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Afgørelse | Reguleringspris for Evonet A/S for reguleringsåret 
2017 

Denne afgørelse indeholder en udmelding af Evonet A/S’ bagudrettede reguleringspris 

for reguleringsåret 2017 samt en forhøjelse af netvirksomhedens bagudrettede regule-

ringspris for omkostninger til energispareydelser for reguleringsåret 2017, jf. bekendtgø-

relse om indtægtsrammer for netvirksomheder, nr. 969 af den 27. juni 2018, som ændret 

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

ber 2018. 

 

Evonet A/S (CVR.nr. 25154150) er pr. 31. december 2019 fusioneret med N1 A/S 

(CVR.nr. 28331878) med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019 med 

Evonet A/S som det fortsættende selskab. Desuden har Evonet A/S (CVR.nr. 25154150) 

ændret navn til N1 A/S den 31. december 2019, hvorfor nærværende afgørelse stiles til 

N1 A/S (CVR.nr. 25154150). 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Evonets reguleringspris eksklusive energi-

spareydelser for reguleringsåret 2017 fastsættes til 17,63 øre/kWh, jf. § 50, stk. 4, i be-

kendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 

8 i bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016, som ændret ved bekendtgørelse nr. 

857 af den 28. juni 2017 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspeci-

fikke forhold:  

 

- Reguleringsprisen reduceres midlertidigt med 0,43 øre/kWh i 2017 som følge 

af nettab, jf. § 13, nr. 2 og § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

- Reguleringsprisen forhøjes midlertidigt med 0,0042 øre/kWh i 2017 som følge 

af omkostninger til IT-sikkerhed, jf. § 28, stk. 1, i bekendtgørelse om it-bered-

skab for el- og naturgassektorerne nr. 515 af den 23. maj 2017.   

 

- Reguleringsprisen reduceres varigt med 0,22 øre/kWh i 2017, som følge af tab 

på debitorer i 2004, jf. § 5 i lov nr. 577 af den 4. maj 2015 om ændring af lov 

om elforsyning. 
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- Reguleringsprisen forhøjes midlertidig med 0,006 øre/kWh i 2017 som følge af 

tab på debitorer i 2017, jf. § 21, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

- Reguleringsprisen reduceres midlertidigt med 0,065 øre/kWh i 2017 som følge 

af ændret opgørelse af nettabsvolumen i 2004, jf. § 13, nr. 2 og § 17, stk. 2,  

§ 31, stk. 1, nr. 6 og § 31, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

- Den fusionerede indtægtsramme for 2016 dækkende Evonet og Nordjysk Elnet 

udgør kr. 540.336.293, og den tilhørende samlede leverede mængde el er 

3.591.826.857 kWh, jf. § 10, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

- Evonets værdi af netaktiver for reguleringsårene 2015-2017 korrigeres ikke.  

 

- Som følge af afgørelser truffet efter afgørelse om reguleringspris for Evonet for 

reguleringsåret 2016, jf. sagsnr. 17/06917, der har betydning for netvirksomhe-

dens afgjorte reguleringspris og difference i 2016, ændres den midlertidige ta-

rifnedsættelse for reguleringsåret 2016 med kr. 243.579. 

 

- Evonets midlertidige tarifnedsættelse i 2016 og 2017 øges med i alt kr. 

65.000.000, jf. Evonets reguleringsregnskab for 2017 samt høringssvar til 

nærværende afgørelse. 

 

 

Endelig træffer Tilsynet afgørelse om, at: 

 

- Evonets reguleringspris for reguleringsåret 2017 forhøjes med 0,00 øre/kWh for 

omkostninger til energispareydelser, jf. § 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgø-

relsen § 19 og § 40, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1622 af den 18. december 2017, 

jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 840 af den 28. juni 2017 og § 19, stk. 1, jf. 

stk. 7, i bekendtgørelse nr. 830 af den 27. juni 2016. 

 

- Nyfors’ reguleringspris for året 2012 som fastsat ved Energitilsynets afgørelse 

af 15. juni 2015 i sag nr. 12/09058 om fastsættelse af indtægtsrammen for så 

vidt angår omkostninger til realisering af energibesparelser ændres således, at 

dette beløb nedsættes med kr. 1.851.512 som angivet i Forsyningstilsynets af-

gørelse af 7. juni 2019 i sag nr. 18/08748 om markedsmæssighed af aftaler 

indgået af Nyfors Net A/S (nu Evonet A/S) for kontrolåret 2012, jf. § 19, stk. 1, i 

energisparebekendtgørelse 677/ 2010. 

 

- Endvidere træffes afgørelse om, at Evonet har en akkumuleret energisparedif-

ference i perioden 2010-2017 opgjort ultimo 2017 til kr. 5.129.002 i kundernes 

favør, jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendtgørelse nr. 864 af den 26. august 

2019. 
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2. SAGSFREMSTILLING 

Evonet har til brug for fastsættelse af reguleringsprisen aflagt et revideret regulerings-

regnskab for 2017 uden forbehold i overensstemmelse med § 30, stk. 1, i indtægtsram-

mebekendtgørelsen. Reguleringsregnskabet er den 31. maj 2018 indsendt til Forsy-

ningstilsynet. Regnearket ”Evonet (2011-2017)”, hvoraf reguleringsregnskabet fremgår, 

vedlægges denne afgørelse som bilag 1, hvortil der henvises.  

 

Den 31. maj 2018 har Evonet ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af 

omkostninger til it-sikkerhedstjeneste. Det følger af ansøgningen, at det samlede an-

søgte beløb er kr. 830.223. Til ansøgningen er desuden vedlagt Energistyrelsens god-

kendelse af to kontrakter indgået mellem Syd Energi Net A/S (nu Evonet A/S) og it-

sikkerhedstjenesten CSIS Security Group A/S. Endelig er ansøgningen vedlagt en spe-

cificeret oversigt over it-sikkerhedsomkostninger svarende til det ansøgte beløb.   

 

Forsyningstilsynet har den 2. april 2019 truffet afgørelse om forhøjelse af indtægtsram-

men som følge af overtagelse af søkabler og søkabelprojekter, jf. sag 18/06472. Evonet 

har i forlængelse heraf den 28. maj 2019 ansøgt om en korrektion af værdien af netak-

tiver i reguleringsregnskaberne for 2015-2017, idet søkablerne ved en fejl blev taget ud 

af den regulerede økonomi i 2015.  

 

Forsyningstilsynet har den 7. juni 2019 truffet afgørelse om markedsmæssighed af afta-

ler indgået af Nyfors Net A/S (nu Evonet A/S) for kontrolåret 2012 i sag nr. 18/08748. 

Forsyningstilsynet inddrager således disse oplysninger. 

2.1. HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 15. juni 2020 sendt i partshøring hos netvirk-

somheden med høringsfrist til den 29. juni 2020. 

 

Evonet har den 25. juni 2020 fremsendt sit høringssvar, hvori Evonet fremhæver tre 

bemærkninger til udkastet til afgørelse. 

