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RESUME Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Odense Energi 

Net A/S, at tjenestemandspensionsforpligtelser ikke kan medregnes i følgende 

års netpriser. Videre at Energitilsynet forudsætter, at gælden vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelserne er afviklet ved slutningen af 2007, og at 

Odense Energi Net A/S skal indsende en plan for afviklingen af gælden ved-

rørende pensionsforpligtelserne. 

 

PRÆSENTATION AF SAGEN 
1. Energitilsynet har tidligere truffet afgørelse i en sag om tjenestemandspensions-

forpligtelserne hos Odense Elforsyning Net A/S, nu Odense Energi Net A/S.  

 

2. I afgørelsen meddelte Energitilsynet blandt andet, at Odense Elforsyning Net 

A/S efter de gældende regler kunne indregne omkostninger i netprisen til ydelser 

til afvikling af tjenestemandspensionsgælden til Odense Kommune.  

 

3. Ved brev af 9. december 2003 oplyser Odense Energi A/S at man overvejer 

muligheden for, at Odense Energi Net A/S betaler Odense Kommune et engangs-

beløb, og derved overdrager selskabets gæld til Odense Kommune vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelser til kommunen.  

 

4. Odense Energi A/S ønsker at sikre sig Energitilsynets godkendelse til, at Oden-

se Energi Net A/S efter gældsoverdragelsen kan indregne beløb i netprisen indtil 

år 2010 til finansiering af det betalte engangsbeløb.  

 

5. Energitilsynets sekretariat finder ikke, at Energitilsynet kan efterkomme Odense 

Energi A/S' ønsker.  

 

INDLEDNING 
6. Sagen drejer sig om reglerne om tilbagebetaling af gæld vedrørende tjeneste-

mandspensionsforpligtelser i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om ind-

tægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksom-

heder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder.  
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7. Bekendtgørelsens § 41, stk. 1, bestemmer, at faktiske omkostninger til ydelser 

til afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser optjent inden 

den 31. december 1999, som er optaget i den i henhold til kapitel 12 opgjorte åb-

ningsbalance, jf. § 53, stk. 2, kan indregnes i indtægtsrammerne.  

 

8. Efter § 41, stk. 2, skal afviklingen af gælden ske over en periode, som godken-

des af Energitilsynet. Den årlige tilbagebetaling af gælden kan maksimalt svare til 

1,0 øre pr. transporteret kWh. Den årlige tilbagebetaling kan dog uanset bestem-

melsen i 2. pkt. fastsættes således, at gælden er fuldstændig afviklet den 31. de-

cember 2007.  

 

9. Odense Energi A/S meddelte i brev af 11. december 2002, at Odense Energi Net 

A/S efter reglerne i bekendtgørelsens § 42, stk. 1, ønskede at foretage en årlig 

aktuarmæssig genberegning af gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpli-

gelserne til Odense Kommune. § 42, stk. 1, bestemmer, at virksomheden kan væl-

ge at foretage en årlig, aktuarmæssig genberegning af den i § 41, stk. 1, nævnte 

gæld.  

 

10. Bekendtgørelsens § 42, stk. 3, bestemmer, at virksomheder, som vælger den i 

§ 42, stk. 1, nævnte mulighed, på et senere tidspunkt kan vælge at afvikle gælden 

på det pågældende tidspunkt én gang for alle, dog maksimalt svarende til en pris-

forøgelse på 1,0 øre pr. kWh det pågældende år. Dette skal i så fald meddeles 

Energitilsynet.  

 

11. Reglen i § 42, stk. 3, indeholder ikke hjemmel for en virksomhed til at finan-

siere éngangsbeløbet i de følgende års netpriser. Finansieringen af éngangsbeløbet 

kan efter reglen kun ske i netprisen i året for gældsafviklingen og med den be-

grænsning, at prisforøgelsen i det pågældende år maksimalt må være på 1,0 øre pr. 

transporteret kWh.  

