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Afgørelse | Reguleringspris for Cerius A/S for reguleringsåret 
2017 

Denne afgørelse indeholder en udmelding af Cerius A/S’ (herefter Cerius) bagudrettede 

reguleringspris for reguleringsåret 2017 samt en forhøjelse af netvirksomhedens bagud-

rettede reguleringspris for omkostninger til energispareydelser for reguleringsåret 2017, 

jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, nr. 969 af 27. juni 2018, 

som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018, der trådte i kraft 

den 1. december 2018. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Cerius’ reguleringspris eksklusive energispa-

reydelser for reguleringsåret 2017 fastsættes til 22,62 øre/kWh, jf. § 50, stk. 4, i bekendt-

gørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 8 i be-

kendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 af 28. 

juni 2017 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

 

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspeci-

fikke forhold:  

 

- Reguleringsprisen forhøjes midlertidigt med 0,15 øre/kWh i 2017 som følge af 

nettab, jf. § 12, nr. 3 og § 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

- Reguleringsprisen forhøjes ikke midlertidigt i 2017 som følge af omkostninger 

til IT-sikkerhed, jf. § 28, stk. 1, i bekendtgørelse om it-beredskab for el- og na-

turgassektorerne nr. 515 af 23. maj 2017.   

 

- Reguleringsprisen reduceres varigt med 0,27 øre/kWh i 2017 som følge af tab 

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

elforsyning. 

 

- Reguleringsprisen forhøjes midlertidig med 0,007 øre/kWh i 2017 som følge af 

tab på debitorer i 2017, jf. § 21, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
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- Forsyningstilsynet korrigerer ikke Cerius’ driftsomkostninger for regulerings-

årene 2010-2015. 

 

- Forsyningstilsynet forhøjer ikke netvirksomhedens reguleringspris som følge af 

omkostninger til elforsyningslovens krav om særskilt identitet, ligesom Forsy-

ningstilsynet ikke forhøjer netvirksomhedens reguleringspris som følge af om-

kostninger i forbindelse med engrosmodellens indførelse.  

 

- Det aftag af elektricitet, som kan henføres til kunder tilsluttet direkte i transmis-

sionsnettet, skal ikke medregnes som leveret mængde elektricitet i Cerius’ re-

guleringsregnskaber for 2004-2017. Endvidere skal indtægter, omkostninger, 

afskrivninger og værdien af målere på transmissionsnettet ikke indregnes i 

netvirksomhedens netaktiver i reguleringsregnskaberne for 2004-2017.     

 

- Forsyningstilsynet forhøjer Cerius’ afskrivninger i 2017 med kr. 30.000.000, 

således at afskrivning på aktiver foretages med lige store årlige beløb, jf. § 25, 

stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

- Som følge af afgørelser om nødvendige nyinvesteringer, fjernaflæst måler 

samt korrektioner i tidligere år truffet efter afgørelse om reguleringspris for Ce-

rius for reguleringsåret 2016, jf. sagsnr. 18/05705, der har betydning for net-

virksomhedens afgjorte reguleringspris og difference i 2016 og tidligere år, 

ændres de midlertidige tarifnedsættelser for reguleringsåret 2016 og tidligere 

år. 

 

Endelig træffer tilsynet afgørelse om, at: 

 

- Cerius’ reguleringspris for reguleringsåret 2017 forhøjes med 0,71 øre/kWh for 

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

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

§ 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 840 af 28. juni 2017 og § 19, stk. 1, jf. stk. 7, i 

bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016. 

 

- Forsyningstilsynet fastsætter Cerius’ akkumulerede energisparedifference i 

perioden 2010-2017 opgjort ultimo 2017 til kr. 16.455.794 i kundernes favør, 

jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019. 

 

- Cerius’ reguleringspris for årene 2010-2015 som fastsat ved Energitilsynets af-

gørelse af 5. november 2015 i sag nr. 12/09028, afgørelse af 5. november 2015 

i sag nr. 12/12367 og afgørelse af 22. februar 2017 i sag nr. 16/11906 om fast-

sættelse af indtægtsrammen for så vidt angår omkostninger til realisering af 

energibesparelser ændres således, at disse beløb nedsættes med kr. 

3.335.912 i 2010, kr. 3.331.661 i 2011, kr. 3.444.628 i 2012, kr. 3.425.948 i 

2013, kr. 3.749.588 i 2014 og kr. 3.651.400 i 2015, jf. § 19, stk. 1, i energispa-

rebekendtgørelse 677/2010, § 20, stk. 1, i energisparebekendtgørelse 

1452/2013. 
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- Forsyningstilsynet påtaler, at Cerius i årene 2010-15 ikke har overholdt kravet 

om, at indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter be-

stemmelsen i § 22, stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning skal holdes regnskabsmæs-

sigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostnin-

ger, jf. § 22, stk. 10, i lov om elforsyning.  

2. SAGSFREMSTILLING 

Cerius 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 ”Cerius (2011-2017)”, hvoraf reguleringsregnskabet fremgår, 

vedlægges denne afgørelse som bilag 1, hvortil der henvises.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden i reguleringsregnskabet for 2017, 

side 12, har oplyst, at netvirksomheden har ændret selskabets regnskabsmæssige skøn 

i forbindelse med tab på debitorer. Tilsynet bemærker hertil, at dette ikke medfører æn-

dringer i de driftsmæssige indtægter eller den leverede mængde, og at tilsynet derfor 

ikke har foretaget ændringer i netvirksomhedens indtægtsramme som følge heraf.  

 

Energiklagenævnet stadfæstede den 21. december 2018 (j.nr. 18/00281) Energitilsy-

nets afgørelse af 31. maj 2017 om indtægtsrammeudmelding for Cerius A/S for regule-

ringsårene 2005–2015 med den ændring, at Cerius ikke har haft en berettiget forvent-

ning om, at varetagelsen af kundeforholdene til forbrugere direkte tilsluttet transmissi-

onsnettet har været omfattet af klagers netbevilling i reguleringsårene 2005-2015. 

 

Cerius har efterfølgende indbragt Energiklagenævnets afgørelse for domstolene.  

2.1. HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 20. juli 2020 sendt i partshøring hos netvirk-

somheden med høringsfrist den 14. august 2020. 

 

Cerius har den 14. august 2020 sendt sit høringssvar til Forsyningstilsynet.  

 

Cerius beder i sin indledende tekst Forsyningstilsynet om at bekræfte, at Cerius efter 

fristen for indsendelse af reguleringsregnskab for 2019 kan foretage korrektion i regule-

ringsregnskabet 2019 uden hensyntagen til væsentlighedskriteriet i § 8 i regulerings-

regnskabsbekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at nærværende afgørelse vedrører reguleringsåret 

2017, og at afgørelsen træffes i medfør af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 195 af 

4. marts 2016, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 af 28. juni 2017. De ændringer 

til indtægtsrammereguleringen, herunder håndteringen af korrektioner til senere års re-

guleringsregnskaber, er derimod ikke omfattet af nærværende afgørelse, men håndte-

res i forbindelse med Forsyningstilsynets afgørelser for reguleringsårene 2018 og frem.  