 

For det første bemærker Evonet, at Forsyningstilsynet umiddelbart ikke har taget højde 

for, at Evonet A/S’ bestyrelse har besluttet at eftergive differencer fra 2015 og tidligere 

med kr. 65.000.000 i det tidligere Nordjysk Elnet A/S. Evonet mener, at Forsyningstilsy-

net opgørelse af Evonet A/S’ akkumulerede difference ultimo 2017 på kr. 183.961.525 

skal reduceres med kr. 65.000.000. 

 

Forsyningstilsynet er enig i, at tilsynet i høringsudkastet ikke har taget højde for denne 

bemærkning i reguleringsregnskabet for 2017 for Evonet. Tilsynet har indført en midler-

tidig tarifnedsættelse i 2016 og 2017 på hhv. kr. 19.602.187 og kr. 45.397.813 (i alt kr. 

65.000.000) for Evonet, da en midlertidig tarifnedsættelse ikke kan overstige årets diffe-

rence. Nærværende afgørelse er desuden tilrettet, så der tages højde for den øgede 

midlertidige tarifnedsættelse i 2016 og 2017. 

 

For det andet bemærker Evonet, at netvirksomheden mener, at tilsynet på baggrund af 

sagsforløbet samt den lange sagsbehandlingstid bør revurdere sin beslutning om at kor-
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rigere netaktiverne ultimo 2017. Evonet oplyser i den forbindelse, at korrektionen af ne-

taktiverne ultimo 2017 har en økonomisk betydning for Evonet på ca. 10 mio. kr. Evonet 

anfører følgende vedrørende sagens forløb: 

 
”Evonet A/S har i reguleringsregnskaberne for 2015-2017 fejlagtigt ikke medregnet søkablerne i 

den regulerede økonomi, da der var tvivl om, hvorvidt søkablerne var en del af den bevillingspligtige 

aktivitet.  

 

I løbet af 2017 var der dialog mellem Evonet A/S og Forsyningstilsynet omkring behandlingen af 

søkablerne, herunder indsendelse af ansøgninger som nødvendige nyinvesteringer.  

 

Den 2. april 2019 modtog Evonet A/S afgørelse om indtægtsrammeforhøjelse som følge af overta-

gelse af søkabler og søkabelprojekter og dermed også afklaring om, hvorvidt søkablerne var en 

del af den bevillingspligtige aktivitet.  

 

På den baggrund har Evonet A/S den 28. maj 2019 ansøgt om korrektion af netaktiverne ultimo 

2017 og den 19. juni 2019 forespurgt om en afklaring i forhold til reguleringsregnskabet for 2018, 

som var ved at blive færdiggjort.  

 

I juli 2019 er der igen forespurgt om en afklaring men Evonet A/S hører først noget i forbindelse 

med modtagelsen af denne afgørelse i udkast.” 

 

Forsyningstilsynet finder ikke, at der er grundlag for at ændre vurderingen i nærværende 

afgørelse vedr. anmodningen om korrektion af netaktiverne, henset til at Evonet har an-

søgt om korrektion efter fristen for så vidt angår 2015 og 2016, og henset til at korrekti-

onen i 2017 ikke er væsentlig, jf. § 23 i BEK nr. 195/2016. 

 

For det tredje bemærker Evonet, at netvirksomheden mener, at tilsynet bør revurdere 

sin afgørelse vedrørende it-sikkerhed. Hertil anfører Evonet: 

 
”Evonet A/S har ansøgt om forhøjelse for kr. 830.223,- men kun fået godkendt kr. 150.760,-. 

Vi er uforstående overfor, at vi ikke kan få dækket det samlede beløb, som for størstedelens ved-

kommende består af konsulentydelser.  

Konsulentydelser, som har været afgørende for, at vi har kunnet opfylde kravene til IT-sikkerhed. 

Energistyrelsen har alene godkendt kontrakterne med IT-sikkerhedstjenesten og ikke omkostnin-

gernes størrelse.  

Evonet A/S skal derfor anmode om revurdering af afgørelsen vedrørende IT-sikkerhed.” 

 

Forsyningstilsynet finder ikke, at der er grundlag for at ændre vurderingen i nærværende 

afgørelse vedr. forhøjelsen for it-sikkerhed, henset til at netvirksomhedens anmodning 

om dækning af yderligere omkostninger ikke kan henføres til den af Energistyrelsen 

godkendte kontrakt, og omkostningerne hertil derfor ikke kan føre til en forhøjelse af 

reguleringsprisen, jf. begrundelsen i afsnit 4.1.4 om omkostninger til IT-sikkerhed ne-

denfor.  

3. RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende 

afgørelse henvises til bilag 2. 

4. BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet har gennemgået Evonets reguleringsregnskab for 2017. På baggrund 

heraf foretages der særskilt behandling af følgende virksomhedsspecifikke forhold:  
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- Nettabskorrektion (afsnit 4.1.1) 

- Tab på debitorer 2004 (afsnit 4.1.2) 

- Tab på debitorer 2017 (afsnit 4.1.3) 

- Omkostninger til IT-sikkerhed (afsnit 4.1.4) 

- Praksisændring for opgørelse af nettabsvolumen (afsnit 4.1.5) 

- Fusion af netvirksomheder (afsnit 4.1.6) 

- Korrektion af netaktiver for reguleringsårene 2015-2017 (afsnit 4.1.7) 

- Afgørelser truffet efter reguleringsprisafgørelse 2016, sagsnr. 17/06917 (afsnit 

4.1.8) 

- Korrektion af midlertidige tarifnedsættelser i 2016 og 2017 for Evonet (afsnit 

4.1.9) 

 

Ovennævnte virksomhedsspecifikke forhold resulterer i en opgørelse af netvirksomhe-

dens: 

 

- Reguleringspris (afsnit 4.2) 

- Forrentning og merforrentning (afsnit 4.3) 

- Differencer i 2017 (afsnit 4.4) 

  

Endelig fastsætter Forsyningstilsynet en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen med 

et beløb, der svarer til netvirksomhedens afholdte omkostninger i regnskabsåret til rea-

lisering af energibesparelser, og der træffes afgørelse om årets energisparedifference: 

 

- Energibesparelser (afsnit 4.5) 

- Energisparedifference (afsnit 4.6) 

- Ændring af tidligere trufne afgørelser om indtægtsrammeforhøjelse for energi-

spareydelser 2012 (afsnit 4.7) 

 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på netvirksomhedens indsendte re-

guleringsregnskab samt øvrig korrespondance mellem netvirksomheden og Tilsynet 

vedr. netvirksomhedens reguleringspris. 

4.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 

4.1.1. NETTABSKORREKTION 

Ifølge § 12, stk. 1, nr. 3, og § 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen, skal 

netvirksomhedernes reguleringspris årligt forhøjes henholdsvis reduceres som følge af 

væsentligt øgede henholdsvis reducerede omkostninger til nettab som følge af stigende 

henholdsvis faldende elpriser set i forhold til basisåret 2004. 

