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Afgørelse | Reguleringspris for Hjerting Transformatorforening 
for reguleringsåret 2017 

Denne afgørelse indeholder en udmelding af Hjerting Transformatorforenings (herefter 

Hjerting) bagudrettede reguleringspris for reguleringsåret 2017 samt en forhøjelse af 

netvirksomhedens bagudrettede 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 Hjertings reguleringspris eksklusive energi-

spareydelser for reguleringsåret 2017 fastsættes til 10,60 øre/kWh, jf. § 50, stk. 4, i be-

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

bekendtgørelse 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 reduceres midlertidigt med 0,11 øre/kWh i 2017 som følge 

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

 

- Reguleringsprisen reduceres varigt med 0,05 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. 

 

- Hjertings driftsmæssige indtægter for reguleringsåret 2017 korrigeres fra kr. 

730.035 til kr. 825.666.   

 

- Netvirksomhedens varige effektiviseringskrav som følge af økonomisk effekti-

vitet baseret på oplysninger for reguleringsårene 2006-2013 (BM07-BM14) ju-

steres fremadrettet. På den baggrund forhøjes netvirksomhedens indtægts-

ramme fra og med reguleringsåret 2015 med kr. 705.431. 
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Endelig træffer tilsynet afgørelse om, at: 

 

- Hjertings reguleringspris for reguleringsåret 2017 forhøjes med 0,77 øre/kWh 

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

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

om energispareydelser i net- og distributionsselskaber (herefter energisparebe-

kendtgørelsen), 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 Hjertings akkumulerede energisparedifference i 

perioden 2010-2017 opgjort ultimo 2017 til kr. 95.631 i virksomhedens favør, jf. 

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

 

- Forsyningstilsynet påbyder Hjerting at overholde kravet om regnskabsmæssig 

adskillelse, jf. § 22, stk. 10, samt § 18 i energisparebekendtgørelsen, jf. § 85 d, 

stk. 1, i lov om elforsyning. 

 

2. SAGSFREMSTILLING 

Hjerting 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 9. juli 2018 indsendt til Forsynings-

tilsynet. Regnearket ”Hjerting (2011-2017)”, hvoraf reguleringsregnskabet fremgår, ved-

lægges denne afgørelse som bilag 1, hvortil der henvises.  

2.1. HØRING 

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

somheden med høringsfrist den 14. august 2020. 

 

Hjerting har den 14. august 2020 indsendt sit høringssvar.  

 

Hjerting bemærker for det første, at netvirksomheden ikke er enig i tilsynets korrektion 

af netvirksomhedens indtægter vedr. energibesparelser for 2017. Forsyningstilsynet har 

behandlet denne del af høringssvaret nedenfor i afsnit 4.5. 

 

For det andet bemærker Hjerting, at netvirksomheden ikke er enig i Forsyningstilsynets 

afgørelse om genberegning af effektiviseringskrav (afsnit 4.1.4), men at netvirksomhe-

den accepterer den foretagne ændring. Forsyningstilsynet har ingen yderligere bemærk-

ninger hertil, men henviser til begrundelsen i afsnit 4.1.4.  

 

Endelig bemærker Hjerting, at der som konsekvens af afgørelsen er en underdækning 

pr. 31. december 2017, som netvirksomheden ønsker at opkræve. Forsyningstilsynet 

bemærker hertil, at netvirksomheden kan afvikle sin difference i overensstemmelse med 

det anførte i afsnit 4.4 samt de ændringer, som følger af den ændrede indtægtsramme-

bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018), som er gældende fra og med 

reguleringsåret 2018.  
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3. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

4. BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet har gennemgået Hjertings reguleringsregnskab for 2017. På bag-

grund heraf foretages der særskilt behandling af følgende virksomhedsspecifikke for-

hold:  

 

- Nettabskorrektion (afsnit 4.1.1) 

- Tab på debitorer 2004 (afsnit 4.1.2) 

- Korrektion af driftsmæssige indtægter i forbindelse med energispareydelser (af-

snit 4.1.3) 

- Genberegning af effektiviseringskrav (afsnit 4.1.4) 

 

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) 

 

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.” 
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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. -13.178, jf. fanen ”Nettab” i ved-

lagte regneark ”Hjerting (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 20041. Tilsynet korrigerer derfor netvirk-

somhedens reguleringspris for 2017. 

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.” 

 

Hjerting har i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet for 2017 angivet, 

at der i 2004 er indtægtsført kr. 6.402 til tab på debitor. 

 

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

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

formel er anvendt:  

 

 

Reduktion = 
Lev.mgd.2017

Lev.mgd.2004
∗

Reguleringsprisindeks2017

Reguleringsprisindeks2004
∗ Tab på debitor2004 

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

indeks 100). 
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Reguleringsprisen reduceres herefter varigt med 0,05 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. KORREKTION AF DRIFTSMÆSSIGE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED 

ENERGISPAREYDELSER  

Som det fremgår af afsnit 4.5 nedenfor, har Forsyningstilsynet opgjort netvirksomhedens 

driftsmæssige indtægter for reguleringsregnskabet 2017 til kr. 825.666, hvor netvirksom-

heden i sit reguleringsregnskab har indberettet driftsmæssige indtægter på kr. 730.035.   