 

Videre stiller Cerius sig undrende overfor, hvorfor Forsyningstilsynet ikke tidligere har 

bedt netvirksomheden om at fremsende yderligere dokumentation for uafklarede for-

hold, herunder tab på debitorer og it-sikkerhed. Forsyningstilsynet bemærker hertil, at 



 
Side 4/24 

de nævnte forhold først i forbindelse med sagsbehandlingen af reguleringsprisafgørel-

sen for 2017 gav tilsynet anledning til at bede om yderligere dokumentation. Dette har 

også gjort sig gældende for øvrige netvirksomheder.  

 

Desuden anfører Cerius, at de imødeser en fornyet høring. Forsyningstilsynet finder 

imidlertid ikke, at der i denne afgørelse – sammenholdt med det fremsendte høringsud-

kast – er grundlag for en fornyet høring. 

 

Cerius har herudover fremsat omfattende bemærkninger vedrørende følgende punkter: 

 

1) Tab på debitorer i 2004 og 2017 

2) Korrektion af driftsomkostninger 2010-2015 og regnskabsmæssig adskillelse i 

relation til energibesparelser 

3) Korrektion af driftsomkostninger i 2017 

4) Korrektion som følge af kunder på transmissionsniveau i 2004-2017 

5) Ændret levetid 

6) Midlertidige tarifnedsættelser efter afgørelser og høringsudkastets øvrige æn-

dringer  

7) Differencer 

8) Energibesparelser 

 

Cerius’ høringssvar vedlægges som bilag 9.  

 

For så vidt angår punkt 1), bemærker Forsyningstilsynet, at Cerius har mulighed for at 

få dækket tab på debitorer i 2017 som følge af elhandelvirksomheders manglende be-

taling. Cerius har i reguleringsregnskabet for 2017 indberettet et beløb på kr. 286.127 til 

dækning af tab på debitorer i 2017, og Forsyningstilsynet har forhøjet indtægtsrammen 

med dette beløb, jf. afsnit 4.1.3.  

 

For så vidt angår det af Cerius anførte tab på debitorer på kr. 8.395.000, der ifølge Ce-

rius ikke vedrører tab på grund af elhandelsvirksomheders manglende betaling, bemær-

ker Forsyningstilsynet, at det forhold, at Cerius i 2017 har ændret i tidspunktet for, hvor-

når en fordring anses som tabt, ikke kan føre til en yderligere forhøjelse af indtægtsram-

men i 2017, jf. også det anførte i afsnit 4.1.2 og 4.1.3 nedenfor. Endvidere bemærker 

tilsynet, at Cerius ikke har fremsendt dokumentation ift. tab på debitorer i 2004, som 

vedrører poster, der ligger ud over poster relateret til elhandelsvirksomheders mang-

lende betalinger. Tilsynet bemærker hertil, at Cerius har anført følgende:  
 

”Som nævnt overfor kan Cerius ikke 16 år efter umiddelbart og indenfor høringsperioden specifi-

cere tab på debitorer pr. kundeforhold i tilbage i 2004. Selskabet har imidlertid iværksat en under-

søgelse af mulighederne herfor og forbeholder sig ret til at foretage en sådan justering af tab på 

debitorer i 2004, når mulighederne herfor er afdækket.” 

 

Forsyningstilsynet lægger de nuværende oplysninger til grund, og i det omfang, at Ce-

rius indsender nye oplysninger, der kan få betydning for fastsættelsen af netvirksomhe-

dens reguleringspris for 2017, vil Forsyningstilsynet på det tidspunkt tage stilling til, om 

afgørelsen om netvirksomhedens reguleringspris for 2017 kan genoptages og ændres. 
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Cerius har i sit høringssvar bedt tilsynet uddybe, hvorfor tilsynet mener, at omkostningen 

til tab på debitorer er dækket i tidligere år. Forsyningstilsynet bemærker hertil, at ind-

tægtsrammen efter indtægtsrammebekendtgørelse nr. 195/2016 er fastsat på baggrund 

af de driftsmæssige indtægter i 2004, hvor indtægterne har skulle dække netvirksomhe-

dens omkostninger – omkostninger, som senere kunne blive realiseret som eventuelle 

tab på debitorer f.eks. på baggrund af elhandelsvirksomheder og/eller slutkunder. 

 

Forsyningstilsynet foretager på baggrund af ovenstående ikke ændringer i afsnit 4.1.2 

og 4.1.3. 

 

For så vidt angår punkt 2), bemærker Forsyningstilsynet, at korrektioner til oplysninger i 

aflagte reguleringsregnskaber indsendes i overensstemmelse med reglerne i indtægts-

rammebekendtgørelsens § 23. Sådanne korrektioner medfører ikke en genoptagelse af 

tidligere års afgørelser om reguleringspriser og indtægtsrammer. Såfremt en korrektion 

ikke opfylder væsentlighedskriteriet i § 23, stk. 4, kan korrektionen ikke gennemføres.  

 

Tilsynet korrigerer desuden i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsens § 23, stk. 6, 

fejlagtige oplysninger af enhver art, som er i forbrugernes favør. De omhandlede korrek-

tioner, som medfører et lavere driftsoverskud i Cerius, er efter tilsynets opfattelse ikke i 

forbrugernes favør, idet netvirksomheden herved får mulighed for en yderligere opkræv-

ning inden for forrentningsloftet.  

 

Endelig har Forsyningstilsynet ikke – som anført af Cerius – anført, at Cerius ”burde 

have vidst”, at kontingentbetalingen til Energisparepuljen skulle posteres under den be-

villingspligtige aktivitet. Tilsynet har alene anført, at Cerius måtte være nærmest til at 

vide, at omkostningerne ikke havde noget med energispareordningen at gøre.  

 

Vedrørende punkt 3) om korrektion af driftsomkostninger i 2017, finder tilsynet på bag-

grund af de af Cerius fremsatte bemærkninger, at driftsomkostninger ikke bør korrigeres. 

Forsyningstilsynet har derfor ladet det pågældende afsnit i høringsudkastet udgå i denne 

endelige afgørelse. Forsyningstilsynet har i den forbindelse noteret sig, at Cerius med-

regner udligningsbeløbet vedrørende 2017 i 2018, da indtægten er modtaget og bogført 

i 2018. 

 

For så vidt angår punkt 4) om korrektion som følge af kunder på transmissionsniveau i 

2004-2017, har tilsynet i overensstemmelse med Cerius’ bemærkninger præciseret af-

snit 4.1.7, således at det tydeligt fremgår, at de tidligere afgørelser om netvirksomhe-

dens indtægtsrammer genoptages.  

 

For så vidt angår punkt 5) om ændret levetid, bemærker Forsyningstilsynet, at indtægts-

rammebekendtgørelsens § 25 fastsætter nærmere bestemmelser om værdiopgørelse 

og afskrivning. Når det følger af § 25, stk. 4, at afskrivninger på aktiver, som er anskaffet 

efter den 31. december 2004, beregnes som lige store årlige beløb over den standard-

levetid, der er angivet i bilag 1, er det Forsyningstilsynets opfattelse, at det vil være i 

strid med indtægtsrammebekendtgørelse at ændre på restlevetiden af anlæg. Uanset 

årsregnskabsloven ikke måtte angive en konkret metode for beregning af afskrivninger, 

ændrer det ikke herved.  
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Forsyningstilsynet har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om Cerius kan få kor-

rigeret sine afskrivninger, såfremt det tidligere oplyste estimerede beløb på kr. 

