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2017 

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

for reguleringsåret 2017 samt en forhøjelse af netvirksomhedens bagudrettede regule-

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

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

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

ber 2018. 

 

SK Elnet A/S ændrede pr. 23. maj 2019 navn til Zeanet A/S og bliver i det følgende 

benævnt Zeanet. 

1. AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Zeanets reguleringspris eksklusive energi-

spareydelser for reguleringsåret 2017 fastsættes til 21,66 øre/kWh, jf. § 50, stk. 4, i be-

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

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

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

 

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspeci-

fikke forhold:  

 

- Reguleringsprisen korrigeres ikke i 2017 som følge af nettab, jf. § 12 i indtægts-

rammebekendtgørelsen. 

 

- Reguleringsprisen forhøjes midlertidigt med 0,006 øre/kWh i 2017 som følge af 

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

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

 

- Reguleringsprisen reduceres varigt med 0,41 øre/kWh i 2017, som følge af tab 

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

om elforsyning. 
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- Zeanets afgang af netaktiver i 2017 reduceres med kr. 865.633 svarende til 

restafskrivning på fjernaflæste målere, som er demonteret i 2018. Tilsvarende 

øges Zeanets netaktiver ultimo 2017 med kr. 865.633. 

 

For så vidt angår forrentning og merforrentning træffer Tilsynet følgende afgørelse: 

 

- Forsyningstilsynet godkender, at Zeanet i 2017 afskriver kr. 312.950 af sit pen-

sionsaktiv med henblik på at nedbringe merforrentningen. 

 

Endelig træffer Tilsynet afgørelse om, at: 

 

- Zeanets reguleringspris for reguleringsåret 2017 forhøjes med 3,50 øre/kWh for 

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

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

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

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

 

- Zeanets reguleringspris for året 2012 som fastsat ved Energitilsynets afgørelse 

af 3. juni 2015 i sag nr. 12/09067 om fastsættelse af indtægtsrammen for så 

vidt angår omkostninger til realisering af energibesparelser ændres således, at 

dette beløb nedsættes med kr. 168.785 som angivet i Forsyningstilsynets afgø-

relse af 1. juli 2020 i sag nr. 19/10985 om markedsmæssighed af aftaler indgået 

af Zeanet for kontrolåret 2012, jf. § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelse 677/ 

2010. 

 

- Endvidere træffes der afgørelse om, at Zeanet har en akkumuleret energispa-

redifference i perioden 2010-2017 opgjort ultimo 2017 til kr. 1.070.433 i kunder-

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

2019. 

2. SAGSFREMSTILLING 

Zeanet 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 28. maj 2018 indsendt til Forsy-

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

vedlægges denne afgørelse som bilag 1, hvortil der henvises.  

 

Samtidig med reguleringsregnskabet sendte Zeanet en ansøgning om forhøjelse af ind-

tægtsrammen som følge af udgifter til IT-sikkerhed på samlet kr. 147.066,65. Omkost-

ningerne bestod af ”Platinum Alert Service” fra CSIS Security Group A/S på kr. 10.900 

og ”Udgifter til assistance med it-sikkerhed og it-beredskabsbekendtgørelsen” fra PwC 

på kr. 136.166,65.  

 

Efter anmodning fra Forsyningstilsynet sendte Zeanet den 6. september 2019 Energi-

styrelsens godkendelse af kontrakten mellem SK Elnet A/S og it-sikkerhedstjenesten 

CSIS Security Group A/S på kr. 10.900 ekskl. moms.  
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Forsyningstilsynet har den 1. juli 2020 truffet afgørelse om markedsmæssighed af aftaler 

indgået af Zeanet for kontrolåret 2012 i sag nr. 19/10985. Forsyningstilsynet inddrager 

således disse oplysninger. 

 

2.1. HØRING 

 

Udkast til nærværende afgørelse er den 27. januar 2020 sendt i partshøring hos netvirk-

somheden med høringsfrist den 10. februar 2020.  