 

Til at vurdere, hvorvidt de øgede eller reducerede omkostninger til nettab er væsentlige, 

anvendes følgende kriterie, jf. § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 

 
”Stk. 2. Såfremt omkostningerne til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår 

adskiller sig med et beløb, der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og 250.000 kr., 

regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 7, justeres virk-

somhedens indtægtsramme med dette beløb via en justering af reguleringsprisen eller rådigheds-

beløbet.” 
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Justeringen af indtægtsrammen har virkning for det år, som opgørelsen vedrører, jf. § 

17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Af det indsendte reguleringsregnskab for 2017 fremgår størrelsen på netvirksomhedens 

fysiske nettab samt nettabsomkostninger i reguleringsårene 2004 og 2017. 

 

Nettabskorrektion for 2017 kan herved beregnes til kr. -15.415.036, jf. fanen ”Nettab” i 

vedlagte regneark ”Evonet (2011-2017)”.  

 

Nettabskorrektionen for 2017 er beregnet efter følgende formel: 

Nettabskorrektion2017

= (Pris for nettab2017 − Pris for nettab2004 ∗ Reguleringsprisindeks2017)

∗ Nettab i kWh2004 

 

Den beregnede nettabskorrektion for 2017 er væsentlig, idet den overstiger væsentlig-

hedskriteriet på 3 pct. af nettabsomkostningen i 2004 og kr. 250.000 pristalsfremskre-

vet1. Tilsynet reducerer derfor midlertidigt netvirksomhedens reguleringspris for 2017 

med 0,43 øre/kWh. 

4.1.2. TAB PÅ DEBITORER 2004 

Forsyningstilsynet reducerer reguleringsprisen varigt for en netvirksomhed fra regule-

ringsåret 2017, således at beløb, som den enkelte netvirksomhed ved opgørelsen af 

reguleringsprisen for reguleringsåret 2004 har indtægtsført til tab på debitorer, ikke ind-

går, jf. § 5, i lov nr. 577 af den 4. maj 2015 om ændring af lov om elforsyning. 

 

Reduktionen kan opgøres ved følgende to metoder, jf. § 5, i lov nr. 577 af den 4. maj 

2015 om ændring af lov om elforsyning: 

 
”Stk. 2. Forsyningstilsynet opgør reduktionen efter stk. 1 på grundlag af oplysninger fra virksomhe-

derne med udgangspunkt i regnskabsmateriale for regnskabsåret 2004. Oplysningerne indsendes 

efter Forsyningstilsynets nærmere retningslinjer, herunder om fristen for indgivelse af oplysninger. 

Stk. 3. Overholder en virksomhed ikke fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger, eller 

afgiver den mangelfulde oplysninger til brug for opgørelse af reduktionen, kan Forsyningstilsynet 

skønsmæssigt fastsætte beløbet for reduktionen.” 

 

Evonet har i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet for 2016 angivet, at 

der i 2004 er indtægtsført kr. 5.244.655 til tab på debitor. Nordjysk har i forbindelse med 

indberetning af reguleringsregnskabet for 2016 angivet, at der i 2004 er indtægtsført kr. 

200.041 til tab på debitor, hvilket sammen med Evonets indberetning giver et tab på 

debitorer i 2004 på kr. 5.444.696.  

 

 
1 Årligt prisindeks for året 2017 er 136,03. Prisindekset er beregnet med udgangspunkt i år 2004 (pris-

indeks 100). 
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Reduktionen for tab på debitorer i 2004 kan herved pris- og mængde fremskrives til kr. 

-7.994.887 i 2017, jf. fanen ”IR” i vedlagte regneark ”Evonet (2011-2017)”, hvor følgende 

formel er anvendt:  

 

 

Reduktion = 
Lev.mgd.2017

Lev.mgd.2004
∗

Reguleringsprisindeks2017

Reguleringsprisindeks2004
∗ Tab på debitor2004 

 

 

Reguleringsprisen reduceres herefter varigt med 0,22 øre/kWh fra 2017, som følge af 

tab på debitor i 2004, jf. § 5 i lov nr. 577 af den 4. maj 2015 om ændring af lov om 

elforsyning. 

4.1.3. TAB PÅ DEBITORER 2017 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen midlertidigt for en net-

virksomhed, der efter den 1. april 2016 har lidt tab som følge af en elhandelsvirksomheds 

manglende betaling af elafgifter og netydelsen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 

21, stk. 1, 1. pkt. Forhøjelsen sker i det år, hvor tabet er regnskabsført, og svarer til det 

regnskabsførte beløb, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 1, 2. pkt.  

 

Hvis netvirksomheden efterfølgende modtager et beløb, der helt eller delvist dækker 

tabet fra elhandelsvirksomheden eller dennes konkursbo, modregnes dette i forhøjelsen 

af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 2.  

 

Evonet har i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet for 2017 ansøgt om 

forhøjelse af indtægtsrammen for 2017 som følge af tab på debitorer, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 21, stk. 1. Netvirksomheden har i den forbindelse oplyst, at tab 

som skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger i 2017 er kr. 215.965. 

 

Netvirksomheden har ikke i 2017 modtaget beløb til dækning af tab fra manglende be-

talinger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 2.  

 

Forhøjelsen for tab på debitorer i 2017 beregnes efter følgende formel: 

 

Tab på debitorer2017 = Regnskabsført tab2017 − Modtaget beløb2017 

 

Evonets samlede regnskabsførte tab udgør herefter kr. 215.965. Netvirksomhedens re-

guleringspris for 2017 forhøjes på den baggrund med 0,006 øre/kWh. 

4.1.4. OMKOSTNINGER TIL IT-SIKKERHEDSTJENESTE 

For reguleringsåret 2017 kan Forsyningstilsynet efter ansøgning midlertidigt forhøje re-

guleringsprisen for en netvirksomhed, der har dokumenterede meromkostninger afholdt 

i året som følge af krav om tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste, jf. § 35, stk. 3, i be-

kendtgørelse nr. 820 af den 14. august 2019, jf. § 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 515 af 

den 23. maj 2017 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (herefter it-beredskabs-

bekendtgørelsen). 
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Evonet har den 31. maj 2018 ansøgt om en midlertidig forhøjelse af reguleringsprisen i 

2017 på kr. 830.223 på baggrund af dokumenterede meromkostninger som følge af krav 

i it-beredskabsbekendtgørelsen. I forbindelse hermed har Evonet redegjort for, at om-

kostningerne dækker over følgende: 

 