 

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 korrektionen medfører en forhøjelse af de driftsmæssige indtægter, er korrektionen 

efter Forsyningstilsynets opfattelse til fordel for forbrugerne, og tilsynet foretager derfor 

en korrektion af netvirksomhedens driftsmæssige indtægter for reguleringsåret 2017, 

jf. § 23, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

4.1.4. GENBEREGNING AF EFFEKTIVISERINGSKRAV (J.NR. 18/04418, TIDL. 

14/10802) 

Hjerting har bedt om at få genoptaget netvirksomhedens benchmarking baseret på op-

lysninger for reguleringsårene 2006-2013 (BM07-BM14), jf. mail af den 21. august 

2014. Netvirksomhedens revisor, EY, har efterfølgende uddybet netvirksomhedens an-

modede ændringer i et notat af 3. august 2015. Hjerting anmoder herved om, at de 

økonomiske effektiviseringskrav udmøntet på indtægtsrammerne i 2008-2015 genop-

tages og ændres. 

 

Netvirksomheden har indsendt fejlbehæftede oplysninger om ledningsnettets størrelse, 

driftsomkostninger, afskrivninger og nettabsomkostninger, og derfor anmoder netvirk-

somheden om ændringerne.  

 

Forsyningstilsynet konstaterer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at Hjerting 

til brug for tilsynets benchmarking for de nævnte år har indsendt fejlbehæftede oplys-

ninger. Det har ført til, at netvirksomheden har fået udmeldt et højere effektiviserings-

krav, end netvirksomheden ville have fået udmeldt, hvis netvirksomheden havde ind-

berettet korrekte oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet har beregnet Hjertings effektiviseringskrav for perioden 2008-2015, 

jf. Tabel 1. Tilsynet har i sine beregninger lagt Hjertings oplysninger fremsendt den 4. 

august 2015 til grund.  

 

 
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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TABEL 1 | OPRINDELIGE OG NYE EFFEKTIVISERINGSKRAV FOR 2008-2015 

År for afgørelse Oprindelig krav Nye krav Forskel 

Benchmarking i 2007 (BM07) 55.561 41.670 -13.891 

Benchmarking i 2008 (BM08) 75.247 75.247 0 

Benchmarking i 2009 (BM09) 153.377 121.981 -31.396 

Benchmarking i 2010 (BM10) 293.824 98.680 -195.144 

Benchmarking i 2011 (BM11) 285.000 90.000 -195.000 

Benchmarking i 2012 (BM12) 165.000 100.000 -65.000 

Benchmarking i 2013 (BM13) 200.000 125.000 -75.000 

Benchmarking i 2014 (BM14) 180.000 50.000 -130.000 

I alt 1.408.009 802.617 -705.431 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Note: Benchmarkingen baseres på oplysninger om driften i året forinden og eventuelle krav udmøntes 

først til næstkommende indtægtsramme, f.eks. BM10 er baseret på oplysninger om driften i 2009 og 

eventuelle effektiviseringskrav udmøntet for indtægtsrammen i 2011. 

Note: For benchmarkingen i 2012 (BM12) og 2013 (BM13) har tilsynet lavet genafgørelse. For begge 

år valgte tilsynet at lade det mindste krav være gældende, så genafgørelserne ikke kunne stille nogle 

netvirksomhederne dårligere end den første afgørelse i hvert år. 

Forsyningstilsynet har til brug for sine beregninger rettet Hjertings omkostningsgrund-

lag til brug for benchmarkingen i perioden 2007-2014, jf. Tabel 2. De nye værdier ba-

serer sig på oplysninger sendt fra EY på vegne af Hjerting den 4. august 2015 samt til-

synets godkendte korrektioner til reguleringsregnskaberne og indtægtsrammerne. 

TABEL 2 | OMKOSTNINGER TIL BRUG FOR BENCHMARKINGEN 

År for afgørelse Oprindelig værdi Anvendt værdi pba. 

anmodning 

Forskel 

Benchmarking i 2007 (BM07) 1.628.909 1.628.909 0 

Benchmarking i 2008 (BM08) 1.746.813 1.746.813 0 

Benchmarking i 2009 (BM09) 1.647.677 1.647.677 0 

Benchmarking i 2010 (BM10) 2.396.229 1.674.474 -721.755 

Benchmarking i 2011 (BM11) 2.052.346 1.497.086 -555.260 

Benchmarking i 2012 (BM12) 2.778.098 1.552.720 -1.225.378 

Benchmarking i 2012 (genoptaget) 1.645.553 1.504.970 -140.583 

Benchmarking i 2013 (BM13) 1.778.224 2.105.746 327.522 

Benchmarking i 2013 (genoptaget) 2.276.328 2.603.850 327.522 

Benchmarking i 2014 (BM14) 2.131.750 1.424.457 -707.293 

Kilde: Forsyningstilsynet og EY på vegne af Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. 

