fordele
sine omkostninger over flere år, jf. afsnit K.
Som følge af regnskabsmæssig adskillelse mellem energispareaktiviteter og virksomhedens øvrige aktiviteter skal der på forhånd defineres de tarifelementer, der
skal henføres til energisparedelen.
M. ENERGISPAREDIFFERENCER
Energisparedifferencer er relevante for netvirksomheder. De er for 2017 omfattet
af reglerne i BEK nr. 1622, som på dette punkt gælder i stedet for BEK nr. 840.
Indtægter og omkostninger forbundet med energispareaktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige aktiviteter 12. Når et regnskabsår er
slut, må det forventes, at der vil opstå en energisparedifference.
En energisparedifference er en afvigelse mellem en netvirksomheds opkrævede
indtægter til dækning af dens nettoomkostninger til realisering af energibesparelser i et reguleringsår opgjort pr. 31. december og den midlertidige forhøjelse af
dens indtægtsramme 13.
12

Jf. BEK nr. 840 § 17, stk.1

13

Jf. BEK nr. 1622 § 2, stk. 1, nr.12
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Varmedistributionsvirksomheder anfører deres omkostninger og indtægter til
energispareaktiviteter efter de almindelige regler i lov om varmeforsyning, dvs. de
indgår i posterne for omkostninger og indtægter for virksomhedens almindelige
aktiviteter, herunder driftsmæssige afskrivning i overensstemmelse med de almindelige regler om afskrivningsperiode mv. Der vil derfor ikke opstå en særskilt
energisparedifference for disse virksomheder.
For nærmere information om over-/underdækninger på varmeområdet henvises der
til vejledning om Energitilsynets praksis for afvikling af over- eller underdækning,
jf. Vejledning nr. 9297 af 1. juni 2009.
Afvikling af energisparedifferencer for netvirksomheder
Energitilsynet træffer årligt fra pr. 1. januar 2018, afgørelse om opgørelse af netvirksomhedens energisparedifferencer. Afgørelsen træffes samtidigt med Energitilsynets afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammer for en netvirksomhed 14.
Højere indtægter end den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen udgør en
energisparedifference i kundernes favør. Energisparedifferencer i kundernes favør
skal afvikles i det følgende regnskabsår 15.
Lavere indtægter end den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen udgør en
energisparedifference i virksomhedens favør. Energisparedifferencer i netvirksomhedens favør skal afvikles senest inden for de følgende 3 regnskabsår 16.
Netvirksomhederne skal hvert år, sammen med det årlige reguleringsregnskab
efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, fremsende en redegørelse til Energitilsynet, om deres afvikling af for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til deres energibesparende aktiviteter i de foregående reguleringsår,
jf. § 22, stk. 8, i lov om elforsyning.
Såfremt virksomheden har en energisparedifference fra tidligere reguleringsår,
som ikke er afviklet, angives dette i redegørelsen.
Bemærk, at redegørelsen ikke skal angå afvikling af eventuelle differencer mellem
virksomhedens energisparemål (kWh) og den indberettede realiserede energibesparelse (kWh) for året.

14

Jf. BEK nr. 1622, § 25, stk. 1

15

Jf. BEK nr. 1622, § 25, stk. 2

16

Jf. BEK nr. 1622, § 25, stk. 3
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N. OMKOSTNINGER AFHOLDT TIL ÅRETS ENERGIBESPARELSER
Til brug for omkostningsstatistikken skal net- og distributionsvirksomheder angive, hvilke omkostninger der har været afholdt i året og i tidligere år til realisering
af årets indberettede energibesparelser 17.
Årets indberettede energibesparelser omfatter de projekter, hvor realiseringen og
dokumentationen af den konkrete energibesparelse er afsluttet, heraf underkendte
eller ikke-realiserede projekter.
For at opgøre omkostningerne til årets indberettede energibesparelser, skal omkostninger til endnu ikke afsluttede projekter (til senere indberetning) fratrækkes
årets afholdte omkostninger. Samtidig skal de omkostninger, der har været afholdt
i tidligere år til årets indberettede energibesparelser, medregnes, som illustreret i
tabel 4.