 
Posteringstekst Antal Kostpris Kostbeløb  

DE kursus 1 3700 3700 

Leverandørstyring DEkursus 1 3700 3700 

3556. : XC 89703 Iveco Daily 5 74 370 

10946. : Niels Knipp Dangaard Vad 5 304 1520 

Improsec konsulentydelser – IT sikkerhed 1 145558,9 145558,9 

Konsulent IT sikkerhed – Improsec 1 269453 269453,02 

IT konsulent - Sikkerhed 1 220645,4 220645,4 

ITSikkerhed – Konsulent Improsec 1 187165,7 187165,73 

901482: Service and Support Package, Getting started 

– 10 ho 

1 16785 16785 

2039. Opgradering af RTU + møder: Torben Nielsen 74 466 34484 

2039. Opgradering RTY i PBG: Torben Nielsen 2 466 932 

I alt  848318,1  

Fundne fakturaer  830223,1  

 

 

Vedlagt ansøgningen er Energistyrelsens godkendelse af netvirksomhedens to kontrak-

ter med it-sikkerhedstjenesten CSIS Security Group A/S, jf. § 28, stk. 3, i it-beredskabs-

bekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet har anmodet Energistyrelsen om en vejledende udtalelse om, hvor-

vidt der er overensstemmelse mellem ”kontraktens omkostninger”, jf. § 25, stk. 5, og 

”dokumenterede meromkostninger”, jf. § 28, stk. 3, i it-beredskabsbekendtgørelsen. 

Energistyrelsen konkluderer i den vejledende udtalelse, at: 

 
”begreberne ”kontraktens omkostninger” jf. § 25, stk. 5, og ”dokumenterede meromkostninger”, jf. 

§ 28, stk. 1, dækker over de samme omkostninger dvs. omkostningerne ved IT-sikkerhedstjene-

sten. Det er således alene de omkostninger, der fremgår af kontrakten, og som vedrører IT-sikker-

hedstjenesten, der kan give anledning til forhøjelse af indtægtsrammen.” 

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at en del af det ansøgte beløb på kr. 150.760 (hhv. 

kr. 139.860 og kr. 10.900) til den midlertidige forhøjelse af reguleringsprisen kan henfø-

res til den af Energistyrelsen godkendte kontrakt og alene indeholder omkostninger ved-

rørende it-sikkerhedstjenesten. Disse omkostninger giver derfor anledning til en forhø-

jelse af reguleringsprisen.  

 

Netvirksomhedens anmodning om dækning af yderligere omkostninger kan derimod 

ikke henføres til den af Energistyrelsen godkendte kontrakt, og omkostningerne hertil 

kan derfor ikke føre til en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. § 28, stk. 1. Forsyningstilsy-

net har især lagt vægt på, at Energistyrelsens godkendelse alene vedrører it-sikkerheds-

tjenesten CSIS Security Group A/S, og at den således ikke vedrører øvrige tjenesteud-

bydere eller ydelser.  

 

På denne baggrund forhøjer Tilsynet midlertidigt netvirksomhedens reguleringspris i 

2017 med 0,0042 øre/kWh, jf. § 28, stk. 1, i it-beredskabsbekendtgørelsen. 
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4.1.5. PRAKSISÆNDRING FOR OPGØRELSE AF NETTABSVOLUMEN 

Evonet har i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet oplyst, at netvirk-

somheden har foretaget en praksisændring for opgørelsen af nettabsvolumen: 

 
”[…] Med hensyn til fanen Nettab, så skiftede vi praksis i 2016, hvor de udlignede kWh blev fratruk-

ket nettab i kWh 2004 i Syd Energi Net A/S. Dette princip skal naturligvis også gælde for Nordjysk 

Elnet A/S fra 1/1-2017.” 

 

Ifølge § 31, stk. 1, nr. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen, skal netvirksomheden rede-

gøre for praksisændringer i forhold til tidligere udmeldte reguleringsregnskaber. Endvi-

dere skal der ved ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper ske 

tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er 2004, jf. § 31, stk. 2, i indtægtsram-

mebekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af redegørelsen, jf. ovenfor, at Evonets prak-

sisændring for opgørelsen af nettabsvolumen er i overensstemmelse med § 31, stk. 1, 

nr. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Og yderligere, at den beregnede ekstraordi-

nære engangsjustering bliver på kr. -2.330.060, svarende til en reduktion af regulerings-

prisen på 0,06 øre/kWh, jf. fanen ”Nettab” i vedhæftede regneark ”Evonet (2011-2017)”. 

Justeringen er beregnet ud fra, at Evonet har oplyst, at det korrigerede nettab for Nord-

jysk i 2004 udgjorde 19.768.984 kWh. 

4.1.6. FUSION AF NORDJYSK ELNET MED EVONET 

Evonet er med virkning pr. 1. januar 2017 fusioneret med Nordjysk Elnet A/S (tidligere 

Nyfors Net A/S, CVR.nr. 30545842) med Evonet A/S (tidl. Syd Energi Net A/S, CVR.nr. 

25154150) som den fortsættende netvirksomhed.  

 

På den baggrund har Evonet den 21. december 2017 ansøgt om at få godkendt sam-

menlægning af indtægtsrammerne for Evonet og Nordjysk Elnet med virkning pr. 1. ja-

nuar 2017. Evonet har i forbindelse med ansøgningen indsendt Energistyrelsens god-

kendelse af bevillingsoverdragelsen af den 4. september 2017. 

 

Det følger af § 10, i indtægtsrammebekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet skal beregne 

en ny indtægtsramme og en ny reguleringspris, hvis to eller flere netvirksomheder fusi-

onerer. 

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at der ikke har været internt leverede mængder elek-

tricitet mellem Evonet og Nordjysk Elnet, hvis bevillingsområder er geografisk adskilt og 

heller ikke grænser på til hinanden. De to netvirksomheders net var dermed horisontalt 

forbundne, og i beregningen af den nye indtægtsramme indgår derfor summen af de to 

netvirksomheders leverede mængder elektricitet i 2016. Denne sum udgør 

3.591.826.857 kWh. 

 

I beregningen af den korrigerede reguleringspris, som har virkning fra den 1. januar 

2017, indgår ligeledes basisindtægtsrammernes størrelse ultimo 2016 for henholdsvis 

Evonet og Nordjysk Elnet. Tilsynet har opgjort Evonets basisindtægtsramme i 2016 til 

kr. 458.544.451, mens Nordjysk Elnets basisindtægtsramme i 2016 er opgjort til kr. 

81.791.843. Den fusionerede indtægtsramme for 2016 udgør således kr. 540.336.293. 
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Den korrigerede reguleringspris for 2016 kan dernæst beregnes, jf. boks 1 i bilag 3, 

som:  

 

Korr. reg.pris2016= (kr. 458.544.451 + kr. 81.791.843)/3.591.826.857 kWh = 15,04 

øre/kWh 

 

Denne korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives dernæst til 2017, hvorefter den 

indgår i beregningen af Evonets basisreguleringspris. Tilsynet bemærker, at Evonet ef-

ter fusionen mellem Evonet og Nordjysk Elnet pr. 1. januar 2017 pålægges Evonets og 

Nordjysk Elnets effektivitetskrav fra økonomisk benchmarking. 