Forsyningstilsynet har endvidere rettet Hjertings antal af 0,4 kV ledninger, antallet af 

fjernaflæste og ikke-fjernaflæste målere samt leveret elektricitet for perioden 2007-
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2014. De oplysninger påvirker det samlede netvolumen, som indgår i benchmarkingen 

af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, jf. Tabel 3. Oplysninger er baseret på 

oplysningerne i mail af 4. august 2015. 

TABEL 3 | NETVOLUME I AFGØRELSER OM EFFEKTIVISERINGSKRAV 

År for afgørelse Oprindelig værdi Anvendt værdi pba. 

anmodning 

Forskel 

Benchmarking i 2007 (BM07) 1.872.903 2.384.312 511.409 

Benchmarking i 2008 (BM08) 1.918.353 2.390.422 472.069 

Benchmarking i 2009 (BM09) 1.919.909 2.391.978 472.069 

Benchmarking i 2010 (BM10) 1.772.808 2.387.043 614.235 

Benchmarking i 2011 (BM11) 1.894.079 2.407.037 512.958 

Benchmarking i 2012 (BM12) 1.942.991 2.449.154 506.163 

Benchmarking i 2012 (genoptaget) 2.344.078 2.344.078 0 

Benchmarking i 2013 (BM13) 2.080.604 2.093.114 12.510 

Benchmarking i 2014 (BM14) 2.679.744 2.679.744 0 

Kilde: Forsyningstilsynet og EY på vegne af Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. 

Note: Ændringerne i netvolumen skyldes ændringer i antallet af km 0,4 kV ledninger, fordeling mellem 

fjernaflæste og ikke-fjernaflæste målere samt leveret mængde elektricitet. 

Hjerting kontaktede tilsynet telefonisk den 19. januar 2017 og informerede, at de ind-

berettede værdier for 0,4 kV ledningsnettet skulle rettes fra 91 km og op til 200 km. Til-

synet anmodede i forlængelse af denne samtale om, at Hjerting fremskaffede den nød-

vendige dokumentation for, at ledningsnettet var på 200 km. 

 

For så vidt angår ledningsnettets størrelse har netvirksomheden i mail af den 7. juni 

2017 oplyst, at de fastholder det af den tidligere driftsledelse fremsendte om lednings-

nettets størrelse. Forsyningstilsynet har herefter lagt til grund, at ledningsnettets stør-

relse for hele perioden kan opgøres til 91 hhv. 90,6 km, som oplyst ved mail af den 4. 

august 2015. 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at Hjerting også har anmodet om at ændre de 

nettabsomkostninger, som oprindeligt indgik i afgørelserne om effektiviseringskrav. En 

del af ændringerne vedrører saldoafregning og aconto-afregnet nettab, imens en an-

den del vedrører en korrektion på 390.000 kr., som Hjerting henfører til saldoafregning, 

og som Hjerting anmoder om at fordele ligeligt på årene 2010-2013. 

 

Det skal bemærkes, at nettabsomkostninger er en underpost til netvirksomhedens 

driftsomkostninger, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016. 

 

Forsyningstilsynet korrigerer ikke nettabsomkostningerne anvendt i beregningerne. De 

nye effektiviseringskrav vil derfor blive beregnet med udgangspunkt i de værdier, som 

Hjerting oprindeligt indberettede for nettabsomkostninger. Det skyldes, at ændringer til 

netvirksomhedens nettabsomkostninger som udgangspunkt ikke har betydning for be-

regning af effektiviseringspotentialer og fastsættelse af effektiviseringskrav, da omkost-

ningsgrundlaget fastsættes ved, at nettabsomkostningerne fratrækkes netvirksomhe-

dens driftsomkostninger. 
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Hjerting har oplyst, at de nye driftsomkostninger tager udgangspunkt i den oprindeligt 

oplyste værdi for driftsomkostninger. Forsyningstilsynet lægger derfor til grund, at det 

er de oprindelige nettabsomkostninger, som skal holdes ude af benchmarkingen i be-

regningerne. 

 

Hjerting ansøgte i de oprindelige afgørelser om at få straksafskrivninger på gamle 

skrottede målere taget ud af benchmarkingen for 2011 og 2012 (hhv. BM12 og BM13), 

jf. sagsnr.: 13/05622-224. Forsyningstilsynet godkendte at tage omkostningerne vedrø-

rende fjernaflæste målere ud af netvirksomhedens driftsomkostninger. 