 

Zeanet har fremsendt høringssvar den 20. februar 2020. Heraf fremgår, at Zeanet er 

uenige i, at Tilsynet lægger til grund, at kr. 599.000 pris- og mængdefremskrevet skal 

anvendes til at reducere reguleringsprisen varigt med i 2017. Zeanet anfører følgende:  
”Det i mail af 23. juni 2016 er, som Forsyningstilsynet bemærker, årets hensættelse. Det beløb, 

som skal fratrækkes indtægtsrammen er efter vores forståelse de faktiske, realiserede tab på de-

bitorer i 2004, som Zeanet ikke har haft grundlag for at opgøre for Slagelse. 

Det fremstår desuden ulogisk, at det indregnede tab på debitorer for Zeanet - på baggrund af For-

syningstilsynets vurdering i denne sag, som vi forstår er jf. stk. 3 i den nævnte bestemmelse - 

opgøres mere end dobbelt så højt, som hvis tilsynet havde opgjort reduktion for tab på debitorer 

som den gennemsnitlige omkostning pr. kWh hos andre netvirksomheder på 0,0013 kr./kWh. Dette 

ville resultere i en samlet reduktion for Zeanet på 274.841 kr. i 2004-prisniveau.” 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det fremgår af reguleringsprisafgørelsen for 2005-2015 

af den 25. januar 2017, j.nr. 16/13206, at: 

 
”Virksomheden pålægges ikke at korrigere postering af tab på debitorer med tilbagevirkende kraft. 

Virksomheden har meddelt sekretariatet, at forholdet er posteret korrekt fra reguleringsåret 2014. 

Sekretariatet forhøjer indtægtsrammen for 2014 varigt med kr. 671.223 som følge af den ændrede 

praksis i 2014.” 

 

Hertil bemærker Tilsynet endvidere, at beløbet på kr. 599.000 for SK-El i 2004 samt kr. 

15.500 for Korsør i 2004 udgør værdien kr. 671.223 pris- og mængdefremskrevet fra 

2004 til 2014. Dette fremgår også af afgørelsen af 25. januar 2017: 

 
”SK-Elnet har den 22. december 2015 oplyst, at tab på debitorer i årene 2004-2013 er fraregnet i 

virksomhedens driftsmæssige indtægter. Pr. 1. januar 2014 har SKElnet fremadrettet ændret sin 

håndtering af tab på debitorer, således at tab på debitorer ikke fraregnes i netvirksomhedens drifts-

mæssige indtægter. 

Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at virksomheden ikke har foretaget en prak-

sisændring efter den 8. oktober 2008, hvorfor virksomheden ikke har været forpligtet til at redegøre 

for denne praksis overfor sekretariatet. Sekretariatet vurderer derfor, at der i den foreliggende sag 

ikke bør ske en korrektion af forholdet med tilbagevirkende kraft. 

 

SK-Elnet har imidlertid den 23. juni 2016 ansøgt om en forhøjelse af indtægtsrammen, som følge 

af den ændrede regnskabspraksis. På ovenstående baggrund forhøjer Sekretariatet derfor ind-

tægtsrammen for 2014 med kr. 671.223, der er den pris- og mængderegulerede værdi af tab på 

debitorer for SK-El på 599.000 i 2004, og 15.500 for Korsør i 2004.” 

 

Netvirksomheden fik i 2014 en varig forhøjelse af indtægtsrammen som følge af tab på 

debitorer på baggrund af de af netvirksomheden indberettede beløb på netop tab på 

debitorer på kr. 599.000 og kr. 15.500 kr. i 2004. Tilsynet vurderer på den baggrund, at 

det samme beløb skal anvendes, når netvirksomhedens reguleringspris skal reduceres 

varigt i 2017 som følge af tab på debitorer.  
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Zeanet har i sit høringssvar desuden anmodet Forsyningstilsynet om at præcisere af-

snittet vedr. afviklingen af differencer. Forsyningstilsynet bemærker dertil, at differen-

cerne før 2018 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse nr. 195/2016. Differen-

cer for 2018 og frem vil blive behandlet efter indtægtsrammebekendtgørelse nr. 