 

Med sammenlægningen af indtægtsrammer følger det ligeledes, at Evonets netaktiver 

ultimo 2016 lægges sammen med Nordjysk Elnets netaktiver ultimo 2016, ligesom be-

regningen af nettabskompensation fra og med 2017 baserer sig på et vægtet gennem-

snit af Evonets og Nordjysk Elnets gennemsnitlige pris på nettab i 2004. Endvidere læg-

ges Evonets differencer ultimo 2016 sammen med Nordjysk Elnets differencer ultimo 

2016.2 Opgørelsen af differencer følger i afsnit 4.4. 

 

Evonet er pr. 31. december 2019 fusioneret med N1 med regnskabsmæssig virkning pr. 

1. januar 2019, hvor Evonet er den fortsættende netvirksomhed og har skiftet navn til 

N1 A/S. Det bemærkes, at Evonets fusion med N1 ikke har betydning for nærværende 

afgørelse om reguleringsprisen for reguleringsåret 2017 for Evonet A/S og derfor ikke 

bliver behandlet i nærværende afgørelse. Men derfor stiles afgørelsen til N1 A/S (tidli-

gere Evonet A/S). 

4.1.7. KORREKTION AF NETAKTIVER FOR REGULERINGSÅRENE 2015-2017 

Forsyningstilsynet har den 2. april 2019 truffet afgørelse om forhøjelse af indtægtsram-

men som følge af overtagelse af søkabler og søkabelprojekter, jf. sag 18/06472. Evonet 

har i forlængelse heraf den 28. maj 2019 ansøgt om en korrektion af værdien af netak-

tiver i reguleringsregnskaberne for 2015-2017. Evonet har bl.a. oplyst: 

 
”Søkablerne blev fejlagtigt taget ud fra 2015 og er derfor ikke en del af den regulerede økonomi fra 

2015 og fremad. Det vil vi naturligvis gerne rette op på. 

 

Fejlen har resulteret i, at der er opstået inkonsistens i vores samlede indtægtsramme fra 2018, idet 

driftsomkostningerne, der vedrør de konkrete søkabler, jo indgår i omkostningsrammen da denne 

er baseret på driftsomkostningerne for perioden 2012-2014. Inkonsistensen opstår, da søkablerne 

ikke er en del af den regulatoriske aktivbase efter 2015 og dermed heller ikke indgår ultimo 2017, 

som er grundlaget for forrentningsrammen fra 2018 og fremad. 

 

Som vi ser det, så er det mest korrekt at søkablerne indgår i den regulatoriske aktivbase ultimo 

2017 så vi sikrer konsistens i de data indtægtsrammen beregnes på baggrund af. 

 

Det betyder, at vi gerne vil justere vores regulatoriske aktivbaser i reguleringsregnskaberne fra 

2015 og fremad. 

 

Vi er klar over, at der som udgangspunkt er væsentlighedskriterier, men vi mener det er en speciel 

sag, som I bør vurdere konkret, da den jo har betydning for vores forrentningsramme i hele første 

reguleringsperiode.”  

 

 
2 Beregninger fremgår af fanen ”Fusioner” i regnearket ”Evonet (2011-2017)”.  
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Forsyningstilsynet konstaterer, at søkablerne ved en fejl ikke er indgået i netvirksomhe-

dens opgørelse af netaktiver i perioden 2015-2017, og at netvirksomheden derfor øn-

sker en korrektion af oplysningerne i netvirksomhedens årsrapporter, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 23.  

 

Det følger af § 50, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018, at ansøgning om 

korrektioner efter indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, som ændret ved bekendt-

gørelse 857/2017, skal være modtaget af Forsyningstilsynet senest den 1. oktober 2018, 

for så vidt angår årene før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 

for så vidt angår året 2017. Såfremt ansøgningen ikke er modtaget rettidigt, bortfalder 

muligheden for at få godkendt en forhøjelse af rammerne. 

 

Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at ansøgningen om korrektioner for regule-

ringsårene 2015-2016 er indsendt for sent, jf. § 50, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgø-

relse 969/2018. 

 

For så vidt angår reguleringsåret 2017, finder Forsyningstilsynet, at den ansøgte korrek-

tion ikke er væsentlig, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 23, stk. 4, idet korrektionen 

ikke fører til en ændring af den opgjorte forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i 

2017. 

 

Forsyningstilsynet korrigerer på denne baggrund ikke værdien af Evonets netaktiver for 

reguleringsårene 2015-2017.  

 

4.1.8. AFGØRELSER TRUFFET EFTER REGULERINGSPRISAFGØRELSE 2016, 

SAGSNR. 17/06917 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 2. marts 2018 truffet afgørelse om ”Regulerings-

pris for Evonet A/S for reguleringsåret 2016, jf. sagsnr. 17/06917.  

 

Tilsynet har efterfølgende truffet afgørelse om indtægtsrammeforhøjelse som følge af 

omkostninger til idriftsættelse af fjernaflæste målere og omkostninger til nødvendige 

nyinvesteringer. Dette har betydning for netvirksomhedens opgjorte difference i afgø-

relse 17/06917.  

 

Årets difference for 2016 blev oprindeligt opgjort til kr. 19.931.507. Efter afgørelserne 

som følge af efterfølgende indtægtsrammeforhøjelser er årets difference for 2016 op-

gjort til kr. 26.155.631. 

 

Evonet har i forbindelse med reguleringsregnskabet 2016 oplyst, at netvirksomheden 

ønsker at opkræve årets difference i det omfang, at der ikke opstår merforrentning i 

2016. 

 

Tilsynet har i høringsmailen orienteret Evonet om indvirkningen på differencen og den 

midlertidige tarifnedsættelse i 2016 fra de efterfølgende afgørelser om indtægtsramme-

forhøjelse som følge af fjernaflæste målere og nødvendige nyinvesteringer.  
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Ændringen fører til en forhøjelse af den oprindeligt udmeldte difference for 2016. For at 

undgå, at Evonet får en merforrentning i 2016 på kr. 243.579 foretages en midlertidig 

tarifnedsættelse med samme beløb. Ændringen er indarbejdet i vedlagte skema, jf. fa-

nen ”IR” i regnearket ”Evonet (2011-2017)”. 

 

4.1.9 KORREKTION AF MIDLERTIDIG TARIFNEDSÆTTELSE I 2016 OG 2017 

FOR EVONET 

Evonet A/S’ bestyrelse har besluttet at eftergive differencer fra 2015 og tidligere med kr. 

65.000.000 i det tidligere Nordjysk Elnet A/S, jf. høringsafsnit ovenfor. Evonet mener, at 

Forsyningstilsynet opgørelse af Evonet A/S’ akkumulerede difference ultimo 2017 på kr. 

183.961.525 skal reduceres med kr. 65.000.000. 

 

Forsyningstilsynet er enig i, at tilsynet i høringsudkastet ikke har taget højde for denne 

bemærkning i reguleringsregnskabet for 2017 for Evonet. Tilsynet har fordelt den mid-

lertidige tarifnedsættelse over to år, på henholdsvis kr. 19.602.187 i 2016 og kr. 