 

Forsyningstilsynet havde til afgørelserne valgt, at omkostninger med uhensigtsmæssig 

effekt på netvirksomhedernes adfærd skulle trækkes ud af omkostningsgrundlaget til 

brug for benchmarking: 

 
[”] Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at betragte straksafskrivning på gamle skrottede målere 

som ekstraordinære omkostninger. [”] 

 

Forsyningstilsynet har i denne afgørelse taget stilling til en række ekstraordinære 

driftsomkostninger, fordi en større andel af driftsomkostningerne fra den oprindelige 

benchmarking bliver flyttet fra driftsomkostninger til afskrivninger (aktiveret). Forsy-

ningstilsynet har derfor omposteret en række godkendte ekstraordinære driftsomkost-

ninger til afskrivninger for at sikre konsistent sammenligningsgrundlag, jf. Tabel 4. 

TABEL 4 | ANSØGTE OG GODKENDTE EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER 

År for afgørelse Driftsomkostninger Afskrivninger 

 Oprindelig Ny fordeling Oprindelig Ny fordeling 

BM12 (første korrektion) 1.132.545 47.750 0 1.084.795 

BM12 (anden korrektion) 1.132.545 47.750 0 1.084.795 

BM13 1.614.395 4.125 498.104 2.108.374 

BM13 (genoptaget) 1.614.395 4.125 0 1.610.270 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Note: Beregninger er baseret på oplysninger fra Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Hjerting har oplyst, at i alt 2.695.065 kr. er afholdt som straksafskrivninger i 2011 og 

2012, i forbindelse med udrulning af fjernaflæste målere. Heraf skal 1.084.795 kr. hen-

føres til regnskabet for 2011 og de resterende 1.610.270 kr. henføres til regnskabet for 

2012, jf. mail af 21. oktober 2013. 

 

Forsyningstilsynet har vurderet, at straksafskrivninger på 1.084.795 kr. i 2011 skal om-

posteres fra ekstraordinære driftsomkostninger til ekstraordinære afskrivninger for 

2011.  

 

Forsyningstilsynet har vurderet, at straksafskrivninger på 1.610.270 kr. i 2012 ligeledes 

skal omposteres, hvor det dog skal bemærkes, at der for den ene afgørelse allerede 

var godkendt 498.104 kr. i ekstraordinære afskrivninger. Derfor bliver de pågældende 
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straksafskrivninger lagt til de allerede anvendte ekstraordinære afskrivninger i BM13, 

jf. Tabel 4. 

 

Forsyningstilsynets beregninger af de nye effektiviseringskrav er vedlagt som bilag 3, 

hvortil der henvises. Forsyningstilsynet henviser desuden til bilag 3 for en detaljeret 

gennemgang af, hvordan omkostningsgrundlaget for hvert år er blevet beregnet base-

ret på nye oplysninger, samt hvordan ændringerne til 0,4 kV ledninger, målere og leve-

ret elektricitet giver ny værdi for netvolumen. Endvidere henvises der til bilag 4 for en 

oversigt over de enkelte års effektiviseringskrav og beregnede værdier i perioden. 

 

For indtægtsrammerne til og med 2017 gælder de tidligere regler i elforsyningslovens3 

§ 70, stk. 10, der lyder således: 

 
”Stk. 10. Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsramme for 

hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds effektiviserings-

potentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed ikke overholder fri-

sten for indsendelse af de nødvendige oplysninger eller afgiver mangelfulde eller fejlagtige oplys-

ninger til brug for Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af effektiviteten, 

kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Energitilsynet kan for virk-

somhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til løsning af denne opgave. Den forelø-

bige værdifastsættelse bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. 

En eventuel efterfølgende justering af indtægtsrammen som følge af de indsendte oplysninger vil 

ske for det næstfølgende regnskabsår.” (tilsynets understregning) 

 

Det følger desuden af indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 2, at benchmarkin-

gen baseres på oplysninger fra netvirksomhederne. Hvis en netvirksomhed indsender 

mangelfulde eller fejlbehæftede oplysninger, eller indsender oplysningerne efter den 

fastsatte tidsfrist, kan Energitilsynet fastsætte foreløbige værdier, jf. § 28, stk. 3. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelsens § 29, stk. 3, fastsætter herefter følgende: 

 
Stk. 3. Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. § 28, stk. 3, ville have givet an-

ledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen finde sted i forbindelse med 

Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende reguleringsår. 

For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen. 

 

På baggrund af bestemmelserne i elforsyningslovens § 70, stk. 10, sammenholdt med 

indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 28-29 korrigerer Forsyningstilsynet ikke netvirk-

somhedens udmeldte varige effektiviseringskrav bagudrettet.  

 

Da netvirksomheden i 2014 anmodede om en korrektion af de udmeldte effektivise-

ringskrav, finder Forsyningstilsynet, at det varige effektiviseringskrav som følge af 

benchmarking af økonomisk effektivitet for reguleringsårene 2008-2015 (BM07-BM14), 

bør justeres fremadrettet fra og med reguleringsåret 2015.  