969/2018. Der vil først i forbindelse med den endelige indtægtsramme for 2018 blive 

truffet afgørelse om differencerne for 2018 og frem, hvorfor nærværende afgørelse ikke 

forholder sig til bestemmelser om evt. bortfald under ny økonomisk regulering. 

 

I sit høringssvar har Zeanet anmodet om en korrektion af afskrivningerne i 2017 samt i 

årene 2014-2016, da Zeanet gør gældende, at årets afgang af netaktiver også skal med-

tages ved beregning af forrentningsloftet. Zeanet anfører følgende i deres høringssvar 

af 20. februar 2020: 

 
[”] 

I forhold til tilsynets beregning af forrentningsloft skal vi bemærke, at beløbet anført i regulerings-

regnskabets punkt 4.6 Årets afgange af netaktiver, skal medtages ved beregning af forrentnings-

loftet. De i reguleringsregnskabet opgjorte omkostninger udgør nedskrivninger (restafskrivninger) 

på en række ældre anlæg. Der er ikke tale om anlæg, der er fx er solgt til Energinet, eller anden 

netvirksomhed. I årsregnskabet karakteriseres en sådan restafskrivning som en afgang, og der er 

derfor sket en misforståelse i forbindelse med udfyldelse af skemaet i reguleringsregnskabet. Vi 

skal derfor anmode om, at det er de samlede regulatoriske afskrivninger i 2017 på 9.270.854 kr. 

der lægges til grund ved beregning af forrentningsloftet. Det bemærkes, at denne korrektion er 

væsentlig, da den ændrer den opgjorte forrentningsprocent med mere end 1 procentpoint. Såfremt 

tilsynet har behov for yderligere i denne forbindelse, eller har spørgsmål til dette, hører vi gerne fra 

jer. 

  

Dette har umiddelbart også været tilfældet i perioden 2014-2016. Vi skal derfor anmode om tilsy-

nets vurdering af, om ovenstående korrektion tilsvarende kan foretages for denne periode. Hvis det 

vurderes, at korrektionen kan foretages i et eller flere år bidrager vi selvfølgelig med den nødven-

dige dokumentation. 

 

Afslutningsvist bemærkes, at Zeanet ønsker at korrigere den anmeldte midlertidige tarifnedsæt-

telse til nul, såfremt korrektionen vedr. som ventet indarbejdes i opgørelsen af forrentningsloftet. 

Såfremt tilsynet ikke accepterer korrektionen af afskrivningerne, ønsker Zeanet muligheden for at 

vurdere en eventuel midlertidig tarifnedsættelse, men fastholder foreløbigt princippet om, at der 

ikke ønskes foretaget en midlertidig tarifnedsættelse i 2017. 

[”] 

 

Tilsynet bemærker hertil, at fristen for anmodning om korrektion fsva. året 2017 var se-

nest sammen med reguleringsregnskabet for 2018, jf. § 50, stk. 5, i BEK nr. 969 af den 

27. juni 2018. Fristen for anmodning om korrektion fsva. årene 2014-2016 var den 1. 

oktober 2018, jf. § 50, stk. 5. Forsyningstilsynet korrigerer derfor ikke afskrivningerne i 

2014-2017 på baggrund af Zeanets anmodning om korrektion fremsendt den 20. februar 

2020.  