30.000.000 ikke er retvisende. 

 

Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt for en god ordens skyld, at tilsynet gerne mødes 

med netvirksomhederne med henblik på en drøftelse af regulatoriske forhold. Forsy-

ningstilsynet har dog ikke fundet anledning til – af egen drift – at indkalde Cerius til en 

drøftelse af spørgsmålet om fortolkning af indtægtsrammebekendtgørelsens § 25. 

 

Vedrørende punkt 6) om midlertidige tarifnedsættelse efter afgørelse og høringsudka-

stets ændringer, bekræfter Cerius, at netvirksomheden ønsker at opkræve årets diffe-

rence i det omfang, at der ikke opstår merforrentning.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at det er korrekt – som påpeget af Cerius 

– at det medsendte regneark til høringsudkastet ikke i fuldt omfang tog højde for netvirk-

somhedens ønske om at opkræve sine differencer for reguleringsåret 2013. Dette er 

justeret i nærværende afgørelse.  

 

Endelig bemærker Forsyningstilsynet, at der ikke – som anført af Cerius – er tale om en 

”foreløbig opgørelse”. Såfremt senere afgørelser ændrer på grundlaget for nærværende 

afgørelse, vil Forsyningstilsynet i overensstemmelse med hidtidig praksis foretage de 

justeringer, som kan henføres til de senere trufne afgørelser.  

 

For så vidt angår punkt 7) om differencer, bemærkes, at netvirksomhederne ikke kan 

afvikle differencer i året, som overstiger det tidligere års uafviklede differencer, og at 

Forsyningstilsynet derfor har reduceret den af Cerius oplyste dokumenterede afvikling i 

2017 fra kr. 79.354.000 til kr. 26.517.331, svarende til den akkumulerede difference ul-

timo 2016.  

 

Såfremt Cerius ønsker et møde med henblik på en drøftelse af håndteringen af netvirk-

somhedens differencer, står Forsyningstilsynet selvfølgelig til rådighed. Tilsynet bemær-

ker i den forbindelse, at Cerius i året 2017 ikke har haft bortfald af differencer som følge 

af manglende afvikling.  

 

Forsyningstilsynet skal desuden bemærke, som anført ovenfor, at der ikke er tale om en 

foreløbig afgørelse. Som følge af efterfølgende afgørelser, der har betydning for f.eks. 

opgørelsen af differencer, kan der imidlertid ske en justering heraf, i det omfang juste-

ringen kan henføres til de senere trufne afgørelser.  

 

Vedrørende punkt 8) om energibesparelser, anfører Cerius, at Forsyningstilsynet i sin 

afgørelse ikke har iagttaget den af Cerius A/S afviklede difference på TDKK 12.000, jf. 

reguleringsregnskabet for 2017.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at selve opgørelsen af energisparedifferencen alene er et 

udtryk for en beregning af netvirksomhedernes differencer mellem indtægter og omkost-

ninger forbundet med energispareordningen. Energisparedifferencen forholder sig såle-

des ikke til den enkelte virksomheds konkrete afviklingsplaner. Forsyningstilsynet vil 

særskilt forholde sig til spørgsmålet om afvikling af energisparedifferencen. I den forbin-

delse vil Forsyningstilsynet tage den enkelte virksomheds afviklingsplan i betragtning. 
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Endelig skal Forsyningstilsynet bemærke, at der i det fremsendte høringsudkast ikke var 

overensstemmelse mellem den akkumulerede energisparediffence i fanen ”Energibe-

sparelser” i regnearket ”Cerius (2011-2017)” og den akkumulerede energisparediffe-

rence i afgørelsesudkastets Tabel 5. Det skyldes, at der var indsat en forkert energispa-

redifference for Køge Elforsyning i regnearket. De korrekte beløb fremgik af afgørelses-

udkastet. Forsyningstilsynet beklager dette.  
  

3. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

4. BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet har gennemgået Cerius’ reguleringsregnskab for 2017. På baggrund 

heraf foretages der særskilt behandling af følgende virksomhedsspecifikke forhold:  

 

- Nettabskorrektion (afsnit 4.1.1) 

- Tab på debitorer 2004 (afsnit 4.1.2) 

- Tab på debitorer 2017 (afsnit 4.1.3) 

- Omkostninger til IT-sikkerhedstjeneste (afsnit 4.1.4) 

- Korrektion af driftsomkostninger i 2010-2015 i forbindelse med energispare 

(4.1.5) 

- Omkostninger til særskilt identitet og engrosmodellens indførelse (afsnit 4.1.6) 

- Genoptagelse af afgørelse om indtægtsrammeudmelding 2005-2015, jf. 

sagsnr. 12/12367, og afgørelse om reguleringspris 2016, jf. sagsnr. 18/05705, 

som følge af Energiklagenævnets afgørelse af 21. december 2018 i sag 1011-

17-37 (j.nr. 18/00281) (afsnit 4.1.7) 

- Ændret levetid på anlæg (afsnit 4.1.8) 

- Afgørelser truffet og korrektioner foretaget efter reguleringsprisafgørelse 2016, 

sagsnr. 18/05705 (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: 

 

- Regnskabsmæssig adskillelse (afsnit 4.5) 

- Energibesparelser (afsnit 4.6) 

- Energisparedifference (afsnit 4.7) 
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- Ændring af tidligere trufne afgørelser om indtægtsrammeforhøjelse for energi-

spareydelser 2010-2015 (afsnit 4.8) 

 

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 hhv. reduceres som følge af væsent-

ligt øgede hhv. reducerede omkostninger til nettab som følge af stigende hhv. 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.” 

 

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. 5.918.899, jf. fanen ”Nettab” i 

vedlagte regneark ”Cerius (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 forhøjer derfor midlertidigt netvirksomhedens reguleringspris for 2017 med 

0,15 øre/kWh. 

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

indeks 100). 
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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 4. maj 2015 om ændring af lov om elforsyning. 

 

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

 

Cerius har i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet for 2017 angivet, at 

tab på debitorer i 2004 udgjorde kr. 14.699.830. Cerius har i samme forbindelse bemær-

ket følgende:  

 
”Cerius A/S bemærker desuden, at selskabet formoder, at der er tale om en misforståelse i Ener-

gitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2018 i forhold til Energitilsy-

nets hensigt om at reducere netselskabernes indtægtsramme i 2017 med tab på debitorer. Cerius 

A/S’ foreløbigt opgjorte omkostninger til tab på debitorer i 2004 (TDKK 14.699) forventes således 

ikke anvendt til reduktion af selskabets indtægtsramme. Der henvises i øvrigt til ledelsens redegø-

relse i Cerius A/S’ reguleringsregnskab 2017 afsnit 3.3.5.1”  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at risikoen for tab på debitorer som udgangspunkt 

er overgået til elhandelsselskaberne, og at indtægtsrammen derfor ikke længere også 

skal dække det tab, som netvirksomheden har haft i den forbindelse. Indtægtsrammen 

skal derfor reduceres med tabet på debitorer i 2004. Forsyningstilsynet kan dog efter 

ansøgning forhøje reguleringsprisen midlertidigt for en netvirksomhed, der efter den 1. 

april 2016 har lidt tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af el-

afgifter og netydelsen, jf. afsnit 4.1.3. 