 

Tilsynet har genberegnet de varige effektiviseringskrav, der er udmeldt til netvirksom-

heden i forbindelse med afgørelserne i perioden 2007-2014, hvor effektiviseringskra-

vene udmøntet i indtægtsrammerne for 2008-2015 fastholdes, og der herefter foreta-

ges et tillæg til netvirksomhedens indtægtsramme for næstfølgende regnskabsår. 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund forhøjet netvirksomhedens indtægtsramme 

fra og med reguleringsåret 2015 med kr. 705.431. 

 
3 Lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved § 1, nr. 3, i lov nr. 1755 af 27. decem-

ber 2016, jf. § 5, stk. 5, i lov nr. 662 af 8. juni 2017 om ændring af lov om elforsyning m.v. 
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4.2. REGULERINGSPRIS 

I dette afsnit opgør Forsyningstilsynet Hjertings 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 10,60 

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

 

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.4 En netvirksomheds indtægtsramme nedsættes varigt, såfremt netvirksomheden i 

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

gørelsen. 

 

Hjerings forrentning i 2017 er kr. -67.837, svarende til en forrentningsprocent på -0,837 

pct., hvilket ikke overstiger den tilladte forrentningsprocent i 2017. Beregningerne frem-

går af fanen ”IR” i vedhæftede regneark ”Hjerting (2011-2017)”. 

 

Hjerting 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.  

 

 

4Jf. 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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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 5 nedenfor. Difference i 

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

angives som et negativt beløb. 

TABEL 5 | OPGØRELSE AF HJERTINGS DIFFERENCE I 2017 

Kilde: Hjerting og Forsyningstilsynet. 

Som det fremgår af Tabel 5, er årets difference i reguleringsåret 2017 i forbrugernes 

favør.  

 

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

stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, som ikke stemmer overens med årets diffe-

rence i 2017 grundet afsnit 4.1.4. På baggrund af Hjertings høringssvar som beskrevet 

ovenfor i afsnit 2.1, fastsætter Forsyningstilsynet, at netvirksomhedens difference for 

2017 skal afvikles med hhv. kr. 246.565 i 2018 og kr. 246.565 i 2019.  

  

I Tabel 6 fremgår årets difference samt afviklingsplan. Differencer for tidligere år med 

tilhørende afviklingsplaner fremgår af Tabel 7. 

 

TABEL 6 | HJERTINGS AFVIKLINGSPLAN FOR ÅRETS DIFFERENCE 

 Årets difference (kr.) Midlertidig tarifned-

sættelse (kr.) 

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

2017 493.130 0 246.565 246.565 

Kilde: Hjerting og Forsyningstilsynet. 

Note; Differencen opstået i 2017 har ændret sig som følge af afsnit 4.1.4. Forsyningstilsynet har derfor 

justeret Hjertings oprindeligt indberettede afviklingsplan for differencen i 2017 proportionalt, så planen 

stemmer med den opståede difference i 2017 på kr. 493.130. 

I netvirksomhedens afgørelse om reguleringspris for reguleringsåret 2016 af 18. maj 

2018 (sagsnr. 18/05693) er årets difference i 2016 opgjort til kr. -317.114 i forbrugernes 

favør og differencen ultimo 2015 er opgjort til kr. -1.046.622. 

 

 Årets indtægts-

ramme (kr.) 

Årets driftsmæssige 

indtægter (kr.) 

Dokumenteret afvikling 

af differencer fra tidligere 

reguleringsår (kr.) 

Årets difference (kr.) 

2017 1.318.796 825.666 0 493.130  

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

vikle dele af differencen fra tidligere år, jf. Tabel 7.  

 

Differencen ultimo 2015 samt årets difference i 2016 er korrigeret i nærværende afgø-

relse som følge af afsnit 4.1.4, jf. Tabel 7.  

TABEL 7 | HJERTINGS TIDLIGERE AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER SAMT 

AFVIKLING HERAF 

 2017 2018 2019 

Restafviklingsplan for differencen for 2015 og tidligere 

(kr.) 

(736.058) 
 

- - 

Manglende difference til afvikling for 2015 og tidligere 

(kr.) 

(408.549) - - 

Afviklingsplan for årets difference inkl. forrentning i 

2016 (kr.) 

0 (329.878) - 

Difference, der ikke er indgået i tidligere afviklingspla-

ner, jf. afsnit 4.1.4 (kr.) 

705.431   

  - Korrigeret difference ultimo 2015 (kr.) (312.798)   

  - Korrigeret årets difference i 2016 (kr.) 384.341   

Afvikling af differencen i forbrugernes favør ultimo 

2015 vha. årets difference i virksomhedens favør i 

2016 (kr.) 

325.388   

Korrigeret tilbageværende difference i virksomhedens 

favør, der bortfalder i året (kr.) 

0 58.953 0 

Kilde: Hjerting og Forsyningstilsynet. 

*Parentes angiver, at differencen var negativ, dvs. i forbrugernes favør. 