 

Udkast til nærværende afgørelse blev den 7. juli 2020 sendt i fornyet partshøring hos 

netvirksomheden med høringsfrist til den 14. august 2020 fsva. afsnit 4.1.4, da afsnit 

4.1.4 ikke var en del af det tidligere udkast til afgørelse. Tilsynet bemærkede dertil, at 

der kun blev partshørt over afsnit 4.1.4 samt ændringerne i afsnit 4.3 og 4.4, som reduk-

tionen i afskrivningerne i 2017 medfører. 

 

Zeanet har den 16. august 2020 fremsendt sit høringssvar til afsnit 4.1.4 samt afsnit 4.3 

og 4.4. Af høringssvaret fremgår det, at: 

 
[”] 
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Forsyningstilsynets implementering af korrektionen er dog forkert, idet de oplyste afskrivninger i 

reguleringsregnskabet, er årets afskrivninger på de anlæg der stadig er i drift. 

Denne problemstilling er tillige beskrevet i det første høringssvar vedr. 2017-afgørelsen. Selskabet 

har indberettet restafskrivninger vedr. årets afgange (anlæg der tages ud af drift og udskiftes med 

nye anlæg) under punkt 4.6 Årets afgang af netaktiver. Det er forvirrende, at tilsynet til regulerings-

regnskabet har oprettet en regnskabslinje, der af navn svarer til årsregnskabets behandling af det, 

som tilsynet kalder ”restafskrivninger”. 

Restafskrivningen af de fjernaflæste målere, som tilsynet korrigerer, ligger altså på posten ”4.6 

Årets afgang af netaktiver”. Af denne årsag er tilsynets korrektion forkert, og betyder at selskabet 

stilles urimeligt. Havde restafskrivningerne på de fjernaflæste målere ligget på posten afskrivninger, 

ville denne have været tilsvarende højere. 

Zeanet kan altså acceptere, at tilsynet foretager en korrektion, men det må være en forudsætning, 

at korrektionen foretages på den post hvor omkostningen rent faktisk ligger. 

Under forudsætning af, at det er den korrekte post der korrigeres, ønsker Zeanet desuden at kunne 

indberette restafskrivningen. Selskabets resterende ikke-fjernaflæste målere blev demonteret i 

2019, og Zeanet påtænker derfor at indberette restafskrivningen i reguleringsregnskabet for 2019. 

Hvis tilsynet er uenig i, at denne tilgang er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler, øn-

sker Zeanet at anmode om, at reguleringsregnskabet for 2018 korrigeres, således at restafskriv-

ningen på de fjernaflæste målere indgår i RR2018. Da ændringen af afskrivningerne vil overstige 

væsentlighedskriteriet på 10 %, anser vi korrektionen for væsentlig. 

Tilsynet bedes inden der træffes endelig afgørelse give en tilbagemelding på dette spørgsmål. 

[”] 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Forsyningstilsynet er enigt i, at korrektionen skal 

foretages på den post, hvor den afskrivning, som skal korrigeres, oprindeligt er posteret. 

På den baggrund reducerer Forsyningstilsynet posten Årets afgang af netaktiver i 2017 

med kr. 865.633 i stedet for posten Årets afskrivninger i 2017. 

 

Tilsynet bemærker desuden, at korrektionsanmodninger, som vedrører 2018 og frem 

ikke behandles i nærværende afgørelse for reguleringsprisen for 2017. 

 

Endvidere anføres det i høringssvaret, at: 

 
[”] 

Forsyningstilsynet vurderer i høringsbemærkningerne, at der ikke kan foretages korrektion af regn-

skabsoplysninger, da fristerne herfor er overskredet. 

Zeanet bemærker, at tilsynet selv har overskredet fristerne i indtægtsrammebekendtgørelsen, hvor-

for det ikke bør komme selskabet til skade, at afgørelsen kommer så sent. 

Tillige bemærkes, at der efter vores vurdering ikke er tale om en korrektion af regnskabsoplysnin-

gerne. Zeanet har opgjort de anlæg, som tages ud af drift, og som erstattes af nye anlæg. Disse 

benævnes afgange i fx årsregnskabet. Det, at Forsyningstilsynet har benævnt den post, hvor anlæg 

der overdrages til anden netvirksomhed eller Energinet som ”afgange” skaber forvirring. 

