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Afgørelse om fradrag i Grindsted El-net A/S’  

omkostningsramme som følge af bortfaldne 

kundehåndteringsopgaver  

 

RESUMÉ 

Indtægtsrammebekendtgørelsen1 bestemmer, at der skal ske et fradrag i netvirksom-

hedernes omkostningsramme i første reguleringsperiode som følge af færre omkost-

ninger efter at engrosmodellen blev indført den 1. april 2016, hvor opgaven med hånd-

tering af elkunderne overgik fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne. For-

syningstilsynet fastsætter ved denne afgørelse fradraget i Grindsted El-net A/S’ (heref-

ter GEV) omkostningsramme som følge af disse bortfaldne kundehåndteringsopgaver.  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at GEVs omkostningsramme fradrages kr. 

135.287 i hvert af årene i første reguleringsperiode (2018-2022) som følge af bort-

faldne kundehåndteringsopgaver efter engrosmodellens indførelse, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsen, § 54, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 6. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for.  

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har den 22. oktober 2018 anmodet netvirksomhederne om at indbe-

rette ledelsespåtegnede og reviderede oplysninger til opgørelse af bortfaldne kunde-

håndteringsomkostninger som følge af Engrosmodellens indførelse.  

 

GEV har på den baggrund den 21. november 2018 indberettet nedenstående oplysnin-

ger om kundehåndteringsomkostninger i 2015 og 2017.  

  

 
1 Bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder (som ændret 

ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018, 

herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) § 54, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 6. 
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TABEL 1 | INDBERETTEDE OMKOSTNINGER AF 21. NOVEMBER 2018 

Kundehåndteringsomkostninger 2015, Kr.  2.681.016 

Kundehåndteringsomkostninger 2017, Kr. 2.650.000 

 

Som en del af indberetningen har GEV fremsendt en ledelseserklæring, hvoraf det 

fremgår, at indberetningsskemaet er udfyldt i overensstemmelse med Forsyningstilsy-

nets ”Vejledning til indberetning af kundehåndteringsomkostninger.” GEV har endvi-

dere fremsendt en erklæring fra revisor som en del af indberetningen. 

GEV blev af Forsyningstilsynet udvalgt til stikprøvekontrol, og i den forbindelse besøgte 

Forsyningstilsynet GEV den 3. december 2018 med det formål at få uddybet de indbe-

rettede oplysninger vedrørende bortfaldne kundehåndteringsomkostninger. 

 

På mødet fremlagde GEV, at kundehåndteringsopgaverne er placeret i koncernens ad-

ministrationsselskab, som udover GEV også betjener og administrerer en række andre 

selskaber, både koncernforbundne og tredjeparter. GEVs indberettede tal for 2015 og 

2017 var baseret på samarbejdsaftaler mellem GEV og administrationsselskabet, men 

efter selskabets vurdering afspejlede aftalerne ikke de faktiske omkostninger, der var 

forbundet med aktiviteten.  

 

Forsyningstilsynet anmodede på denne baggrund GEV om at fremsende en ny indbe-

retning, som afspejlede de faktiske omkostninger, som var forbundet med kundehånd-

tering i 2015 og 2017. GEV fremsendte en ny indberetning, som ikke var underskrevet 

af revisor, den 11. februar 2019.  

TABEL 2 | INDBERETTEDE OMKOSTNINGER AF 11. FEBRUAR 2019 

Kundehåndteringsomkostninger 2015, Kr.  5.279.055 

Kundehåndteringsomkostninger 2017, Kr. 5.128.504 

 

På mail og ved opfølgende telefonmøde bekræftede Forsyningstilsynet, at den an-

vendte metode, hvor der blev taget udgangspunkt i timeregistreringer, var en pas-

sende metode til at estimere de faktiske omkostninger. Forsyningstilsynet bad dog 

GEV om at bekræfte og dokumentere de skøn og beløb, som lå til grund for denne op-

gørelse. 

 

Forsyningstilsynet blev herefter den 1. april 2019 kontaktet af PWC, på vegne af GEV, 

med henblik på at afklare de efterspurgte oplysninger. På vegne af GEV fremsendte 

PWC den 5. april 2019 en tredje indberetning baseret på de faktiske timeregistreringer, 

som viste samlede omkostninger på i alt kr. 5.499.402 i 2015 og kr. 5.436.605 i 2017. 

Det fremgik af denne opgørelse, at de anvendte timeregistreringer var indhentet fra 

selskabet, og at selskabets ledelse herefter havde foretaget en skønsmæssig vurde-

ring af, hvor stor en andel af de samlede registrerede timer, der blev anvendt til kunde-

håndtering i 2015. 
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TABEL 3 | INDBERETTEDE OMKOSTNINGER AF 5. APRIL 2019 

Kundehåndteringsomkostninger 2015, Kr.  5.499.402 

Kundehåndteringsomkostninger 2017, Kr. 5.436.605 

 

PWC oplyste med indberetningen, at  

 
”fordelingerne er udtryk for ledelsens skøn i dag, og at vi ikke har dokumentation der kan bruges 

til at opgøre den faktiske omkostningsfordeling. De registreringer der blev foretaget i tidligere år 

har alene været med henblik på at fakturere den tid der blev brugt på administration for samar-

bejdspartnere. Den tid der blev brugt til administration i GEV-koncernen er ikke blevet registreret 

på de enkelte selskaber i koncernen.” 

