
 

 

 

1. juli 2019 

Sagsnr: 19/03243 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 
 

 

Afgørelse om fradrag i Kibæk Elværk A M B 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 Kibæk Elværk A M B A’ (her-

efter Kibæk) omkostningsramme som følge af disse bortfaldne kundehåndteringsopga-

ver.  

 

Kibæks bevilling og netaktiver er pr. 1. april 2019 overdraget til N1 A/S.  

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Kibæks omkostningsramme fradrages kr. 

82.853 i hvert af årene i første reguleringsperiode (2018-2022) som følge af bortfaldne 

kundehåndteringsopgaver efter engrosmodellens indførelse, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen, § 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.  

 

Da Kibæk ikke har besvaret denne anmodning, har Forsyningstilsynet kontaktet Kibæk 

per mail herom den 23. november 2018, den 11. januar 2019 og den 7. februar 2019. 

 

 
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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Netvirksomheden N1 A/S (herefter N1) har den 22. maj 2019 oplyst Forsyningstilsynet 

om, at netvirksomheden per 1. april 2019 har overtaget Kibæks bevilling og netaktiver. 

N1 har den 23. maj 2019 fremsendt Energistyrelsens godkendelse af bevillingsover-

dragelsen.  

 

N1 har den 22. maj 2019 drøftet Kibæks indberetning med Forsyningstilsynet pr. tele-

fon og har meddelt, at det ikke er muligt at indsamle bogførte oplysninger i Kibæks re-

gistreringssystemer, der kan anvendes til at udarbejde en retvisende indberetning. N1 

har derfor anmodet Forsyningstilsynet om at anvende en forholdsmæssig andel af 

N1’s opgjorte kundehåndteringsomkostninger til fastsættelse af Kibæks fradrag som 

følge af bortfaldne kundehåndteringsomkostninger.  

 

Forsyningstilsynet har den 26. marts 2019 truffet afgørelse om fradrag i N1 A/S’ om-

kostningsramme som følge af bortfaldne kundehåndteringsopgaver (sagsnr. 

19/03249). Af nedenstående tabel fremgår de af N1 indberettede kundehåndterings-

omkostninger og Kibæks forholdsmæssige andel heraf, baseret på antal målere indbe-

rettet til Forsyningstilsynet til brug for benchmarking af netvirksomhedernes økonomi-

ske effektivitet for reguleringsåret 2017. 

TABEL 1 | FORHOLDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER FOR N1 OG KIBÆK 

 N1 Kibæk  

Antal målere (2017) 402.203 1.383  

Kundehåndteringsomkostninger 2015, Kr.  25.011.456 86.003 

Kundehåndteringsomkostninger 2017, Kr. 2.149.416 7.391 

 

SAGENS PARTER 

Sagens parter er Kibæk Elværk A M B A, CVR-nr. 13549818 og N1 A/S, CVR-nr. 

28331878, da N1 har overtaget Kibæks bevilling per 1. april 2019. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at N1 A/S, som følge af at N1 A/S pr. den 1. april 2019 har 

fået overdraget Kibæk Elværk A M B A’s bevilling, har en individuel og væsentlig inte-

resse i nærværende afgørelse. N1 A/S har på den baggrund partsstatus i nærværende 

afgørelse.  

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 14. juni 2019 sendt afgørelsen i partshøring hos Kibæk El-

værk A M B A og N1 A/S, CVR-nr. 28331878 med høringsfrist senest den 28. juni 

2019.  

 

N1 har den 14. juni 2019 oplyst, at netvirksomheden ikke har bemærkninger til afgørel-

sen.  

RETSGRUNDLAG 

Netvirksomhedernes omkostningsramme i den nye økonomiske regulering skal 
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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:  
 

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 Kibæks 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.  

 

Netvirksomhederne har efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 54, stk. 6, pligt til ind-

berette omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og 

elforbrugere i 2015 og 2017 til Forsyningstilsynet til brug for Forsyningstilsynet fastsæt-

telse af fradrag i netvirksomhedernes omkostningsramme som følge af bortfald af kun-

dehåndteringsomkostninger på naggrund af engrosmodellens indførelse.  Kibæk har 

ikke besvaret Forsyningstilsynets anmodning om indberetning af kundehåndteringsom-

kostninger.  

 

Det er derfor ikke umiddelbart muligt for Forsyningstilsynet at fastsætte Kibæks fradrag 

i omkostningsrammen som følge af bortfald af kundehåndteringsomkostninger. 

 

N1 har som nævnt indledningsvis pr. 1. april 2019 overtaget Kibæks bevilling og akti-

ver.  N1 har oplyst, at det ikke er muligt for netvirksomheden at indsamle bogførte op-
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lysninger i Kibæks registreringssystemer, der kan anvendes til at udarbejde en retvi-

sende indberetning. N1 har som følge af Kibæks manglende indberetning oplysninger 

anmodet Forsyningstilsynet om at anvende en forholdsmæssig andel af N1’s opgjorte 

kundehåndteringsomkostninger (jf. afgørelse af 26. marts 2019, sagsnr. 19/03249) til 

fastsættelse af Kibæks fradrag som følge af bortfaldne kundehåndteringsomkostnin-

ger. Den forholdsmæssige andel fremgår af tabel 2 nedenfor. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund at de reviderede bortfaldne kundehåndte-

ringsomkostninger pr. målepunkt for N1, den nuværende bevillingsejer af Kibæks net-

område, i den konkrete situation er det mest retvisende oplysningsgrundlag at fast-

sætte Kibæks bortfaldne kundehåndteringsomkostninger på.  

 

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

pristalsreguleret omkostningstallene for 2015 og 2017. Omkostningerne er reguleret 

efter reguleringsprisindekset, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 23. Det årlige fra-

drag i omkostningsrammen som følge af bortfaldne kundehåndteringsomkostninger i 

første reguleringsperiode fremgår af tabel 2. 

TABEL 2 | FRADRAG I ÅRLIG OMKOSTNINGSRAMME I REGULERINGSPERIODE 

2018-2022 

Kundehåndteringsomkostninger 2015 (pristalsreguleret 2018), Kr. 90.402 

Kundehåndteringsomkostninger 2017 (pristalsreguleret 2018), Kr. 7.549 

Fradrag i omkostningsramme (pristalsreguleret 2018), Kr.  82.853 

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

 

Forsyningstilsynet fastsætter på den baggrund opgørelsen af Kibæks årlige fradrag i 

omkostningsrammen i hvert af årene i første reguleringsperiode som følge af bort-

faldne kundehåndteringsomkostninger til at udgøre kr. 82.853. Fradraget vil blive pris-

talsreguleret 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  
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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 

 

Bettina Aagaard Vester 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41714315 

Mail: beve@forsyningstilsynet.dk 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
http://www.naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/
http://www.naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/