Såfremt tilsynet havde vurderet, at der var tale om afgange af anlæg, som blev overdraget til Ener-

ginet eller anden netvirksomhed, skulle tilsynet have vurderet effekten for Zeanets indtægtsramme. 

Da tilsynet på trods af, at denne måde at aflægge reguleringsregnskab har været anvendt i tidligere 

år, ikke har taget dette spørgsmål op må indikere, at tilsynet er enig i, at der er tale om at posten 

indeholder restafskrivninger. 

Dermed forstår vi, at disse skal medregnes under beregningen af årets forrentning. 

Af § 2, stk. 1, nr. 6 fremgår: 

6) Forrentning: Virksomhedens resultat før finansielle poster og skat, dvs. årets driftsmæssige ind-

tægter minus årets driftsomkostninger, afskrivninger og opkrævet underdækning, jf. nr. 25, og kor-

rigeret for differencer, jf. nr. 3, i henhold til reglerne i § 26, stk. 2. 

En medregning af de afskrivninger, der indgår i reguleringsregnskabets punkt 4.6, ses ikke at være 

i strid med indtægtsrammebekendtgørelsen. 

Henset til, at der ikke er tale om en korrektion af regnskabsoplysninger, samt at nærværende ud-

kast til afgørelse er modtaget så sent, at Forsyningstilsynet ikke overholder de i bekendtgørelsen 

fastsatte frister, må hensynet til en korrekt opgørelse af årets forrentning veje så tungt, at opgørel-

sen skal laves på de samlede afskrivninger inkl. restafskrivninger. 

For årene før 2017 er det en tillavende situation. Da den økonomiske betydning heraf er mindre, 

og da indtægtsrammerne for disse år er afgjort, tager Zeanet bemærkningerne om at fristen for 

korrektioner er overskredet, til efterretning. 
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Zeanet ønsker, i forlængelse af ovenstående at ansøge om, at der ved beregning af omkostnings-

rammen for første reguleringsperiode tages udgangspunkt i de samlede omkostninger til afskriv-

ninger og restafskrivninger. For 2014 skal input vedr. afskrivninger til beregningen således ændres 

fra 5.082 tkr. til 6.365 tkr., der er de samlede afskrivninger og restafskrivninger i 2014. [”] 

 

Forsyningstilsynet forstår heraf, at Zeanet oplyser, at Zeanet ikke har anmodet om kor-

rektion af afskrivningerne, samt at netvirksomheden er uenig i opgørelsen af netvirk-

somhedens forrentning, fordi der i fastsættelsen af driftsoverskuddet/forrentningen ikke 

fradrages afgang af netaktiver. Forsyningstilsynet bemærker hertil, at tilsynets praksis 

er, at driftsoverskuddet, som anvendes til at fastsætte forrentningen, beregnes som ind-

tægtsrammen fratrukket summen af driftsomkostninger, afskrivninger, midlertidige tarif-

nedsættelse samt afskrivning på pensionsaktiver. Forsyningstilsynet foretager ikke en 

ændring i sin praksis for opgørelsesmetoden af forrentning, og Forsyningstilsynet fore-

tager på den baggrund ikke yderligere på baggrund af Zeanets bemærkning til opgørel-

sen af forrentning. 

 

Slutteligt anfører Zeanet følgende: 
 

[”] 

Forsyningstilsynet anfører, at Zeanet i sit reguleringsregnskab har angivet, at der ønskes en mid-

lertidig tarifnedsættelse så der ikke opstår merforrentning. Denne formulering kan vi ikke genkende. 

[…] 

Zeanet gør derfor gældende, at der maksimalt ønskes en midlertidig tarifnedsættelse på det i re-

guleringsregnskabet oplyste 7.442.382 kr.  