Det fremgår af Tabel 7, at netvirksomheden som følge af genberegning af effektivise-

ringskravene, jf. afsnit 4.1.4, har fået afviklet sine tidligere års differencer i forbrugernes 

favør. Forsyningstilsynet bemærker, at Hjerting skal afvikle sin difference i virksomhe-

dens favør på kr. 58.953 inden udgangen af 2018, for at beløbet ikke bortfalder. 

4.5. REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLELSE  

Det fremgår af Hjertings reguleringsregnskab for 2017, der er indberettet den 9. juli 

2018, at indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparende aktiviteter (afsnit 

14.1) udgør samme beløb som nettoomkostningerne (13.4), jf. oversigten nedenfor. 
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 Reguleringsregnskab 2017 – ved indberetning den 9. juli 2018 

 

13. Nettoomkostninger til energispareaktiviteter  

  2017 

13.4 Nettoomkostninger  95.631 kr.  

 

14. Tarif – og abonnementsindtægter 

 2017  

14.1.  Indtægter opkrævet ifm. energibesparende ak-
tiviteter 

   95.631 kr.  

 

En netvirksomhed skal holde indtægter og omkostninger forbundet med realisering af 

energibesparelser regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige 

indtægter og omkostninger, jf. § 22, stk. 10, i lov om elforsyning, og § 18 i energispare-

bekendtgørelsen. For året 2017 var kravet fastsat i § 17 i energisparebekendtgørelse 

nr. 840 af 30. juni 2017. 

 

Formålet med kravet om regnskabsmæssig adskillelse er, at netvirksomheden umiddel-

bart kan redegøre for indtægter og omkostninger forbundet med energispareordningen, 

og således at opståede overskud kan holdes ude fra beregningen af virksomhedens 

forrentning. En manglende overholdelse af kravet i forbindelse med opgørelse af ind-

tægter kan således give selskabet særlige fordele i forhold til forrentning og i forhold til 

opkrævning af for store eller for små beløb i de enkelte år hos forbrugerne. Herudover 

er der selvstændige krav om afvikling af differencerne, uanset om der er opkrævet for 

meget eller lidt. 

 

Indtægter og omkostninger kan ikke forventes at være lig hinanden, hvis kravet om regn-

skabsmæssig adskillelse er overholdt. Et selskab kender ikke forud for året eller et andet 

givet tidspunkt sine faktiske opkrævede tarif- og abonnementsindtægter. De opkrævede 

tarifindtægter afhænger af den leverede mængde af elektricitet, som afhænger af flere 

faktorer, såsom vejrforhold. Et selskab kan hermed ikke budgettere sig frem til, at deres 

indtægter og omkostninger bliver lig hinanden. 

 

Ved mail af 24. august 2018 gjorde Forsyningstilsynet således Hjerting opmærksom på, 

at indtægter og omkostninger i forbindelse med energibesparende aktiviteter er indbe-

rettet til samme beløb. Forsyningstilsynet henviste i mailen til, at der er krav om regn-

skabsmæssig adskillelse, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 840 af om energispareydelser i 

net- og distributionsvirksomheder, og oplyste, at der ved en regnskabsmæssig adskil-

lelse forventes at opstå en difference (indtægter og omkostninger vil ikke være ikke lig 

hinanden).  

 

Forsyningstilsynet anmodede Hjerting om at redegøre for deres regnskabspraksis ved 

opgørelsen af deres indtægter og omkostninger til energibesparende aktiviteter i forbin-

delse med indberetningen.  

 

Forsyningstilsynet gjorde herudover opmærksom på, at Hjerting har fået metodegod-

kendt ”Dansk Energis tarifmodel 2.0 – uden afvigelser”. I Dansk Energis metode er in-

deholdt en særskilt energisparetarif, som bør være lagt til grund for de indberettede ind-

tægter opkrævet ifm. energibesparende aktiviteter. 
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Hjerting Transformatorforenings metodeanmeldelse  

Forsyningstilsynet godkendte ved afgørelse den 10. marts 2016 Hjerting Transforma-

torforening tarifmetodevalg af ”Dansk Energis tarifmodel 2.0 – uden afvigelser” ind-

sendt den 30. november 2015, jf. sagsnr. 15/11470 

 

  

 

Ved mail af 29. november 2018 anførte Hjerting med hensyn til de indberettede tarif-

indtægter:  

 

”For 2017 har selskabet fastsat taksterne ud fra den forventede indtægtsramme for 

året. I denne indtægtsramme indgår de forventede energispareomkostninger. Selska-

bet har således ikke indregnet en særskilt defineret takst på energispareindtægterne. 

Selskabet har i stedet budgetteret med at afholdte omkostninger til energispareaktivite-

terne indregnes i prisen over for forbrugerne 1:1 indirekte gennem de fastsatte takster. 