 

12. I henvendelsen af 11. december 2003 mener Odense Energi A/S, at Energitil-

synet tidligere har godkendt, at Odense Energi Net A/S finansierer tilbagebetalin-

gen af gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelserne over netprisen i 

perioden 2001 - 2009.  

 

13. Energitilsynet har ikke givet denne godkendelse. Energitilsynet meddeler i 

afgørelsen af 17. december 2001, at Odense Elforsyning Net A/S ved afviklingen 

af tjenestemandspensionsforpligtelserne skal følge reglerne herom i bekendtgørel-

se nr. 944.  

 

14. Den afviklingsmetode Odense Elforsyning Net A/S har valgt indebærer efter 

reglerne, at gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelserne til Odense 

Kommune skal være fuldstændig afviklet den 31. december 2007.  
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AFGØRELSE 
Det meddeles Odense Energi A/S, 

 at Energitilsynet i henhold til § 42, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 944 af 29. 

oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder 

m.v., ikke vil kunne godkende, at Odense Energi Net A/S efter at have be-

talt et engangsbeløb til fuldstændig afvikling af gæld vedrørende tjeneste-

mandspensionsforpligtelser til Odense Kommune, finansierer dette beløb i 

følgende års netpriser,  

 at Energitilsynet forudsætter, at Odense Energi Net A/S i henhold til den 

valgte afviklingsmetode i § 41, stk. 2, sidste pkt., i bekendtgørelse nr. 944 

af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirk-

somheder m.v., har afviklet gælden vedrørende tjenestemandspensionsfor-

pligtelserne fuldstændigt den 31. december 2007,  

 at Odense Energi Net A/S i henhold til § 42, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 

944, kan afvikle gælden én gang for alle inden den 31. december 2007, 

dog maksimalt svarende til en prisforøgelse på 1,0 øre pr. transporteret 

kWh det pågældende år,  

 at Odense Energi Net A/S til Energitilsynet skal indsende planen for af-

viklingen af gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelserne. 

 

SAGSFREMSTILLING 
15. Odense Energi A/S og Odense Kommune overvejer muligheden for, at Odense 

Energi Net A/S betaler Odense Kommune et engangsbeløb vedrørende tjeneste-

mandspensionsforpligtelser og derved overdrager den fremtidige tjenestemands-

pensionsforpligtelse til Odense Kommune.  

 

16. Odense Energi A/S oplyser, at gælden hos Odense Energi Net A/S vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelsene til Odense Kommune var opgjort til 150,1 

mio.kr. i regnskabsåret 2002. Beløbet er afsat som gæld til Odense Kommune i 

selskabets årsberetning for år 2002.  

 

17. Odense Energi A/S ønsker Energitilsynets godkendelse til, at den efter be-

kendtgørelsen hjemlede opkrævningsret over nettariffen til finansiering af afvik-

ling af tjenestemandspensionsforpligtelser fortsat vil være gældende for Odense 

Energi Net A/S, dersom selskabet overdrager tjenestemandspensionsforpligtelsen 

til Odense Kommune.  

 

18. Odense Energi A/S mener, at Energitilsynet tidligere har godkendt, at Odense 

Energi Net A/S afvikler gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelserne 

til Odense Kommune i perioden 2001-2009, det vil sige over en periode på 9 år. 

Odense Energi A/S henviser til tidligere korrespondance i Energitilsynets afgørel-

se af 17. december 2001 om tjenestemandspensionsforpligtelser i netprisen hos 

Odense Elforsyning Net A/S.  

  



ENERGITILSYNET |  Side 4/7 

BEGRUNDELSE 
LOVGRUNDLAG 

19. Bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsba-

lancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 

150 kV og derunder, indeholder i kapitel 8 de nærmere regler for tilbagebetaling af 

gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser.  

 

20. I henhold til bekendtgørelsens § 41, stk. 1, kan faktiske omkostninger til ydel-

ser til afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser optjent 

inden den 31. december 1999, som er optaget i den i henhold til kapitel 12 opgjor-

te åbningsbalance, jf. § 53, stk. 2, indregnes i indtægtsrammerne.  