Såfremt tilsynet foretager korrektioner som har betydning for opgørelsen af forrentningen, er det 

vores vurdering, at Zeanet har ret til at vurdere sin midlertidige tarifnedsættelse på ny. 

Med korrektionen af selskabets afskrivninger som udgangspunkt, ønsker Zeanet at reducere den 

midlertidige tarifnedsættelse til nul. Hvis dette ikke kan godkendes, ønsket den midlertidige tarif-

nedsættelse korrigeret fra 7.442.382 kr. til det mindst mulige beløb. 

 [”] 

 

Forsyningstilsynet forstår heraf, at Zeanet ønsker at foretage en midlertidig tarifnedsæt-

telse i 2017 som er lavest mulig og ønsker merforrentning i 2017, hvis dette er muligt. 

Dette har Zeanet bekræftet på telefon den 26. august 2020.  

 

Forsyningstilsynet har på den baggrund fastsat den midlertidige tarifnedsættelse i 2017 

til kr. 6.829.684, hvormed nedsættelsen er reduceret i forhold til den oprindeligt indbe-

rettede midlertidige tarifnedsættelse på kr. 7.422.382. Der er rettet nedenfor i afgørelsen 

i afsnit 4.3 og 4.4. 

 

3. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

4. BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet har gennemgået Zeanets 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) 
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- Omkostninger til IT-sikkerhed (afsnit 4.1.3) 

- Korrektion af afskrivningerne i 2017 (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: 

 

- Energibesparelser (afsnit 4.5) 

- Energisparedifference (afsnit 4.6) 

- Ændring af tidligere trufne afgørelser om indtægtsrammeforhøjelse for energi-

spareydelser 2012 (afsnit 4.7) 

 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på netvirksomhedens indsendte re-

guleringsregnskab samt øvrig korrespondance mellem netvirksomheden og Tilsynet 

vedrørende netvirksomhedens reguleringspris. 

4.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 

4.1.1. NETTABSKORREKTION 

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

netvirksomhedernes reguleringspris årligt forhøjes henholdsvis reduceres som følge af 

væsentligt øgede henholdsvis reducerede omkostninger til nettab som følge af stigende 

henholdsvis faldende elpriser set i forhold til basisåret 2004. 

 

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

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

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

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

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

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

beløbet.” 

 

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. -162.968, jf. fanen ”Nettab” i ved-

lagte regneark ”Zeanet (2011-2017)”.  

 

Nettabskorrektionen for 2017 er beregnet efter følgende formel: 
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Nettabskorrektion2017

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

∗ Nettab i kWh2004 

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

væsentlighedskriteriet på 3 pct. af nettabsomkostningen i 2004 eller kr. 250.000 pristals-

fremskrevet1. Tilsynet korrigerer derfor ikke netvirksomhedens 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 den 4. maj 2015 om ændring af lov om elforsyning. 

 

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

2015 om ændring af lov om elforsyning: 

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

derne med udgangspunkt i regnskabsmateriale for regnskabsåret 2004. Oplysningerne indsendes 

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

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

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

skønsmæssigt fastsætte beløbet for reduktionen.” 

 

Zeanet har i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet for 2017 oplyst, at 

Korsør Elnet realiserede et tab på debitorer på i alt kr. 100.000 i reguleringsåret 2004. 

Videre har netvirksomheden oplyst, at det ikke umiddelbart er muligt at opgøre tab på 

debitorer for Zeanet i 2004, idet regnskabsmaterialet ikke foreligger i en stand, der gør 

det muligt at specificere tab på debitorer, og at det er ledelsens vurdering, at tabet på 

debitorer i 2004 udgør kr. 0.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at netvirksomheden den 23. juni 2016 i en e-mail til 

Sekretariatet for Energitilsynet har oplyst, at: 

 
”For SK Elnet A/S udgør hensættelse til tab på debitorer i 2004 TDKK 600 og indgået på tidligere 

afskrevne fordringer udgør TDKK -1 og dermed netto TDKK 599, se sheet spec.  