Beløbet er dermed holdt regnskabsmæssigt adskilt fra den øvrige drift gennem bogfø-

ringen af selskabets energispareomkostninger. Grundet selskabets praksis er der i året 

derfor ikke opstået difference i hhv. forbrugernes eller virksomhedens favør vedrø-

rende energispareaktiviteten”. 

 

Ved mail af 6. maj 2019 anmodede Forsyningstilsynet om oplysninger, der skulle anven-

des til dels at vurdere, om Hjerting havde mulighed for at opgøre indtægterne særskilt, 

og dels om Hjerting havde fulgt deres anmeldte tarifmetode. 

 

De oplysninger, som var omfattet af Forsyningstilsynets anmodning, var følgende: 

1) Kontoopgørelse af tarifindtægterne 

2) Regnearket anvendt til fastlæggelse af tarifferne 

 

Ved mail af 15. maj 2019 oplyste Hjerting, at virksomheden fastsatte sine tariffer og 

abonnementsbetalinger for 2017 uden at skelne mellem, om de blev opkrævet til dæk-

ning af energibesparende aktiviteter eller et område på den øvrige drift. 

 

Ved telefonsamtale den 30. september 2019 oplyste Hjerting, at virksomheden ved fast-

sættelse af tarifferne og abonnementsbetalingerne ikke havde anvendt Dansk Energis 

tarifmodel 2.0. Hjerting har på baggrund af den lave indtægtsramme for reguleringsåret 

2017 ikke opkrævet tarifbetaling, men alene opkrævet abonnementsbetaling. Hjerting 

har oplyst, at man ved beregningen og fastsættelsen af abonnementet ikke forholdt sig 

til den del af abonnementet, der blev opkrævet til dækning af virksomhedens omkost-

ninger til realisering af energibesparende aktiviteter.  

 

Ved mail af 14. august 2020 fremsendte Hjerting Transformatorforening sine hørings-

bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til afgørelse af 15. juli 2020.  

 

Forsyningstilsynet korrigerede Hjerting Transformatorforenings indtægter vedrørende 

energibesparelser til nul kr. for kalenderåret 2017.  

 

Hjerting Transformatorforening er ikke enig i Forsyningstilsynets korrektion.  
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Netvirksomheden bemærker, at netvirksomheden i perioden 2010-2017 har haft 

samme regnskabspraksis for opgørelsen af årets indtægter vedr. energispare, og prak-

sis var beskrevet i netvirksomhedens reguleringsregnskaber. Virksomheden oplyser, at 

tilsynet ikke tidligere har bemærket, at virksomhedens praksis var i strid med reglerne. 

Virksomheden fastsatte derfor sine priser for kalenderåret 2017 med udgangspunkt i 

den viden, der var til stede på budgetlægningstidspunktet. Det var således netvirksom-

hedens forventning for 2017 at kunne anvende denne regnskabspraksis, som har væ-

ret anvendt tidligere.    

 

Forsyningstilsynet bemærker, at kravet om regnskabsmæssig adskillelse er fastsat ved 

lov. Af § 22, stk. 10 (tidligere § 22, stk. 9), i lov om elforsyning fremgår:  

 
”Stk. 10. Indtægter og omkostninger forbundet med energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, 

nr. 5, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter 

og omkostninger. Indtægterne skal dække omkostningerne til energispareindsatsen i regnskabs-

året.”  

 

Bestemmelsen blev indsat i lov om elforsyning i 2010, jf. § 22, stk. 9, i lov om elforsy-

ning. Af de bemærkninger, der fulgte lovforslaget, fremgår, at indtægter og omkostnin-

ger forbundet med energispareindsatsen holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirk-

somhedens øvrige driftsmæssige indtægter og omkostninger, således at der umiddel-

bart kan redegøres herfor, og således at tilfældigt opståede overskud kan holdes ude 

fra beregningen af netvirksomhedens forrentning, jf. § 70, stk. 4.  

 

Kravet om regnskabsmæssig adskillelse fremgår ligeledes af § 16, stk. 4, i indtægts-

rammebekendtgørelsen:  

 
”Stk. 4. Indtægter til energibesparende aktiviteter omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 

21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder fastsættes i henhold til § 

19 denne bekendtgørelse med henblik på at dække omkostningerne til energispareindsatsen i 

regnskabsåret. For meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb reguleres via midlertidige tarifæn-

dringer i det følgende regnskabsår. Omkostninger og indtægter knyttet til energibesparende aktivi-

teter holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsomkostninger og driftsmæs-

sige indtægter.”  

 

Bestemmelsen indebærer, at netvirksomheden er forpligtet til at holde driftsmæssige 

indtægter og omkostninger adskilt fra indtægter og omkostninger til energispareindsat-

sen, herunder en netvirksomheds plan for afvikling af en difference på den almindelig 

drift.  

 

Det har været lovpligtigt for netvirksomheden at opfylde kravet om regnskabsmæssig 

tilbage siden reguleringsåret 2010, jf. § 19, stk. 5, i energisparebekendtgørelse nr. 677 

af 21. juni 2010. 