 

21. § 53, stk. 2, bestemmer, at der i virksomheder, herunder virksomheder som 

drives som led i den kommunale forvaltning, med forpligtelser over for en kom-

mune som følge af kommunens betaling af tjenestemandspension optjent inden 

den 31. december 1999, hvortil der ikke er hensat midler, optages den aktuarmæs-

sigt opgjorte forpligtelse som gæld til kommunen i åbningsbalancen.  

 

22. Efter § 41, stk. 2, skal afviklingen af gælden ske over en periode, som godken-

des af Energitilsynet. Den årlige tilbagebetaling af gælden kan maksimalt svare til 

1,0 øre pr. transporteret kWh. Den årlige tilbagebetaling kan dog uanset bestem-

melsen i 2. pkt. fastsættes således, at gælden er fuldstændig afviklet den 31. de-

cember 2007:  

  

 
 

23. I henhold til § 42, stk. 1, kan virksomheden vælge at foretage en årlig, aktu-

armæssig genberegning af den i § 41, stk. 1 nævnte gæld. Virksomheder, som 

ønsker at benytte den i § 42, stk. 1, nævnte mulighed, skal efter § 42, stk. 2, med-

dele dette til Energitilsynet senest den 31. december 2002:  
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24. § 42, stk. 3, bestemmer, at virksomheder, som vælger den i § 42, stk. 1, nævnte 

mulighed, på et senere tidspunkt kan vælge at afvikle gælden på det pågældende 

tidspunkt én gang for alle, dog maksimalt svarende til en prisforøgelse på 1,0 øre 

pr. kWh det pågældende år. Dette skal i så fald meddeles Energitilsynet:  

 

 
  

25. Efter § 42, stk. 4, kan virksomheder, som vælger den i § 42, stk. 3, nævnte 

mulighed, ikke herefter vælge at foretage regulering efter stk. 1.  

 

26. Reglerne for indregning af beløb i indtægtsrammerne i perioden fra år 2004 til 

og med år 2007 til tilbagebetaling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsfor-

pligtelser findes i bekendtgørelsens § 27, stk. 1, nr. 4.  

 

27. Heraf fremgår blandt andet, at budgetterede omkostninger til de typer af aktivi-

teter, som er nævnt i § 11, stk. 1, kan indregnes i indtægtsrammerne. § 11, stk. 1, 

nr. 9, er ydelser til afvikling af gæld til en kommune vedrørende tjenestemands-

pensionsforpligtelser, jf. kapitel 8. De budgetterede beløb erstattes senere med 

faktiske beløb, jf. bekendtgørelsens § 43, stk. 1, nr. 2.  

 

28. Energistyrelsen har ved brev af 11. december 2003 fremsendt et høringsnotat 

vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 944. Udkastet indeholder ikke 

ændringer i forhold til de gældende regler om tilbagebetaling af gæld vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelser.  
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ENERGITILSYNETS AFGØRELSE AF 17. DECEMBER 2001  

29. I sagen påstod tre virksomheder, Jackpot A/S, Plast Team A/S og Kvisten A/S, 

at gældsafviklingen af pensionsforpligtelserne over nettariffen var ulovmedholde-

lig efter elforsyningsloven.  

 

30. Virksomhederne påstod subsidiært, at Odense Elforsyning Net A/S ved pålæg 

fra Energitilsynet blev forpligtet til at indregne gældsafviklingen af pensionsfor-

pligtelserne i netprisen som en forbrugsuafhængig lønomkostning, og ikke som et 

tillæg til kWh-prisen.  

 

31. Den aktuarmæssige opgørelse af Odense Elforsyning Nets gæld vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelser til Odense Kommune var i sagen 169.550 t.kr.  