 

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

-10.789.390 i 2017, jf. fanen ”IR” i vedlagte regneark ”Cerius (2011-2017)”, hvor føl-

gende formel er anvendt:  

 

 

Reduktion = 
Lev.mgd.2017

Lev.mgd.2004
∗

Reguleringsprisindeks2017

Reguleringsprisindeks2004
∗ Tab på debitor2004 

 

Reguleringsprisen reduceres herefter varigt med 0,27 øre/kWh fra 2017, som følge af 

tab på debitor i 2004, jf. § 5 i lov nr. 577 af 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.  
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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.  

 

Cerius 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. 286.127. 

 

Cerius har herudover oplyst følgende i deres ansøgning om forhøjelse af indtægtsram-

men som følge af omkostninger til tab på debitorer:  

 
”Derudover har Cerius A/S i sit reguleringsregnskab for 2017 anført, at det er ledelsens opfattelse, 

at der i Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2018 er behov 

for en revurdering af hensigten om at reducere netselskabernes indtægtsrammer for tab på debi-

torer som følge af Engrosmodellens ikrafttrædelse. Netselskaber kan fortsat have omkostninger til 

tab på debitorer efter 1. april 2016; såvel for fordringer før Engrosmodellens ikrafttrædelse som for 

fordringer vedrørende netselskabernes standardgebyrer. 

 

Cerius A/S forventer således ikke, at det foreløbigt opgjorte beløb for debitorer i 2004 i selskabets 

reguleringsregnskab vil blive anvendt til reduktion af selskabets indtægtsramme i 2017. Cerius A/S 

ansøger subsidiært om forhøjelse af selskabets indtægtsramme for omkostninger til tab på debito-

rer i 2017 i henhold til BEK 195 § 12, stk. 1 nr. 2.  

 

Cerius A/S’ omkostninger til tab på debitorer udgør i 2017 8.680.794 kr., jf. selskabets regulerings-

regnskab 2017. Heraf vedrører 286.127 kr. tab som følge af elhandelsselskabet Mypower Aps’ 

konkurs den 17. marts 2017. De resterende 8.394.667 kr. udgør tab på eldebitorer (forbrugere/slut-

kunder).” 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at tab på el-debitorer i form af forbrugere/slutkunder 

indtil 1. januar 2017 var dækket af indtægtsrammen, og at sådanne tab fremadrettet fra 

1. april 2016 – som følge af indførelsen af engrosmodellen – bæres af elhandelsselska-

berne, jf. også det anførte ovenfor i afsnit 4.1.2. 

 

Det er herefter tilsynets opfattelse, at tab på debitorer i form af forbrugere/slutkunder, 

som Cerius afskriver i 2017, ikke bør føre til en (yderligere) indtægtsrammeforhøjelse, 

idet tabet er dækket af tidligere års indtægtsrammer. Det følger også af indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 21, stk. 1, at netvirksomheden alene kan søge om en indtægts-

rammeforhøjelse som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling.  

 

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 

Cerius’ samlede regnskabsførte tab udgør herefter kr. 286.127. Netvirksomhedens re-

guleringspris for 2017 forhøjes på den baggrund med 0,007 øre/kWh. 



 
Side 11/24 

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 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-beredskabsbe-

kendtgørelsen).   

 

Cerius har den 31. maj 2018 ansøgt om en midlertidig forhøjelse af reguleringsprisen i 

2017 på kr. 220.000 på baggrund af dokumenterede meromkostninger som følge af krav 

i it-beredskabsbekendtgørelsen. I forbindelse hermed har Cerius redegjort for, at: 

 
”Cerius A/S har I 2017 afholdt omkostninger på 220.000 kr. til Deloitte vedr. Cyber Awareness 

kampagne. Dokumentation i form af fakturaer herfor er vedlagt som bilag. Derudover er selskabets 

kontrakt med it-sikkerhedstjeneste vedlagt som bilag.” 

 

Vedlagt ansøgningen er Energistyrelsens godkendelse af SEAS-NVE Holding A/S’ kon-

trakt med it-sikkerhedstjenesten Deloitte på hhv. proaktive og reaktive it-sikkerhedsydel-

ser, jf. § 28, stk. 3, i it-beredskabsbekendtgørelsen. 

 

Cerius har den 23. januar 2019 fremsendt den omhandlede kontrakt, som er underskre-

vet den 29. september 2017. Kontrakten har overskriften ”Software as a Service Aftale” 

og omhandler ”SIEM Services, herunder licenser, drift, operation og analyse”.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer, at kontrakten om it-sikkerhedstjenesten er indgået af 

SEAS-NVE Holding A/S, som er koncernforbunden med Cerius. 

 

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. 1, 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.”   

 

Tilsynet bemærker, at det fremgår af Energistyrelsens godkendelse af 29. november 

2017, at Energistyrelsen finder: 

 
”At den indsendte kontrakt lever op til ovenstående krav og anbefalinger. Derfor godkender Ener-

gistyrelsen denne kontrakt, på proaktive og reaktive it-sikkerhedsydelser mellem SEAS-NVE Hol-

ding A/S og Deloitte.”  

 

På baggrund af den fremsendte dokumentation kan Forsyningstilsynet ikke konstatere, 

at omkostningerne på 220.000 kr. til Deloitte kan henføres til den af Energistyrelsen 

godkendte kontrakt på hhv. proaktive og reaktive it-sikkerhedsydelser. Tilsynet lægger 

især vægt på, at de fremsendte fakturaer af hhv. 2. og 11. oktober 2017 på i alt 220.000 

kr. vedrører ”Train the Trainer for ledere vedr. informationssikkerhed”, og at sådanne 

omkostninger ikke ses at være dækket af den godkendte kontrakt.  
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Tilsynet finder på denne baggrund, at omkostningerne ikke kan henføres til den af Ener-

gistyrelsen godkendte kontrakt, og at omkostningerne derfor ikke kan føre til en forhø-

jelse af reguleringsprisen, jf. it-beredskabsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.  

4.1.5. KORREKTION AF DRIFTSOMKOSTNINGER I 2010-2015 I FORBINDELSE 

MED ENERGISPARE 

Forsyningstilsynet korrigerer med denne afgørelse Cerius’ tidligere indberettede om-

kostninger til årets realiserede energibesparelser, jf. nedenfor afsnit 4.5. Forsyningstil-

synet har derfor vurderet, om driftsomkostningerne i netvirksomhedens reguleringsregn-

skab som følge heraf også bør korrigeres.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at tilsynets praksis med hensyn til at pålægge netvirksom-

hederne at korrigere konstaterede fejlagtige oplysninger og berigtige ulovlige forhold har 

formet sig således, at korrektioner af fejlagtige oplysninger af enhver art, som er i for-

brugernes favør, til enhver tid korrigeres, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 23, stk. 