 

På et telefonmøde den 9. maj 2019 redegjorde PwC uddybende for de bagvedliggende 

overvejelser bag de fremsendte beregninger og bekræftede, at der var tale om op-

gjorte timeregistreringer fordelt ud på selskaber efter ledelsens skøn. 

SAGENS PART 

Sagens part er Grindsted El-net A/S, CVR-nr. 25615581. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 13. juni 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Grindsted 

El-net A/S med høringsfrist senest den 27. juni 2019. 

 

GEV har den 21. juni 2019 fremsendt en mail med høringssvar, hvor det fremgår, at 

netvirksomheden tager udkast til afgørelsen til efterretning.  

 

Forsyningstilsynet har på den baggrund valgt ikke at foretage ændringer i afgørelsen i 

forhold til høringsudkastet. 

RETSGRUNDLAG 

Netvirksomhedernes omkostningsramme i den nye økonomiske regulering skal 

fradrages et beløb svarende til de omkostninger, der er bortfaldet som følge af 

Engrosmodellens indførsel, jf. § 54, stk. 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Be-

stemmelsen er sålydende: 

 
 § 54. En netvirksomheds omkostningsramme i første reguleringsperiode udgør de gennemsnit-

lige omkostninger i årene 2012-2014, jf. dog § 55, hvor de enkelte års omkostninger inden gen-

nemsnitsberegningen er justeret for følgende forhold: 

[…] 

Stk. 2. Omkostningsrammen, som beregnet efter stk. 1, justeres for følgende forhold: 

[…] 

4) Fradrag af et beløb svarende til de omkostninger, der er bortfaldet som følge af Engrosmodel-

lens indførelse, jf. stk. 6. 

 

Ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen skal fradraget beregnes som de pristalsregule-

rede omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og el-

forbrugere i 2015 fratrukket de pristalsregulerede omkostninger til opgaver vedrørende 

håndtering af elhandelsvirksomheder og elforbrugere i 2017, jf. § 54, stk. 6 i indtægts-

rammebekendtgørelsen. Bestemmelsen er sålydende:  



FORSYNINGSTILSYNET | OMKOSTNINGSRAMME SOM FØLGE AF BORTFALDNE 

KUNDEHÅNDTERINGSOPGAVER 

Side 4/6 

 

Stk. 6. Forsyningstilsynet opgør fradraget efter stk. 2, nr. 4, som de pristalsregulerede omkostnin-

ger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og elforbrugere i 2015 fratrukket 

de pristalsregulerede omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder 

og elforbrugere i 2017. Energitilsynet kan udarbejde en kontoplan til brug for netvirksomhedernes 

opgørelse af omkostningerne. 

 

De opgjorte omkostninger pristalsreguleres efter reguleringsprisindekset, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 23. Bestemmelsen er sålydende:  
 

§ 23. Ved pristalsreguleringer anvendes et sammenvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. 

materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer 

(ILON12). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning 

(PRIS11). 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne sag drejer sig om fradrag i GEV’s årlige omkostningsramme i hvert af årene i 

første reguleringsperiode (2018-2022) som følge af bortfaldne kundehåndteringsopga-

ver, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 54, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 6. GEV har indsendt 

oplysninger om kundehåndteringsomkostninger i 2015 og 2017 og har i den forbin-

delse fremsendt de bagvedliggende beregninger og dokumentation i form af tidsregi-

streringer direkte til Forsyningstilsynet.  

 

Forsyningstilsynet har modtaget tre forskellige indberetninger af omkostninger fra 

GEV. Det fremgår af den senest fremsendte indberetning af 5. april 2019, at der er re-

gistreret flere timer i det koncernforbundne administrationsselskab, der varetager 

GEVs kundehåndteringsopgave, til kundehåndtering i 2017 sammenlignet med 2015, 

men at en mindre andel af disse timer er anvendt til GEVs kundehåndteringsopgave.  

 

Der blev i 2015 anvendt i alt 17.423 timer i det koncernforbundne administrationssel-

skab til kundehåndteringsopgaver, mens der i 2017 er registreret 21.583 timer til kun-

dehåndtering. Dette anser Forsyningstilsynet for at være en bemærkelsesværdig stor 

stigning i antallet af registrerede timer. GEV har oplyst, at dette afspejler, at der er 

kommet flere administrative opgaver helt generelt i perioden fra 2015 til 2017. 