TABEL 4 | OMKOSTNINGER AFHOLDT TIL ÅRETS INDBERETTEDE ENERGIBESPARELSER
Omkostninger afholdt i året inkl. administrationsomkostninger og
fratrukket indtægter (H+F-I=J) 18
-

Heraf omkostninger til ikke afsluttede projekter

Nettoomkostninger afholdt i året til realisering af energibesparelser
forbundet med de indberettede energibesparelser

X
Y
X-Y=

Z

Omkostninger afholdt i tidligere år til realisering af energibesparelser forbundet med de indberettede energibesparelser i året
-

Årn-1

W1

-

Årn-2

W2

-

Årn-3

W3

-

Årn-4

W4

-

Årn-5

W5

I alt i tidligere år

W1-5=

W

Omkostninger i alt forbundet med de indberettede energibesparelser i året

Z+W=

O

17

Jf. BEK nr. 840 § 22, stk.1, nr. 2 og stk. 2 og § 26, stk. 4, nr.2 og stk. 5

18

Jf. Tabel 2, side 14
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O. SÆRSKILT INDBERETNING AF OMKOSTNINGER AFHOLDT I
TIDLIGERE ÅR TIL IKKE-REALISEREDE ELLER UNDERKENDTE ENERGIBESPARELSER (VARMEDISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER)
Varmedistributionsvirksomheder skal indberette omkostninger, der i tidligere år er
blevet indberettet for projekter, som i 2017 er blevet underkendt eller ikkerealiseret. Hvis omkostningerne er afholdt over flere år, skal fordelingen pr. år
oplyses 19, jf. tabel 5.

TABEL 5 | OMKOSTNINGER TIL UNDERKENDTE OG IKKE-REALISEREDE ENERGIBESPARELSER
2013

2014

2015

2016

Omkostninger afholdt i tidligere år
(sum af G.1 og G.2)

Den særskilte indberetning af omkostninger til de underkendte eller ikkerealiserede projekter er ikke til brug for omkostningsdækningen, men til brug for
tilsyn og analyse.

P. KORREKTIONER
P.1 Korrektioner for net- og naturgasdistributionsvirksomheder
En net- og naturgasdistributionsvirksomhed kan korrigere sit reguleringsregnskab
vedrørende energispareaktiviteter, hvis der som følge af en fejl er behov for at
ændre det indberettede regnskab ved at indsende et nyt regnskab til Energitilsynet 20.
Efter § 25 i BEK 840 skal Energitilsynet i afgørelser alene inddrage korrektioner
fra en net- eller naturgasdistributionsvirksomhed til indholdet af virksomhedens
regnskabsoplysninger i medfør af § 22 for et givent regnskabsår, såfremt korrektionen
1) er indsendt senest 3 år efter den oprindelige indberetning for året,
2) har betydning for den midlertidige forhøjelse af netvirksomhedens reguleringspris eller naturgasdistributionsselskabets indtægtsramme efter § 21,
3) er revisorpåtegnet uden forbehold og
4) angår enten fejlagtige oplysninger eller berigtiger ulovlige forhold.

19

Jf. BEK nr. 840, § 26, stk. 4, nr. 3

20

Jf. BEK nr. 840, § 25
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Fremsender virksomheden en korrektion, efter at Energitilsynet har truffet afgørelse i medfør af § 21, stk. 1, skal afgørelsen alene tilbagekaldes, og de korrigerede
oplysninger lægges til grund for en ny afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen,
såfremt korrektionen er i overensstemmelse med ovenstående 21.
P.2 Korrektioner for varmedistributionsvirksomheder
Korrektioner af tidligere indberettede omkostninger til energibesparelser indberettes samtidig med indberetning af de øvrige oplysninger til brug for samarbejdsorganets rapport.
Hvis virksomheden ikke indberetter via samarbejdsorganet, men i stedet udarbejder et regnskab for kalenderårets energispareaktiviteter, skal korrektionen være
revisorpåtegnet. Omkostninger, som revisoren tager helt eller delvist forbehold
for, kan ikke indgå i omkostningsstatistikken, og Energitilsynet skal inddrage en
sådan oplysning i forbindelse med sit tilsyn 22.

21

Jf. BEK nr. 840, § 25, stk. 2

22

Jf. BEK nr. 840, § 26, stk. 7

Side 19/19