6. Derimod er netvirksomhedernes mulighed for i egen favør at korrigere regnskabsop-

lysninger i aflagte reguleringsregnskaber begrænset af bestemmelserne i indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 23, stk. 1-4.2 

 

Da de øgede driftsomkostninger vil reducere driftsoverskuddet, er korrektionen efter For-

syningstilsynets opfattelse i virksomhedens favør, og korrektionen af driftsomkostnin-

gerne for årene 2010-2015 skal derfor væsentlighedsvurderes.   

 

En korrektion er væsentlig, hvis den vil medføre en ændring af den udmeldte regule-

ringspris på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører, eller en ændring af den 

opgjorte forretningsprocent på mindst 1 procentpoint i det reguleringsår, korrektionen 

vedrører, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 23, stk. 4. 

 

Korrektionen af virksomhedens driftsomkostninger for 2010-2015 medfører en ændring 

af den opgjorte forrentningsprocent i alle årene på under 1 procentpoint, og korrektionen 

medfører ikke en ændring af reguleringsprisen. Korrektionen er derfor ikke væsentlig, 

og Forsyningstilsynet foretager ikke en bagudrettet korrektion af netvirksomhedens 

driftsomkostninger i de nævnte år.   

  

4.1.6. OMKOSTNINGER TIL SÆRSKILT IDENTITET OG ENGROSMODELLENS 

INDFØRELSE 

Cerius har ved ansøgning af 31. maj 2018 ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen 

som følge af omkostninger til særskilt identitet i form af navneskift. Kravet om identitets-

mæssig adskillelse fremgår af § 20 b i lovbekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2019 om 

elforsyning (elforsyningsloven). 

 

Cerius har desuden samme dato ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen fra og med 

2017 som følge af væsentlige øgede omkostninger i forbindelse med engrosmodellens 

indførelse, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 2. 

 
2 Se Forsyningstilsynets afgørelse af 21. november 2018 om udmelding af reguleringspris for Radius 

Elnet A/S for reguleringsåret 2016, afsnit 4.1.1. 
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Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, at Forsyningstilsynet efter 

ansøgning kan forhøje reguleringsprisen som følge af en række nærmere bestemte for-

hold:  

 
”§ 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som 

følge af: 

1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 

2) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet.dk, jf. 

§ 16, stk. 1-3. 

3) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf. § 17. 

4) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf. § 19. 

5) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, jf. 

§ 20, stk. 1. 

6) Tab, som er en følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der er faktureret 

i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning, jf. § 21, stk. 1. 

7) Korrektion af fejl, jf. § 23.” 

 

Af indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, stk. 1-3 og stk. 6, fremgår: 

 
”§ 16. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet midlerti-

digt for en virksomhed for at kompensere for dokumenterede meromkostninger, som er en følge af 

pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk om en væsentlig tidsmæssig fremskyndelse af vedlige-

holdelsesarbejder, udskiftninger eller tekniske tilpasninger af de anlæg, som virksomheden er plig-

tig til at drive i henhold til sin bevilling, jf. § 20, stk. 1, i lov om elforsyning, inden for indtægtsrammen. 

Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker i det eller de år, hvor meromkostnin-

gen forekommer. 

Stk. 2. Energitilsynet kan endvidere efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbelø-

bet for en virksomhed for at kompensere for dokumenterede meromkostninger, som er en følge af 

pålæg fra myndigheder eller Energinet.dk, som ligger ud over forpligtelsen i henhold til § 20, stk. 1, 

i lov om elforsyning, og som ikke er omfattet af definitionen af nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, 

nr. 20. Såfremt myndighedskravet medfører øgede driftsomkostninger, sker forhøjelsen i det eller 

de år, hvor meromkostningen forekommer. Såfremt myndighedskravet omfatter investeringsom-

kostninger, sker forhøjelsen efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. § 15. 

Stk. 3. Energitilsynet kan midlertidigt forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virk-

somhed med et beløb svarende til nye myndighedspålagte meromkostninger til energibesparende 

aktiviteter omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1394 af 2. december 2015 om energispareydel-

ser i net- og distributionsvirksomheder. Forhøjelsen vil gælde for den periode, der fremgår af på-

lægget. 

[…] 

Stk. 6. Energitilsynet kan forud for sin afgørelse i henhold til stk. 1 og 3 indhente udtalelse fra 

Energistyrelsen om, hvorvidt et givet myndighedspålæg omfatter forpligtelser, der går ud over den 

generelle forpligtelse i henhold til § 20, stk. 1, i lov om elforsyning, herunder om dele af myndig-

hedspålægget ligger uden for denne forpligtelse.” 

 

Energitilsynet har ved afgørelse af 25. november 2014 vedrørende Energi Fyn Net A/S 

og Galten Elværk Net A/S (j.nr. 13/13431 og 13/13432) fastslået, at der skal være tale 

om et individuelt pålæg, førend der kan ske forhøjelse af indtægtsrammen efter § 16, 

stk. 1, indtægtsrammebekendtgørelsen. Energiklagenævnet har stadfæstet afgørelsen 

den 28. oktober 2015 (j.nr. 1011-14-166-36).  

 

Da kravet om særskilt identitet er et lovmæssigt krav for alle elnetvirksomheder, er der 

ikke tale om et individuelt myndighedspålæg, og Forsyningstilsynet forhøjer derfor ikke 

netvirksomhedens reguleringspris som ansøgt.  
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Ligeledes er indførelsen af engrosmodellen ikke udtryk for et individuelt myndighedspå-

læg. Omkostninger til udvikling og drift af datahubben bæres i øvrigt af Energinet, lige-

som datahubben vil medføre effektiviseringsgevinster, som også vil komme netvirksom-

hederne til gode. Forsyningstilsynet forhøjer derfor ikke netvirksomhedens regulerings-

pris som ansøgt.  

 

4.1.7. GENOPTAGELSE AF AFGØRELSE OM INDTÆGTSRAMMEUDMELDING 

2005-2015, JF. SAGSNR. 12/12367, OG AFGØRELSE OM REGULE-

RINGSPRIS 2016, JF. SAGSNR. 18/05705, SOM FØLGE AF ENERGIKLA-

GENÆVNETS AFGØRELSE AF 21. DECEMBER 2018 I SAG 1011-17-37 

(J.NR. 18/00281) (AFSNIT 4.1.7) 

Cerius har i sit reguleringsregnskab for 2017, afsnit 3.3.4, oplyst, at den leverede 

mængde el for Cerius ”fastsættes i overensstemmelse med principperne i Energitilsy-

nets afgørelse af 22. januar 2013 vedrørende sammenlægning af netbevilling og 50 kV 

transmissionsbevilling og med udgangspunkt i Cerius A/S’ klagesag”.  

 

Energiklagenævnet har den 21. december 2018 i sag 1011-17-37 (j.nr. 18/00281) truffet 

afgørelse om, at Cerius ikke har haft en berettiget forventning om, at varetagelsen af 

kundeforholdene til forbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet (A0-kunder) har væ-

ret omfattet af Cerius’ netbevilling i reguleringsårene 2005-2015. 

 

Forsyningstilsynet bad på denne baggrund den 19. februar 2020 Cerius om at sende en 

opgørelse over selskabets leverede mængder til A0-kunderne, ligesom tilsynet bad om 

en opgørelse over indtægter, omkostninger, afskrivninger og værdien af netaktiver rela-

teret til A0-kunderne for reguleringsårene 2004-2017.  