  

I den seneste indberetning af 5. april 2019 har GEV samtidig skønnet, at 60 pct. af ti-

merne anvendt til kundehåndtering i 2015 kunne henføres til GEV, mens at det i 2017 

var 45 pct. af timerne, der kunne henføres til GEV. GEV har oplyst, at faldet afspejler 

at kundehåndteringsopgaver er overgået fra netvirksomheden til elhandelsselskaber 

med engrosmodellens indførelse. GEV har ikke kunnet dokumentere fordelingen af ti-

mer henført til GEV, der som følge heraf alene udtrykker et overordnet skøn af forde-

lingen foretaget af ledelsen i GEV.  

 

Forsyningstilsynet har vurderet de af GEV indsendte oplysninger, de bagvedliggende 

skøn og den fremsendte dokumentation. Forsyningstilsynet kan i den forbindelse kon-

statere, at beregningen af den samlede besparelse er meget følsom over for det af le-

delsen foretagne skøn. 

 

Forsyningstilsynet vurderer samlet set, at indberetningen fra GEV er behæftet med så 

stor usikkerhed, at den ikke umiddelbart kan anvendes til at fastsætte de bortfaldne 
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kundehåndteringsomkostninger. Det begrundes i, i) at den anvendte metode til at be-

regne den samlede besparelse betyder, at indsendte skøn fra GEV har stor betydning 

for beregningen af den samlede besparelse, ii) at dette skøn ikke er dokumenteret og 

iii) at GEV ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at det anvendte skøn er retvi-

sende. 

 

Forsyningstilsynet har på den baggrund, samlet set, vurderet, at de bortfaldne omkost-

ninger skal opgøres på baggrund af det gennemsnitlige omkostningsniveau pr. måler 

hos sammenlignelige netvirksomheder.  

Eftersom de relevante omkostninger vedrører håndtering af kunder, vurderer Forsy-

ningstilsynet at antallet af målere er en rimelig parameter at sammenligne GEV med 

de øvrige netvirksomheder på. Da Forsyningstilsynet samtidig har observeret at min-

dre netvirksomheder generelt har indmeldt mindre besparelser pr. måler end større 

netvirksomheder vurderer Forsyningstilsynet, at GEV bør sammenlignes med de min-

dre netvirksomheder.  

 

Forsyningstilsynet har i den forbindelse udvalgt en referencegruppe, som består af den 

nederste tredjedel af alle netvirksomhederne målt på antal målere. Det svarer til 14 

netvirksomheder, som er kendetegnet ved at have 2.975 målere i gennemsnit, hvoraf 

den mindste har 867 målere og den største har 6.252 målere. GEV har i forbindelse 

med indberetningen af 5. april 2019 oplyst, at netvirksomheden har 4.881 målere.  

 

Reduktionen i indtægtsrammen for GEV fastsættes således på et niveau, der svarer til, 

hvad de mindre og sammenlignelige netvirksomheder, har indmeldt i gennemsnit.   

 

På baggrund af indberetninger, som Forsyningstilsynet har modtaget om bortfaldne 

omkostninger fra de sammenlignelige netvirksomheder, har Forsyningstilsynet opgjort 

de gennemsnitlige kundehåndteringsomkostninger pr. måler for den mindste tredjedel 

af netvirksomhederne. Det gennemsnitlige niveau for kundehåndteringsomkostninger 

pr. måler for mindre netvirksomheder lå i 2015 på kr. 111,34 og i 2017 på kr. 83,62, 

hvilket svarer til et gennemsnitligt opgjort fradrag på kr. 27,72 pr. måler.2 GEV har i for-

bindelse med indberetningen af 5. april 2019 oplyst, at netvirksomheden havde 4.881 

målere i 2017. Forsyningstilsynet har anvendt dette som grundlag for at fastsætte 

GEV’s fradrag for bortfaldne kundehåndteringsomkostninger.  

 

Det årlige fradrag i GEVs omkostningsramme som følge af bortfaldne kundehåndte-

ringsomkostninger fastsat af Forsyningstilsynet i første reguleringsperiode fremgår af 

tabel 2. 

  

 
2 Tilsynet har i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens § 54, stk. 6, pristalsreguleret 

omkostningstallene for 2015 og 2017. Omkostningerne er reguleret efter reguleringsprisindekset, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 23. 
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TABEL 4 | FRADRAG I ÅRLIG OMKOSTNINGSRAMME I REGULERINGSPERIODE 

2018-2022 

Fradrag i omkostningsramme (pristalsreguleret 2018), Kr.  135.287 

Note: Fradraget pristalsreguleres årligt i de følgende fire år af første reguleringsperiode.  

 

Forsyningstilsynet bemærker afslutningsvis, at den endelige omkostningsramme for re-

guleringsåret 2018 vil blive fastsat af Forsyningstilsynet senest 6 måneder efter net-

virksomhedens indberetning af reguleringsregnskabet for 2018, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 4.  

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klage 

skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse 

er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.naevnenes-

hus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. +45 41715425 

Mail: mss@forsyningstilsynet.dk 
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