 

Forsyningstilsynet bemærker tillige, at Forsyningstilsynet har anmodet virksomheden 

om oplysninger til brug for en vurdering af, om Hjerting havde mulighed for at opgøre 

indtægterne særskilt, og dels om Hjerting havde fulgt deres anmeldte tarifmetode (se 

mere om det under punkt 4.5 på s. 14). Virksomheden har ikke fremsendt den anmo-

dede dokumentation, men oplyste ved telefonsamtale 30. september 2019, at virksom-

heden ved beregningen og fastsættelsen af abonnementet ikke forholdt sig til den del 

af abonnementet, der blev opkrævet til dækning af virksomhedens omkostninger til re-

alisering af energibesparende aktiviteter.  
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Forsyningstilsynet træffer afgørelse på det foreliggende grundlag.  

 

Forsyningstilsynet opgør således indtægter opkrævet ifm. energibesparende aktiviteter 

til 0 kr., mens de driftsmæssige indtægter opgøres til kr. 825.666. 

 

Reguleringsregnskabet 2017 – I overensstemmelse med kravet om regnskabsmæssig 

adskillelse:   

 

1. Indtægter og viderefakturering 

 2017  

1.1 Driftsmæssige indtægter 825.666 kr. (indberettet:  

730.035 kr.) 

 

 

14. Tarif – og abonnementsindtægter 

 2017  

14.1.  Indtægter opkrævet ifm. energibesparende ak-
tiviteter 

 0 kr. (indberettet: 95.631 kr.)   

 

Forsyningstilsynet finder på grundlag af ovenstående, at Hjerting har tilsidesat kravet 

om at holde indtægter og omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser 

regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og om-

kostninger, jf. § 22, stk. 10, i lov om elforsyning. Kravet er også fastsat i § 18 i energi-

sparebekendtgørelsen. Det ved lov fastsatte krav fremgik tillige af § 17 i energisparebe-

kendtgørelse nr. 840 af 30. juni 2017. 

 

Efter de foreliggende oplysninger har Hjerting ikke overholdt kravet i årene 2010-2014 

og 2016-2017. Forsyningstilsynet påbyder derfor Hjerting at overholde kravet, jf. § 22, 

stk. 10, i lov om elforsyning, og § 18 i energisparebekendtgørelsen, jf. § 85 d, stk. 1, i 

lov om elforsyning. Det ved lov fastsatte krav fremgik tillige af § 17 i energisparebekendt-

gørelse nr. 840 af 30. juni 2017. 

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

digt 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 

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 0,77 øre/kWh, jf. fanen ”Energispare-

ydelser” i vedhæftede regneark ”Hjerting Transformatorforening (2011-2017)”. 

 

Afgørelsen er baseret på virksomhedens 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. 

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

sparedifferencer i netvirksomhedens favør skal afvikles senest inden for de følgende 3 regn-

skabsår. 

 

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. 95.631 

i virksomhedens favør, jf. Tabel 8, og jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 

864/2019. 

TABEL 8 | ÅRETS ENERGISPAREDIFFERENCE 2017 

Kilde: Hjerting Transformatorforening og Forsyningstilsynet. 

 

På baggrund af virksomhedens 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. 95.631 i virksomhedens favør, jf. Tabel 9, og § 26, stk. 1, i energisparebe-

kendtgørelsen nr. 864/2019. 

 

TABEL 9 | DEN AKKUMULEREDE ENERGISPAREDIFFERENCE, 2010-2017 

Kilde: Hjerting Transformatorforening og Forsyningstilsynet. 

 

Virksomhedens akkumulerede energisparedifference ultimo 2017, som udgør kr. 95.631 

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

864/2019, skal afvikles senest inden for de tre følgende regnskabsår. 

 2017 

Nettoomkostninger til realisering af energibesparelser (kr.) 95.631 

Tarif- og abonnementsindtægter forbundet med energispareydelser (kr.) 0 

Energisparedifference (kr.) 95.631 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomkostninger til 

realisering af energibe-

sparelser (kr.) 

136.758 315.845 244.150 160.821 2.904 336.470 105.555 95.631 

Tarif- og abonne-

mentsindtægter for-

bundet med energispa-

reydelser (kr.) 

136.758 315.845 244.150 160.821 2.904 240.074 201.951 0 

Årets energisparediffe-

rence (kr.) 

- - - - - 96.396 -96.396 95.631 

Akkumuleret energi-

sparedifference (kr.) 

- - - - - 96.396 - 95.631 
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5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet, under forudsætning af, at Hjerting har indsendt korrekte op-

lysninger 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 ”Hjerting (2011-2017)” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

Bilag 3:  Regneark angående genberegning af benchmarkingkrav 

Bilag 4:  Tabeller angående genberegning af benchmarkingkrav 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Katrine Strands 

Specialkonsulent 

Tlf. 41715420 

kaas@forsyningstilsynet.dk 
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