 

Cerius har den 7. maj 2020 sendt oplysningerne til Forsyningstilsynet. Den 25. maj 2020 

har Cerius fremsendt ændrede oplysninger for 2011. Forsyningstilsynet lægger til grund, 

at de af Cerius indberettede oplysninger fsva. kunder direkte tilsluttet transmissionsni-

veau i mail af 7. maj 2020 og 25. maj 2020 er korrekte.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at Energiklagenævnet ved afgørelse af 3. august 2018, 

j.nr. 18/00359, har taget stilling til, at kundeforholdet til forbrugere tilsluttet direkte i trans-

missionsnettet ikke er omfattet af en netvirksomheds bevilling til at drive netvirksomhed. 

Energiklagenævnet har desuden ved afgørelse af 24. september 2018, j.nr. 18/002765, 

taget stilling til, at leverede mængder elektricitet samt indtægter, omkostninger, afskriv-

ninger og værdien af netaktiver relateret til kunder direkte tilsluttet transmissionsnettet 

ikke skal indregnes i netvirksomhedens reguleringsregnskab, idet disse kundeforhold 

ikke er omfattet af netbevillingen. 

 

På den baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at Cerius’ leverede mængder til A0-kun-

derne ikke skal indregnes i reguleringsregnskaberne for årene 2004-2017, ligesom ind-

tægter, omkostninger, afskrivninger og værdien af netaktiver relateret til A0-kunderne 

ikke skal indregnes i reguleringsregnskaberne. 

 

Forsyningstilsynet ændrer derfor bagudrettet Cerius’ leverede mængde elektricitet for 

2004-2017. Endvidere ændrer tilsynet netvirksomhedens indtægter, omkostninger, af-

skrivninger og værdien af netaktiver i reguleringsårene 2004-2017.     



 
Side 15/24 

4.1.8. ÆNDRET LEVETID PÅ ANLÆG 

Cerius har i sit reguleringsregnskab for 2017, side 10, oplyst: 

 
”I forbindelse med Cerius A/S’ igangværende arbejde med Asset Management er der foretaget en 

teknisk vurdering af levetiden for selskabets anlæg. På baggrund heraf er restlevetiden for en 

række anlæg ændret. Ændringen har effekt fra 2017 og fremefter og vedrører alene anlæg idriftsat 

efter 2005 og påvirker således ikke selskabets historiske regnskaber.” 

 

Forsyningstilsynet bad den 10. marts 2020 Cerius om at oplyse afskrivningerne for 2017, 

hvor der ikke var foretaget en ændring af restlevetiden for en række anlæg.  

 

Cerius fremsendte den 30. april 2020 et estimat på reduktionen af afskrivningerne. Net-

virksomheden har i den forbindelse anført:  

 
”Jeg gentager for god ordens skyld, at vi ikke ser grundlag for en evt. ændring. Vi mener således, 

at det beror på Jeres misforståelse af årsregnskabslovens afskrivningsprincipper og beskrivelse 

heraf i gældende lovgivning, jf. nedenfor.  

 

Jeg lovede dig dog et foreløbigt estimat for nedenstående med aftale om revisorpåtegning efterføl-

gende.  

 

Som nævnt er det ikke et tal, vi kan trække fra vores systemer, da levetiden jo er lavet om og vores 

anlægskartotek naturligvis baserer sig herpå.  

 

Jeg har dog fundet notat i forbindelse med ændringen, hvor det er estimeret, at afskrivningerne er 

reduceret med ca. 30 mio. kr.  

 

Jeg håber naturligvis – og opfordrer stærkt til – at vi tager en drøftelse af dette forhold, hvis neden-

stående beskrivelse ikke har givet anledning til ændret holdning hos Jer. Du kan jo overveje, hvor-

vidt et kald inklusiv revisor til forklaring ift. nedenstående ikke kunne give mening.”  

 

Indtægtsrammebekendtgørelsens § 25 fastsætter nærmere bestemmelser om værdiop-

gørelse og afskrivning. Bekendtgørelsens § 25, stk. 2-4, har følgende ordlyd: 

 
”Stk. 2. Anskaffelser efter den 31. december 2004 aktiveres eller udgiftsføres efter reglerne i års-

regnskabsloven. Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige bundgrænse kan ud-

giftsføres i anskaffelsesåret. 

Stk. 3. Afskrivninger på aktiver nævnt i stk. 2 beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespri-

ser inkl. byggerenter. Såfremt et aktiv er overtaget fra en anden netvirksomhed eller regional trans-

missionsvirksomhed, kan værdien dog maksimalt fastsættes til den værdi, hvortil det er optaget i 

den overdragende virksomheds regnskab. 

Stk. 4. Afskrivninger i medfør af stk. 3 beregnes som lige store årlige beløb over den standardleve-

tid, der er angivet i bilag 1.” 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det følger af § 25, stk. 4, at afskrivninger på aktiver, 

som er anskaffet efter den 31. december 2004, beregnes som lige store årlige beløb 

over den standardlevetid, der er angivet i bilag 1. 

 

Forsyningstilsynet finder på den baggrund, at Cerius’ ændring af restlevetiden for en 

række anlæg er i strid med indtægtsrammebekendtgørelsens regler.  

 

Forsyningstilsynet lægger til grund, at Cerius’ afskrivninger i 2017 er reduceret i regule-

ringsregnskabet for 2017 som følge af ændret levetid på netvirksomhedens anlæg med 

kr. 30.000.000.  
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På baggrund af det af Cerius oplyste om, at afskrivningerne er reduceret med ca. 30 

mio. kr., forhøjer Forsyningstilsynet Cerius’ afskrivninger for 2017 med kr. 30.000.000.  

4.1.10 AFGØRELSER TRUFFET OG KORREKTIONER FORETAGET EFTER 

REGULERINGSPRISAFGØRELSE 2016, SAGSNR. 18/05705 

Sekretariatet for Energitilsynet har den 17. april 2018 truffet afgørelse om ”Regulerings-

pris for Cerius A/S for reguleringsåret 2016”, jf. sagsnr. 18/05705.  

 

Forsyningstilsynet har efterfølgende truffet afgørelse om indtægtsrammeforhøjelse som 

følge af omkostninger til nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 20, nr. 20, litra a-e, jf. sagsnr. 18/04655, 18/04653, 18/04654 og en ansøgning 

om fjernaflæste målere jf. sagsnr. 18/12403 samt korrektioner, jf. nærværende afgø-

relse. Dette har betydning for netvirksomhedens opgjorte differencer.  

 

Årets difference for 2016 blev oprindeligt opgjort til kr. 44.110.297. Efter afgørelserne er 

årets difference for 2016 opgjort til kr. 51.318.430. Endvidere er differencen ultimo 2015 

ændret fra kr. 87.776.292 til kr. 90.051.694. 

 

Cerius har i forbindelse med tidligere års reguleringsregnskaber oplyst, at netvirksom-

heden ønsker at opkræve årets difference i det omfang, at der ikke opstår merforrent-

ning. 