45.397.813 i 2017 (i alt kr. 65.000.000), da en midlertidig tarifnedsættelse ikke kan over-

stige årets difference.  

 

4.2. REGULERINGSPRIS 

I dette afsnit opgør Forsyningstilsynet Evonets bagudrettede reguleringspris for regule-

ringsåret 2017, jf. § 8, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er netvirksomhedens driftsmæssige 

indtægter i 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, divideret med den leve-

rede mængde elektricitet i 2004, jf. § 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 3, stk. 3, kan grundlaget for reguleringsprisen 

efterfølgende ændres som følge af en række definerede forhold. 

 

Tilsynet finder, at den bagudrettede reguleringspris for 2017 kan opgøres til 17,63 

øre/kWh i 2017, jf. fanen ”IR” i vedhæftede regneark ”Evonet (2011-2017)”. 

 

4.3. FORRENTNING OG MERFORRENTNING 

En netvirksomheds forrentning opgøres som netvirksomhedens resultat før finansielle 

poster og skat, dvs. årets driftsmæssige indtægter minus årets driftsomkostninger, af-

skrivninger og opkrævet underdækning, jf. § 2, nr. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

Ved beregningen af netvirksomhedens forrentning korrigeres de driftsmæssige indtæg-

ter for differencer i forbrugernes favør, ligesom netvirksomheden kan vælge at korrigere 

de driftsmæssige indtægter for differencer i netvirksomhedens favør eller for dele af så-

danne differencer, jf. § 26, stk. 2 og 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Såfremt differencer i netvirksomhedens favør ønskes opkrævet, skal beløbet indgå i be-

regningen af netvirksomhedens forrentning i optjeningsåret, hvorimod beløb, der ikke 

ønskes opkrævet, ikke indgår i beregningen af netvirksomhedens forrentning, jf. § 26, 

stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
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Merforrentning opstår, såfremt en netvirksomheds forrentning af den nødvendige kapital 

overstiger den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint, jf. § 2, nr. 15, i indtægts-

rammebekendtgørelsen. Den tilladte forrentningsprocent i 2017 er beregnet til 3,260 

pct.3 En netvirksomheds indtægtsramme nedsættes varigt, såfremt netvirksomheden i 

et reguleringsår opnår en merforrentning, jf. § 26, stk. 4 og 5, i indtægtsrammebekendt-

gørelsen. 

 

Evonets forrentning i 2017 er kr. 109.076.070 svarende til en forrentningsprocent på 

2,242 pct., hvilket ikke overstiger den tilladte forrentningsprocent i 2017. Beregningerne 

fremgår af fanen ”IR” i vedhæftede regneark ”Evonet (2011-2017)”. 

 

Evonet har således ikke merforrentning i 2017. 

 

4.4. DIFFERENCER 

Differencer opgøres som afvigelsen pr. 31. december i et reguleringsår mellem en net-

virksomheds indtægtsramme og dens driftsmæssige indtægter, dog ikke beløb, der hid-

rører fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår, jf. § 2, nr. 3, og § 31, stk. 3, 

2. pkt., i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Såfremt der er en difference, skal netvirksomheden vedlægge til årsrapporten et forslag 

til justering af netvirksomhedens priser, således at den opståede difference er korrigeret 

senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaf-

læggelsen, jf. § 31, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

På baggrund af oplysningerne i reguleringsregnskabet har Forsyningstilsynet opgjort 

netvirksomhedens difference i reguleringsåret 2017, jf. tabel 1 nedenfor. Difference i 

netvirksomhedens favør angives som positivt beløb, og difference i forbrugerens favør 

angives som negativt beløb. 

TABEL 1 | OPGØRELSE AF EVONETS DIFFERENCE I 2017 

Kilde: Evonet og Forsyningstilsynet.  

Som det fremgår af tabel 1 er årets difference i reguleringsåret 2017 i netvirksomhedens 

favør.  

 

 

3Jf. https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/fastsaettelse-af-maksimal-forrentningssats-for-2017.  

  

 Årets indtægts-

ramme (kr.) 

Årets driftsmæssige 

indtægter (kr.) 

Dokumenteret afvikling 

af differencer fra tidligere 

reguleringsår (kr.) 

Årets difference (kr.) 

2017 634.562.059 704.637.939 115.473.693 45.397.813 

 a b c = a - (b-c) 

https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/fastsaettelse-af-maksimal-forrentningssats-for-2017
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Den opståede difference for 2017, som ønskes opkrævet, skal være afviklet senest ul-

timo reguleringsåret 2019, jf. § 31, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Såfremt 

differencen ikke afvikles inden udgangen af 2019, bortfalder den.4 

 

Netvirksomheden har indsendt en plan for afviklingen af årets difference 2017, jf. § 31, 

stk. 7, i indtægtsrammebekendtgørelsen, der ikke stemmer overens med beløbet af 

årets difference. Årsagen hertil er, at Tilsynet efter Evonets indsendelse af regulerings-

regnskabet har truffet afgørelse om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødven-

dige nyinvesteringer og fjernaflæste målere. Evonet har dog oplyst, jf. afsnit 4.1.9, at 

Evonet ønsker at afstå en difference på kr. 65.000.000. Dette er indført som en midler-

tidig tarifnedsættelse i hhv. 2016 og 2017. Derved har Evonet ikke en difference opstået 

i 2017, som skal afvikles, da hele årets difference i 2017 er afstået som en midlertidig 

tarifnedsættelse i 2017. 

 

I tabel 2 fremgår årets difference og forrentning heraf samt afviklingsplan. Differencer 

for tidligere år med tilhørende afviklingsplaner fremgår af tabel 3. 

 

TABEL 2 | EVONETS AFVIKLINGSPLAN FOR ÅRETS DIFFERENCE 

 Årets difference (kr.) Midlertidig tarifned-

sættelse (kr.) 

Afvikling 2018 (kr.) Afvikling 2019 (kr.) 

2017 45.397.813 45.397.813 0 0 

Kilde: Evonet og Forsyningstilsynet. 

Note: Differencen opstået i 2017 har ændret sig som følge af nødvendige nyinvesteringer og fjernaflæ-

ste målere. Forsyningstilsynet har derfor justeret Evonets oprindeligt indberettede afviklingsplan for dif-

ferencen i 2017 forholdsmæssigt, så planen stemmer med den opståede difference i 2017 på kr. 

45.397.813 

Fra og med reguleringsåret 2015 skal netvirksomhederne ved regnskabsaflæggelsen 

dokumentere beløb, som udgør afvikling af differencer i egen favør. Hvis netvirksomhe-

den ikke kan dokumentere, at der er gennemført en afvikling af differencen via en juste-

ring af tarifferne i forhold til en situation, hvor netvirksomheden ikke havde afviklet en 

difference, anser Tilsynet differencen som en midlertidig tarifnedsættelse. Differencen 

kan da ikke senere opkræves af netvirksomheden. 