  

Samtidig har vi for Korsør El A/S været tilbage i de officielle regnskaber og det fremgår heraf at tab 

på debitorer udgør 15.500 kr. Jeg eftersender uddrag af regnskabet om lidt.” 

 

Forsyningstilsynet fastsætter på denne baggrund tab på debitorer i 2004 til samlet kr. 

614.000. 

 

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

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

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

formel er anvendt:  

 

 

Reduktion = 
Lev.mgd.2017

Lev.mgd.2004
∗

Reguleringsprisindeks2017

Reguleringsprisindeks2004
∗ Tab på debitor2004 

 

 

Reguleringsprisen reduceres herefter varigt med 0,41 øre/kWh fra 2017, som følge af 

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

elforsyning. 

 

4.1.3. OMKOSTNINGER TIL IT-SIKKERHEDSTJENESTE 

For reguleringsåret 2017 kan Forsyningstilsynet efter ansøgning midlertidigt forhøje re-

guleringsprisen for en netvirksomhed, der har dokumenterede meromkostninger afholdt 

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

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

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

bekendtgørelsen). 

 

Zeanet har den 28. maj 2018 ansøgt om en midlertidig forhøjelse af reguleringsprisen i 

2017 på kr. 147.066,67 på baggrund af dokumenterede meromkostninger som følge af 

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

 
”SK Elnet A/S afholdte følgende omkostninger i 2017: 

1. Platinum Alert Service – 10.900kr 

a. Faktura fra CSIS Security Group A/S er vedhæftet 

b. Kontrakt med CSIS Security Group A/S er vedhæftet (priser I kontrakten er fastsat 

ved forhandling) 

c. Energistyrelsens godkendelse af kontrakten er vedhæftet 

2. Udgifter til assistance med it-sikkerhed og it-beredskabsbekendtgørelsen - 136.166,65 kr. 

a. Faktura fra PwC er vedhæftet. Fakturaen er i første omgang blevet faktureret til 

moderselskabet SK Forsyning – efterfølgende er der sket en viderefakturering fra 

moderselskabet til SK Elnet A/S via sammenhandelsfakturering.  

 

Det samlede beløb, som der ansøges om forhøjelse af indtægtsrammen for, udgør dermed 

147.066,67 kr.” 

 

Vedlagt ansøgningen er Energistyrelsens godkendelse af netvirksomhedens kontrakt 

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

kendtgørelsen.  

 

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

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

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

Energistyrelsen konkluderer i den vejledende udtalelse, at: 

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

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

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

hedstjenesten, der kan give anledning til forhøjelse af indtægtsrammen.” 
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Forsyningstilsynet lægger til grund, at en del af det ansøgte beløb på kr. 10.900 til den 

midlertidige forhøjelse af reguleringsprisen kan henføres til den af Energistyrelsen god-

kendte kontrakt og alene indeholder omkostninger vedrørende it-sikkerhedstjenesten. 

Disse omkostninger giver derfor anledning til en forhøjelse af reguleringsprisen. 

 

Netvirksomhedens anmodning om dækning af omkostninger til assistance med it-sik-

kerhed og it-beredskabsbekendtgørelsen kan derimod ikke henføres til den af Energi-

styrelsen godkendte kontrakt, og omkostningerne hertil kan derfor ikke føre til en forhø-

jelse af reguleringsprisen, jf. § 28, stk. 1. Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at Energi-

styrelsens godkendelse alene vedrører it-sikkerhedstjenesten CSIS Security Group A/S, 

og at den således ikke vedrører assistance m.v. fra PwC. 

 

På denne baggrund forhøjer Tilsynet midlertidigt netvirksomhedens reguleringspris i 

2017 med 0,006 øre/kWh, jf. § 28, stk. 1, i it-beredskabsbekendtgørelsen.  