 

På baggrund af ovenstående ændres de midlertidige tarifnedsættelser derfor med hhv. 

kr. 1.174.501 i 2012, kr. 890.628 i 2013, kr. 6.959.573 i 2014, kr. 5.176.292 i 2015 og kr. 

7.220.981 i 2016.  

 

Ændringerne er indarbejdet i vedlagte skema, jf. fanen ”IR” i regnearket ”Cerius (2011-

2017)”. 

4.2. REGULERINGSPRIS 

I dette afsnit opgør Forsyningstilsynet Cerius’ 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 22,62 

øre/kWh i 2017, jf. fanen ”IR” i vedhæftede regneark ”Cerius (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 
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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.  

 

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. 

 

Netvirksomheden har meddelt Forsyningstilsynet i forbindelse med aflæggelse af regu-

leringsregnskabet for 2017, at beløb, der overstiger selskabets forretningsloft, skal be-

tragtes som en midlertidig tarifnedsættelse. Forsyningstilsynet har derfor – og på bag-

grund af netvirksomhedens høringssvar – foretaget en midlertidig tarifnedsættelse på 

kr. 9.113.195, jf. Tabel 2 nedenfor.  

 

Cerius’ forrentning i 2017 er kr. 200.600.174, svarende til en forrentningsprocent på 

3,260 pct., hvilket ikke overstiger den tilladte forrentningsprocent i 2017. Beregningerne 

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

 

Cerius 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. 

 

 

 

 

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

  

https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/fastsaettelse-af-maksimal-forrentningssats-for-2017
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TABEL 1 | OPGØRELSE AF CERIUS’ DIFFERENCE I 2017 

Kilde: Cerius og Forsyningstilsynet. 

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

favør.  

 

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. 

 

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. På baggrund af Cerius’ høringssvar fastsætter Forsyningstilsynet, at 

virksomhedens difference for 2017 skal afvikles med kr. 16.975.718 i 2019.  

 

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

for tidligere år med tilhørende afviklingsplaner fremgår af Tabel 3. 

 

TABEL 2 | CERIUS’ AFVIKLINGSPLAN FOR ÅRETS DIFFERENCE 

 Årets difference 

(kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Årets difference 

korrigeret for mid-

lertidig tarifned-

sættelse (kr.) 

Afvikling 2018 

(kr.) 

Afvikling 2019 

(kr.) 

2017 26.088.913 9.113.195 16.975.718 0 16.975.718 

Kilde: Cerius og Forsyningstilsynet. 

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 17. april 

2018 (sagsnr. 18/05705) er årets difference i 2016 opgjort til kr. 10.290.875 i virksom-

hedens favør.  

 Årets indtægts-

ramme (kr.) 

Årets driftsmæssige 

indtægter (kr.) 

Dokumenteret afvikling 

af differencer fra tidligere 

reguleringsår (kr.) 

Årets difference (kr.) 

2017 891.463.459 891.891.877 26.517.331 26.088.913 

 a b c = a - (b-c) 
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Af reguleringsprisafgørelsen for 2016 fremgik det endvidere, at Cerius manglede at af-

vikle kr. 13.963.901 af differencen fra tidligere år. 

 

Cerius har i reguleringsåret 2017 haft en dokumenteret afvikling af differencer fra tidli-

gere år på kr. 26.517.331, og Cerius har således fuldt ud afviklet differencerne for både 

2016 og tidligere år. Det bemærkes, at tilsynet har reduceret den dokumenterede afvik-

ling i 2017, idet denne ikke kan overstige differencen ultimo 2016.  

4.5. REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLELSE  

Cerius havde indregnet kontingentbetalingen ’Energisparepuljen’ til Dansk Energi under 

selskabets energispareaktiviteter i årene 2010-2015. Det gav behov for at korrigere re-

guleringsregnskabet, da kontingentbetalingen vedrørte selskabets almindelige driftsak-

tiviteter og hermed skal indregnes herunder. 

 

Af Cerius’ reguleringsregnskab for 2016 fremgår som fodnote under opgørelse af diffe-

rencen på de almindelige driftsaktiviteter ordlyden: 

 

”Differencen primo er i forhold til reguleringsregnskabet 2015 korrigeret med TDKK 20.939 som 

følge af korrektion for manglende indregning af kontingent til Dansk Energi i tidligere år. Kontingen-

tet har i tidligere år indgået i selskabets opgørelse af omkostninger til selskabets energispareakti-

vitet. Differencen vedrørende selskabets energispareaktivitet er således korrigeret med modsat 

fortegn.” 

 

Ved mail af 10. april 2018 anmodede Forsyningstilsynet om svar på, om posteringen af 

kontingentbetaling ’Energisparepuljen’ under energispareaktivitet skyldtes, at  

- netvirksomheden havde begået en hændelig fejl,  

- eller der lå forud et bevidst valg om at kontere kontingentbetalingen som en 

energispareaktivitet, hvor der nu sås en fordel ved at ompostere.  

 

Ved mail af 2. august 2018 redegjorde Cerius for, at de så det som et hverken eller. 

Cerius er af den opfattelse, at Energistyrelsens vejledning til opgørelsen af omkostnin-

ger forbundet med energibesparende aktiviteter ikke har været specifik omkring, hvilke 

dele af kontingentbetalingerne til Dansk Energi som kunne indregnes.  

 

Ved mail af 15. august 2019 indsendte Cerius en revisorpåtegning af kontingentbelø-

bene opdelt på årene 2010-2015, der var indsendt på baggrund af Forsyningstilsynets 

anmodning, jf. mail af 20. juni 2019. 

 

Den revisorpåtegnet opgørelse udviste følgende: 

 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015  I alt 

Beløb 

(kr.) 

3.335.912 3.331.661 3.444.628 3.425.948 3.749.588 3.651.400 20.939.137 

 

Forsyningstilsynet finder på grundlag af ovenstående, at Cerius i årene 2010-15 har 

tilsidesat kravet om at holde indtægter og omkostninger forbundet med realisering af 

energibesparelser regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige 
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indtægter og omkostninger, jf. § 22, stk. 10, i lov om elforsyning, § 18 i energisparebe-

kendtgørelsen. Det ved lov fastsatte krav fremgik tillige af § 17 i energisparebekendtgø-

relsen nr. 840 af 30. juni 2017. 

 

Forsyningstilsynet har ved opgørelse af Cerius’ energisparedifference fratrukket de ind-

regnede omkostninger til kontingentbetalingen ’Energisparepuljen’. De fratrukkede be-

løb er opgjort i overensstemmelse med de revisorpåtegnede oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at Cerius har overholdt kravet i 

2016 og 2017, men at Cerius uanset eventuel fortolkningstvivl af Energistyrelsens vej-

ledning måtte være den nærmeste til at vide, at de pågældende omkostninger ikke 

havde noget med energispareordningen at gøre.  

 

Forsyningstilsynet påtaler derfor, at Cerius i årene 2010-15 ikke har overholdt kravet 

om, at indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen 

i § 22, stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra net-

virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger, jf. § 22, stk. 10, i lov 

om elforsyning. 