 

I netvirksomhedens afgørelse om reguleringspris for reguleringsåret 2016 af den 2. 

marts 2018 (sagsnr. 17/06917) er årets difference i 2016 opgjort til kr. 19.931.507 i net-

virksomhedens favør.  

 

 
4 Det bemærkes, at en del af differencen på kr. 8.836.297 skyldes en forhøjelse som følge af nødven-

dige nyinvesteringer og fjernaflæste målere, der indgår i udmeldingen i året, hvorfor denne del af dif-

ferencen først bortfalder 2020.  
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I Nordjysks afgørelse om reguleringspris for reguleringsåret 2016 af den 13. februar 

2018 (sagsnr. 17/06891) er årets difference i 2016 opgjort til kr. 8.430.778 i netvirksom-

hedens favør.  

 

Af reguleringsprisafgørelsen for 2016 for Evonet fremgik det endvidere, at Evonet mang-

ler at afvikle dele af differencen fra tidligere år, jf. tabel 3. Tilsvarende fremgik det for 

Nordjysk i Nordjysks afgørelse om reguleringspris for reguleringsåret 2016 af den 13. 

februar 2018 (sagsnr. 17/06891), at Nordjysk mangler at afvikle dele af differencen fra 

tidligere år, jf. tabel 3. 

 

TABEL 3 | EVONETS OG NORDJYSKS TIDLIGERE AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFE-

RENCER SAMT AFVIKLING HERAF 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Evonet - Afviklingsplan for dif-

ferencen for 2015 og tidligere 

(kr.) 

119.162.141 - - - - 

Evonet - Afviklingsplan for 

årets difference 2016 (kr.) 

0 19.931.507 - - - 

Nordjysk - Afviklingsplan for 

differencen for 2015 og tidli-

gere (kr.) 

21.636.018 21.636.018 21.636.018 - - 

Nordjysk - Afviklingsplan for 

årets difference 2016 (kr.) 

0 8.430.778 - - - 

Difference, der ikke er indgået i 

tidligere afviklingsplan, og som 

står til at bortfalde ultimo året** 

(kr.) 

 - 1.056.338 - 22.409.876  

Dokumenteret afvikling (kr.) 115.473.693     

Bortfald af difference (kr.) 0     

Difference, som bortfalder ul-

timo året (kr.) 

 28.583.265   67.968.385 - 22.409.876  

Kilde: Evonet og Forsyningstilsynet. 

Note: Afviklingsplaner er jf. 17/06917 og 17/06891. 

** Differencen har ikke været mulig for netvirksomheden at indregne i tidligere afviklingsplan pga. efter-

følgende NNI- eller FM-afgørelser 

. 

 

Det fremgår af tabel 3, at netvirksomheden ikke fuldt ud har realiseret den planlagte 

afvikling i 2017 for hverken Evonet eller Nordjysk.  

 

Det vil sige, at Evonet skal afvikle kr. 28.583.265 inden udgangen af 2018 og kr. 

67.968.385 inden udgangen af 2019, for at differencen ikke bortfalder, samt at Evonet 

skal afvikle kr. 22.409.876 inden udgangen af 2021, for at differencen ikke bortfalder.  
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4.5. ENERGIBESPARELSER  

Af bekendtgørelse nr. 864 af den 26. august 2019 om energispareydelser i net- og di-

stributionsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen 864/2019), der trådte i 

kraft den 1. september 2019, følger det, at realiserede energibesparelser og afholdte 

omkostninger og indtægter behandles efter energisparebekendtgørelsen 840/2017 og 

energisparebekendtgørelsen 830/2017, jf. § 40 i energisparebekendtgørelsen 

1622/2017, der trådte i kraft den 1. januar 2018 og § 41 i energisparebekendtgørelsen 

nr. 840 af 30. juni 2017. 

 

Det betyder, at nærværende fastsættelse af forhøjelse af den midlertidige indtægts-

ramme for 2017 til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter behandles 

efter energisparebekendtgørelsen 840/2017 og energisparebekendtgørelsen 830/2016. 

 

Omkostningerne til energibesparende aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt 

fra net- og distributionsvirksomhedernes øvrige aktiviteter, jf. § 17 i energisparebekendt-

gørelsen 840/2017. 

 

§ 21 i energisparebekendtgørelsen 840/2016 fastsætter, at Forsyningstilsynet midlerti-

dig kan forhøje en netvirksomheds indtægtsramme med et beløb, der svarer til de net-

toomkostninger efter bekendtgørelsens § 18, stk. 6, som netvirksomheden har afholdt i 

regnskabsåret.  

 

Når der foreligger regnskabsoplysninger fra en netvirksomhed om netvirksomhedens 

samlede omkostninger til opfyldelse af energibesparelsesforpligtelsen for et regn-

skabsår, forhøjes netvirksomhedens indtægtsramme, således at netvirksomheden får 

dækket det enkelte års faktiske omkostninger, jf. § 19 stk. 1, i energisparebekendtgørel-

sen 840/2017.  

 

§ 21, stk. 2, i energisparebekendtgørelsen 840/2017 bestemmer, at en netvirksomhed 

kan vælge at fordele omkostninger, som netvirksomheden i et regnskabsår har afholdt 

til realisering af energibesparelser, over flere på hinanden følgende år, dog ikke længere 

end 2021. Tilsynet vil ved beregning af den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen 

lægge netvirksomhedens fordeling af omkostninger, som netvirksomheden i regnskabs-

året eller tidligere regnskabsår har valgt at fordele, til grund. 

 

Netvirksomheden giver Tilsynet meddelelse herom og om den ønskede fordeling sam-

tidig med fremsendelse af sit reguleringsregnskab. 

 

På baggrund af netvirksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger til reali-

serede energibesparelser i 2017, fastsættes det endelige tillæg til den bagudrettede re-

guleringspris for energispareydelser for 2017 til 0,00 øre/kWh, jf. fanen ”Energispare-

ydelser” i vedhæftede regneark ”Evonet (2011-2017)”. 

 

Afgørelsen er baseret på netvirksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger 

til energibesparelser for 2017. Sker der ændringer i forhold til disse oplysninger, fx som 

følge af, at en aftale vurderes ikke at være markedsmæssig, vil afgørelsen om fastsæt-

telse af indtægtsrammen kunne ændres eller tilbagekaldes. 
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4.6. ENERGISPAREDIFFERENCE 

Af energisparebekendtgørelsen 864/2019 følger det, at Forsyningstilsynet samtidig med 

sin afgørelse om fastsættelse af den midlertidige indtægtsramme efter § 21, stk.1, skal 

træffe afgørelse om netvirksomhedens energisparedifference. Det følger af bekendtgø-

relsens § 26, stk. 1. Bestemmelsen lyder: 

 
”§ 26. Energitilsynet træffer årligt, samtidigt med sin afgørelse efter § 21, stk. 1, afgørelse om op-

gørelse af netvirksomhedens energisparedifferencer i reguleringsåret.” 

