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AFGØRELSE 

Energi Fyn Net A/S’ anmodning om genoptagelse af afgørelse af 13. oktober 2016 

om indtægtsrammeudmelding for Paarup Elforsyning A.m.b.a. for 2005-2015 

afslås. 

SAGSFREMSTILLING 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 13. oktober 2016 truffet afgørelse om ind-

tægtsrammeudmelding for Paarup Elforsyning A.m.b.a. for reguleringsårene 2005-

2015. 

 

Paarup Elforsyning A.m.b.a. er med virkning fra den 1. januar 2016 fusioneret 

med Energi Fyn Net A/S, som har forestået dele af den sagsoplysning, herunder 

partshøringen, der ligger til grund for afgørelsen af 13. oktober 2016. 

 

Det bemærkes indledningsvist, at Paarup Elforsyning A.m.b.a. i reguleringsregn-

skaberne for årene 2010-2015 har oplyst, at indtægter relateret til energispareydel-

ser udgør kr. 0. Herved er der over årene opstået en difference i virksomhedens 

favør, som relaterer sig til energispareydelser. Paarup Elforsyning A.m.b.a. har 

desuden den 18. maj 2015 i forbindelse med sit høringssvar til afgørelse om ind-

tægtsrammeforhøjelse for energispareydelser for reguleringsårene 2010-2013 op-

lyst: 

 
”Vi har ikke tidligere opkrævet indtægter vedr. energispareydelser. Vi fortsætter med uændret tarif 

i året 2015 og forventer at beløbet vil være inddækket ved årets udgang uden kunderne mærker 

det.” 

 

I reguleringsregnskabet for 2015 fremgår imidlertid som nævnt, at indtægter rela-

teret til energispareydelser fortsat udgør kr. 0. 

 

Energi Fyn Net A/S har den 9. november 2016 anmodet om, at Paarup Elforsyning 

A.m.b.a.’s reguleringsregnskab for 2015 korrigeres således, at driftsmæssige ind-

tægter i 2015 fratrækkes den difference i virksomhedens favør, der er opstået i 
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årene 2010-2014, som relaterer sig til energispareaktiviteter. Konkret anmoder 

Energi Fyn Net A/S om, at driftsmæssige indtægter i 2015 på kr. 803.980 fratræk-

kes kr. 617.505, hvorefter driftsmæssige indtægter i 2015 udgør kr. 186.475.  

 

Energi Fyn Net A/S’ anmodning er vedlagt mail fra virksomhedens revisor, hvoraf 

det fremgår: 

 
”På baggrund af de forelagte oplysninger og dokumentation vedrørende underdækningen på 

energispareydelser kr. 617.505, er det min opfattelse, at reguleringsregnskabet for 2015 skal kor-

rigeres således, at der fradrages yderligere kr. 617.505 i de driftsmæssige indtægter.” 

 

Sekretariatet for Energitilsynet anmodede herefter ved mail af 10. november 2016 

Energi Fyn Net A/S om at fremsende de oplysninger og dokumentation, der havde 

været forelagt revisionen.  

 

Energi Fyn Net A/S har ved mail af 14. november 2016 oplyst, at der ikke forelig-

ger dokumentation udover den ovenfor nævnte e-mail fra Paarup Elforsyning 

A.m.b.a. af 18. maj 2015.  

 

Sekretariatet bemærker for god ordens skyld, at den omtalte e-mail af 18. maj 

2015 blev fremsendt til Energy Fyn Net A/S første gang den 27. september 2016 i 

forbindelse med Paarup Elforsyning A.m.b.a.’s indtægtsrammegennemgang for 

2005-2015. 

RETSGRUNDLAG 

Det følger af § 16, stk. 4, 3. pkt., i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, samt 

den tilsvarende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, at om-

kostninger og indtægter knyttet til energibesparende aktiviteter skal holdes regn-

skabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsomkostninger og driftsmæs-

sige indtægter. Tilsvarende fremgår det af § 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgø-

relse 195/2016, samt § 2, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 at ind-

tægter knyttet til virksomhedens energispareindsats ikke indgår i opgørelsen af de 

driftsmæssige indtægter. 

 

En myndighed kan i visse tilfælde genoptage behandlingen af en sag. Det gælder 

navnlig i tilfælde, hvor der i forbindelse med en anmodning om genoptagelse 

fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der 

er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysnin-

gerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige stillingtagen 

til sagen. Derudover kan sagen bl.a. genoptages, hvis der er mangler ved den op-

rindelige afgørelse, herunder ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.  Reglerne om 

genoptagelse følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og er be-

skrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur. Der kan blandt andet henvises 

til bogen ”Forvaltningsret” af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Jurist- og Økonom-

forbundets forlag, 2. udgave (2002), side 915 ff. 
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BEGRUNDELSE 

Energi Fyn Net A/S er ikke i forbindelse med anmodningen om genoptagelse 

fremkommet med nye faktiske oplysninger af betydning for sagen. 

 

Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at e-mailen fra Paarup Elforsy-

ning A.m.b.a. af 18. maj 2015 alene udtrykker en hensigt om at opkræve differen-

cer og derfor ikke i sig selv kan anses som tilstrækkelig dokumentation for, at 

Paarup Elforsyning A.m.b.a. i 2015 har opkrævet indtægter relateret til energispa-

reydelser.  

 

På baggrund af ovenstående finder Sekretariatet for Energitilsynet ikke, at der er 

grundlag for at genoptage afgørelsen af 13. oktober 2016. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet kan vejledende oplyse, at for meget henholdsvis for 

lidt opkrævede beløb forbundet med energibesparelser skal reguleres via midlerti-

dige prisændringer i det følgende regnskabsår, jf. § 22, stk. 8, i lovbekendtgørelse 

nr. 418 af 25. april 2016 (elforsyningsloven). 

 

For spørgsmål om retsvirkningen af, at differencer ikke afvikles senest følgende 

regnskabsår henvises til Energistyrelsen som regeludsteder og tilsynsmyndighed, 

jf. energisparebekendtgørelsens § 16, stk. 1 (BEK nr. 830 af 27/06/2016). Det er 

således Energistyrelsen, der kan vejlede Energi Fyn Net A/S nærmere om, hvor-

vidt differencen forbundet med energispareaktiviteter fremadrettet kan opkræves i 

priserne. 
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KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal 

inden fire uger fra modtagelsen af denne mail skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Frederiksborggade 15 

1360 København K 

Tlf: 33 95 57 85 

Fax: 33 95 57 99 

E-mail: ekn@ekn.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. 

Læs mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebe-

handling". 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anita Eskesen 
Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5416 

ae@energitilsynet.dk 
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