4.6. ENERGIBESPARELSER  

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

tionsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen 864/2019), der trådte i kraft 

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

ninger og indtægter behandles efter energisparebekendtgørelsen 840/2017 og energi-

sparebekendtgørelsen 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 840/2017 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 virksomhedens sam-

lede omkostninger til opfyldelse af energibesparelsesforpligtelsen for et regnskabsår, 

forhøjes netvirksomhedens indtægtsramme, således at netvirksomheden får dækket det 

enkelte års faktiske omkostninger, jf. § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 

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 
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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 samti-

dig 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 0,71 øre/kWh, jf. fanen ”Energispare-

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

 

Afgørelsen er baseret på virksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger til 

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

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

telse af indtægtsrammen kunne ændres eller tilbagekaldes. 

4.7. 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 virksomhedens indberettede 

oplysninger om tarif- og abonnementsindtægter, opkrævet til dækning af omkostninger 

til energibesparende aktiviteter i 2017, opgøres årets energisparedifference til kr. 
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17.095.573 i kundernes favør, jf. Tabel 4 og jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 

864/2019. 

TABEL 4 | ÅRETS ENERGISPAREDIFFERENCE 2017 

Kilde: Cerius og Forsyningstilsynet. 

 

På baggrund af virksomheden indberettede oplysninger om omkostninger og tarif- og 

abonnementsindtægter til energibesparelser for perioden 2010- 2017, fastsættes virk-

somhedens akkumulerede energisparedifference i perioden 2010-2017, opgjort ultimo 

2017 til kr. 16.455.794 i kundernes favør, jf. Tabel 5 og jf. § 26, stk. 1, i energisparebe-

kendtgørelsen nr. 864/2019. 

 

 

TABEL 5 | DEN AKKUMULEREDE ENERGISPAREDIFFERENCE, 2010-2017 

Kilde: Cerius og Forsyningstilsynet. 

*Inkl. energisparedifference for Køge Elforsyning på kr. 504.014.  

 

Netvirksomhedens akkumulerede energisparedifference ultimo 2017, som udgør kr. 

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

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

4.8. ÆNDRING AF TIDLIGERE TRUFNE AFGØRELSER OM INDTÆGTS-

RAMMEFORHØJELSE FOR ENERGISPAREYDELSER 2010-2015 
Forsyningstilsynet har på baggrund af Cerius’ oplysninger om ikke indregningsberetti-

gede omkostninger til realisering af energibesparelser på i alt kr. 20.939.137 fordelt på 

årene 2010-2015 valgt at genoptage afgørelse af 5. november 2015 i sag nr. 12/09028, 

afgørelse af 5. november 2015 i sag nr. 12/12367 og afgørelse af 22. februar 2017 i sag 

nr. 16/11906 om indtægtsrammeforhøjelse for energispareydelser for reguleringsårene 

2010-2015.  

 2017 

Nettoomkostninger til realisering af energibesparelser (kr.) 28.174.006 

Tarif- og abonnementsindtægter forbundet med energispareydelser (kr.) 45.269.579 

Energisparedifference (kr.) -17.095.573 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomkostninger til 

realisering af energibe-

sparelser (kr.) 

41.017.968 38.255.569 50.555.271 39.389.286 47.739.543 132.017.051 85.899.039 28.174.006 

Tarif- og abonne-

mentsindtægter for-

bundet med energispa-

reydelser (kr.) 

41.776.379 45.864.806 44.133.008 57.091.064 69.767.445 87.805.924 88.299.335 45.269.579 

Årets energisparediffe-

rence (kr.) 

-758.411 -7.609.237 6.422.236 -17.701.778 -22.027.903 44.211.127 -2.400.297 -17.095.573 

Akkumuleret energi-

sparedifference (kr.) 

-254.397* -7.863.634 -1.441.371 -19.143.149 -41.171.052 3.040.076 639.779 -16.455.794 
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Forsyningstilsynet træffer på baggrund af Forsyningstilsynets fastsættelse af omkost-

ninger til realisering af energibesparelser afgørelse om ændring af Forsyningstilsynets 

afgørelse af 5. november 2015 i sag nr. 12/09028, afgørelse af 5. november 2015 i sag 

nr. 12/12367 og afgørelse af 22. februar 2017 i sag nr. 16/11906 om midlertidigt forhø-

jelse af indtægtsrammen således at:  

- Cerius’ reguleringspris forhøjes midlertidigt et beløb, der svarer til de faktiske 

nettoomkostninger til realisering af energibesparelser på i alt 1,41 øre/ kWh i 

2010, 1,35 øre/ kWh i 2011, 1,30 øre/ kWh i 2012, 1,01 øre/ kWh i 2013, jf. § 

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

i energisparebekendtgørelse 677/2010. 

 

- Cerius’ reguleringspris forhøjes midlertidigt et beløb, der svarer til de faktiske 

nettoomkostninger til realisering af energibesparelser på i alt 1,24 øre/ kWh i 

2014, jf. § 20, stk. 1 og 7, i energisparebekendtgørelse 1452/ 2013. 

 
- Cerius’ reguleringspris forhøjes midlertidigt et beløb, der svarer til de faktiske 

nettoomkostninger til realisering af energibesparelser på i alt 3,46 øre/ kWh i 

2015, jf. § 19, stk. 1 og 7, i energisparebekendtgørelse 830/ 2016. 

Afgørelsen medfører, at den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen nedsættes fra 

44.353.880 til 41.017.968 i 2010, fra kr. 41.587.230 til kr. 38.255.569 i 2011, fra kr. 

53.999.899 til kr. 50.555.271 i 2012, fra kr. 42.815.234 til kr. 39.389.286 i 2013, fra kr. 

51.489.131 til kr. 47.739.543 i 2014, og fra kr. 135.668.451 til kr. 132.017.051 i 2015. 

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

ninger til Forsyningstilsynet. 

 

Endvidere har tilsynet i nærværende afgørelse ikke forholdt sig til den igangværende 

sag om markedsmæssighed i aftaler om nettab i 2016 og 2017 (sagsnr. 18/14178), lige-

som tilsynet i nærværende afgørelse heller ikke har forholdt sig til den igangværende 

sag om markedsmæssigheden af forsyningsvirksomhedernes energispareaftaler i peri-

oden 2012-2017 (vedr. 2016) (sagsnr. 18/08365). Tilsynet har desuden ikke forholdt sig 

til Cerius’ ansøgning om KBH-Femern (sagsnr. 18/12724), da tilsynet fortsat ikke har 

modtaget dokumentation fra Cerius vedr. denne ansøgning. 

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 

 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
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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 ”Cerius (2011-2017)” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

Bilag 3: Regnearket ”1.3 SEAS Distribution 2004” 

Bilag 4:  Regnearket ”2.0 SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 2005” 

Bilag 5: Regnearket ”3.0 SEAS-NVE 0,4-10 kV 2006-2008” 

Bilag 6: Regnearket ”4.0 SEAS-NVE Net 0,4-10 kV 2009-2010” 

Bilag 7: Regnearket ”5.2.1 SEAS-NVE Transmission 2005-2010” 

Bilag 8: Regnearket ”5.2.2 SEAS-NVE Transmission 2011” 

Bilag 9:  Cerius’ høringssvar af 14. august 2020 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Katrine Strands 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5420 

kaas@forsyningstilsynet.dk 
 

http://www.ekn.dk/