 

32. Energitilsynet fandt i henhold til § 41, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 944, at 

Odense Elforsyning Net A/S efter reglerne i bekendtgørelsens § 41, stk. 2 og § 42 

kunne indregne omkostninger i netprisen til ydelser til afvikling af tjenestemands-

pensionsgælden til Odense Kommune.  

 

33. Energitilsynet fandt herudover, at det var i overensstemmelse med elforsy-

ningslovens § 73, at omkostninger til ydelser til afvikling af Odense Elforsyning 

Nets tjenestemandspensionsgæld til Odense Kommune blev fordelt på den kWh-

afhængige pris og abonnementsbetaling på en sådan måde, at fordelingen i rime-

ligt omfang afspejlede fordelingen af tjenestemandspensionsgælden i variable og 

faste omkostninger.  

 

34. I fortsættelse af Energitilsynets afgørelse af 17. december 2001 oplyste Odense 

Energi A/S i brev af 3. januar 2002, at selskabet tog afgørelsen til efterretning og 

forventede, at der pr. 1. april 2002 ville ske en ændring i proceduren for opkræv-

ning af pensionsforpligtelsen.  

 

35. Energitilsynet blev i brevet orienteret om, at Odense Elforsyning Net A/S ville 

foretage en fordeling af omkostningerne til afviklingen af gælden vedrørende tje-

nestemandspensionsforpligtelserne på variable og faste priselementer med 2 

øre/kWh i netprisen og 1 øre/kWh i abonnementsbetalingen. Energitilsynets sekre-

tariat bekræftede ved brev af 25. januar 2002 modtagelsen af oplysningerne og 

meddelte, at dette ikke indebar Energitilsynets godkendelse af prisændringerne.  

 

36. Odense Energi A/S meddelte i brev af 11. december 2002, at Odense Energi 

Net A/S ønskede at foretage en årlig aktuarmæssig genberegning af gælden vedrø-

rende tjenestemandspensionsforpligtelser i henhold til bekendtgørelsens § 42, stk. 

1.  

 
ENERGITILSYNETS SEKRETARIATS BEMÆRKNINGER 

37. Reglen i bekendtgørelsens § 42, stk. 3, indeholder ikke hjemmel for en virk-

somhed til i de følgende års netpriser at finansiere det efter reglen betalte éngangs-

beløb til fuldstændig afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforplig-

telser.  
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38. Derfor kan det ikke godkendes, at Odense Energi Net A/S efter at have betalt 

et engangsbeløb til fuldstændig afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensi-

onsforpligtelser til Odense Kommune, finansierer dette beløb i de følgende års 

netpriser.  

 

39. Finansieringen af éngangsbeløbet kan efter reglen kun ske i netprisen i året for 

gældsafviklingen og med den begrænsning, at prisforøgelsen i det pågældende år 

maksimalt må være på 1,0 øre pr. transporteret kWh.  

 

40. Endvidere har Odense Energi Net A/S ikke fået Energitilsynets godkendelse til 

at afvikle gælden vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser til Odense 

Kommune indtil år 2010, sådan som fortolket af Odense Energi A/S.  

 

41. Derfor må Energitilsynet nødvendigvis forudsætte, at Odense Energi Net A/S i 

henhold til den af selskabet valgte afviklingsmetode for denne gæld i bekendtgø-

relsens § 41, stk. 2, sidste pkt., og § 42, stk. 1, har afviklet gælden vedrørende 

tjenestemandspensionsforpligtelserne fuldstændigt den 31. december 2007.  

 

42. Odense Energi Net A/S har i henhold til bekendtgørelsens § 42, stk. 1, valgt at 

foretage en årlig aktuarmæssig genberegning af gælden vedrørende tjeneste-

mandspensionsforpligtelserne til Odense Kommune. Ifølge reglerne kan Odense 

Energi Net A/S derfor inden den 31. december 2007 afvikle tjenestemandspensi-

onsgælden én gang for alle, med den begrænsning at prisforøgelsen det pågælden-

de år maksimalt svarer til en forøgelse på 1,0 øre pr. transporteret kWh. 

 

 