 

Efter energisparebekendtgørelsens § 2, nr. 12, forstås ved ”energisparedifferencer” føl-

gende: 

 
”Afvigelser opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en netvirksomheds opkrævede ind-

tægter til dækning af nettoomkostninger til realisering af energibesparelser og den midlertidige for-

højelse af dens indtægtsramme, jf. § 21, stk. 1. Højere indtægter end den midlertidige forhøjelse 

af indtægtsrammen udgør en energisparedifference i kundernes favør. Lavere indtægter end den 

midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen udgør en energisparedifference i virksomhedens favør.” 

 

Energisparedifferencer skal i hhv. kundernes og virksomhedens favør afvikles, og der 

skal fremsendes en redegørelse til Tilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 

deres afvikling. Det følger af § 26, stk. 2 og 3, som lyder: 

 
”Stk. 2. Energisparedifferencer i kundernes favør skal afvikles i det følgende regnskabsår. Energi-

sparedifferencer i netvirksomhedens favør skal afvikles senest indenfor de følgende 3 regnskabsår. 

 

Stk.3. Netvirksomhederne skal hvert år, sammen med det årlige reguleringsregnskab efter be-

kendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, fremsende en redegørelse til Energitilsy-

net, om deres afvikling af for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til deres energibespa-

rende aktiviteter i de foregående reguleringsår, jf. § 22, stk. 8, i lov om elforsyning.” 

 

På baggrund af Tilsynets afgørelse om tillæg (midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen, 

jf. det citerede umiddelbart ovenfor) til indtægtsrammen og netvirksomhedens indberet-

tede oplysninger om tarif- og abonnementsindtægter opkrævet til dækning af omkost-

ninger til energibesparende aktiviteter i 2017 opgøres årets energisparedifference til kr. 

29.585.377 i kundernes favør, jf. tabel 4 og jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 

864/2019. 

TABEL 4 | ÅRETS ENERGISPAREDIFFERENCE 2017 

Kilde: Evonet og Forsyningstilsynet. 

 

På baggrund af de af netvirksomheden indberettede oplysninger om omkostninger og 

tarif- og abonnementsindtægter til energibesparelser for perioden 2010- 2017, fastsæt-

tes netvirksomhedens akkumuleret energisparedifference i perioden 2010-2017 opgjort 

ultimo 2017 til kr. 5.129.002 i kundernes favør, jf. tabel 5 og jf. § 26, stk. 1, i energispa-

rebekendtgørelsen nr. 717/2019. 

 2017 

Nettoomkostninger til realisering af energibesparelser (kr.) 0 

Tarif- og abonnementsindtægter forbundet med energispareydelser (kr.) 29.585.377 

Energisparedifference (kr.) -29.585.377 
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TABEL 5 | DEN AKKUMULEREDE ENERGISPAREDIFFERENCE, 2010-2017 

Kilde: Evonet og Forsyningstilsynet. 

 

Netvirksomhedens akkumulerede energisparedifference ultimo 2017, som udgør kr. 

3.097.070 i kundernes favør, jf. § 26, stk. 1 og 2, 1. pkt., energisparebekendtgørelsen 

864/2019, skal afvikles senest i det følgende regnskabsår. 

 

4.7 ÆNDRING AF TIDLIGERE TRUFNE AFGØRELSER OM INDTÆGTSRAM-

MEFORHØJELSE FOR ENERGISPAREYDELSER 2012 

 

I opgørelse af den akkumulerede energisparedifference er der taget højde for Forsy-

ningstilsynets afgørelse af 7. juni 2019 i sag nr. 18/08748, at Nyfors Net A/S’ (nu Evo-

net A/S') omkostninger til energibesparelser blev nedsat med kr. 1.851.512 for regule-

ringsåret 2012. 

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse valgt at genoptage 

afgørelse af 15. juni 2015 i sag nr. 12/09058 om indtægtsrammeforhøjelse for energi-

spareydelser for reguleringsåret 2010-2013.  

 

Forsyningstilsynet træffer på baggrund af Forsyningstilsynets fastsættelse af omkost-

ninger til realisering af energibesparelser afgørelse om ændring af Forsyningstilsynets 

afgørelse af 15. juni 2015 i sag nr. 12/09058, således at 

 
- Nyfors’ reguleringspris forhøjes midlertidigt med et beløb, der svarer til de 

faktiske nettoomkostninger til realisering af energibesparelser på i alt 0,27 

øre/ kWh i 2012, jf. § 20, stk. 1 og 7, i energisparebekendtgørelse 

1452/2013 samt § 19, stk. 1. og 7, i energisparebekendtgørelse 677/2010.  

Afgørelsen medfører, at den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen nedsættes fra 

kr. 2.853.604 til kr. 1.002.092 for reguleringsåret 2012. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomkostninger 

til realisering af 

energibesparelser 

(kr.) 

 45.989.874   39.390.696   30.916.254   54.030.050   41.311.554   112.229.791   72.741.700   -    

Tarif- og abonne-

mentsindtægter for-

bundet med energi-

spareydelser (kr.) 

 12.649.009   23.544.289   35.924.329   53.053.832   59.050.315   88.452.209   97.051.820   29.585.377  

Årets energispare-

difference (kr.) 

33.340.865 15.846.407 -5.008.075 976.218 -17.738.761 23.777.582 -24.310.120 -29.585.377 

Akkumuleret energi-

sparedifference (kr.) 

33.340.865 49.187.272 44.179.197 45.155.415 27.020.845 50.798.427 26.488.307 -5.129.002 
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5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Evonet har indsendt korrekte oplys-

ninger til Forsyningstilsynet. 

 

6. KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal in-

den fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:  

                       

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf: +45 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs 

mere på klagenævnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling". 

7. BILAG 

Bilag 1: Regnearket ”Evonet (2011-2017)” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

Bilag 3: Principper for sammenlægning af indtægtsrammer 

Bilag 4:  Regnearket ”VOS (2005-2010)” (Indsat forhøjelse som følge af nødven-

dig nyinvestering, j.nr. 18/04820) 

Bilag 5:  Regnearket ”VOS (2011-2013)” (Indsat forhøjelse som følge af nødven-

dig nyinvestering, j.nr. 18/04820) 

Bilag 6: Regnearket ”Nordjysk (2011-2016)” (Vedlagt grundet fusionen samt æn-

dring i omkostninger til energispare i 2012) 

Bilag 7: Regnearket ”Syd Energi Net 2010” (Indsat forhøjelse som følge af nød-

vendig nyinvestering, j.nr. 18/04722)  

Bilag 8: Regnearket ”SydEnergi (2005-2009)” (Indsat forhøjelse som følge af 

nødvendig nyinvestering, j.nr. 18/04722)  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Katrine Strands 

Specialkonsulent 

Tlf. 41 71 54 20 

kaas@forsyningstilsynet.dk 
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