 

4.1.4 KORREKTION AF AFSKRIVNINGERNE I 2017 

Zeanet har indsendt en ansøgning om forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme 

pga. idriftsættelsen af fjernaflæste elmålere i løbet af 2018 sammen med netvirksomhe-

dens reguleringsregnskab for 2018.  

 

 

Zeanet har angivet en restafskrivning på kr. 865.633 i netvirksomhedens ansøgning 

om forhøjelse af indtægtsrammen på baggrund af ikke-fjernaflæste elmålere, som er 

blevet demonteret i forbindelse med investeringen i fjernaflæste elmålere idriftsat i 2018. 

 

Netvirksomheden har ved mail af den 23. marts 2020 tilkendegivet, at restafskrivningen 

er foretaget i reguleringsregnskabet for 2017 således, at den bogførte værdi af de de-

monterede elmålere var på kr. 0 ultimo 2017. Imidlertid blev disse ikke-fjernaflæste el-

målere først demonteret i 2018, da de blev erstattet af fjernaflæste elmålere. 

 
PWC har på vegne af Zeanet angivet følgende i mail af den 23. marts 2020 til Forsy-
ningstilsynet: 

 
”Den regnskabsmæssige håndtering har været på baggrund af ledelsens vurdering af den regn-

skabsmæssige håndtering. I forhold til reglerne i årsregnskabsloven skal værdien af et aktiv ned-

skrives (=restafskrives) hvis aktivet ikke længere genererer en værdi. Da der ikke er særskilte regler 

i indtægtsrammebekendtgørelsen herfor, har man fulgt årsregnskabslovens regler, jf. § 30. Da må-

lerne således ikke har været vurderet at skabe en værdi efter 2017 (da de er erstattet af de fjern-

aflæste målere i 2018), har ledelsen foretaget nedskrivningen i 2017. 

 

PwC bemærker, at vurderingen af, hvornår denne nedskrivning skal foretages er en vurdering fra 

ledelsen i forhold til, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets økonomiske 

forhold. Vi har ofte set, at man foretager nedskrivningen i det år hvor målerne demonteres. Zeanet 

påbegyndte projektet med udskiftning i 2017, hvormed det er konstateret, at de gamle målere ikke 

længere havde en værdi, og ledelsen og den daværende revisor har vurderet, at det var mest 

retvisende at foretage nedskrivningen her. Vi har ikke noget grundlag for en anden vurdering.” 

 

Ifølge årsregnskabsloven skal virksomheder for deres aktiver årligt vurdere, om der er 

indikationer på en værdiforringelse, som er større end den værdiforringelse, som er af-

spejlet gennem de årlige afskrivninger. I så fald skal der gennemføres en nedskrivnings-

test (også kaldet en impairment-vurdering). Aktiver skal nedskrives i årsregnskabet, hvis 
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virksomheden vurderer, at de er mindre værd for virksomheden end virksomheden tidli-

gere har vurderet. 

 

I denne sammenhæng skal det bemærkes, at det er Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn 

med, om virksomheder overholder årsregnskabsloven. Forsyningstilsynet har derfor 

ikke taget stilling til, om Zeanets restnedskrivning er i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Imidlertid er det Forsyningstilsynets vurdering, at nedskrivninger og restaf-

skrivninger af idriftsatte aktiver ikke er i overensstemmelse med indtægtsrammebe-

kendtgørelsen og Forsyningstilsynets praksis. Begrundelsen herfor er angivet nedenfor. 

 

Zeanet har foretaget restafskrivningen af de idriftsatte aktiver i reguleringsregnskabet 

for 2017. Hermed er restafskrivningen omfattet af bestemmelserne i indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 195 af 2016, hvor af følgende fremgår af § 25: 
 

”§ 25. Afskrivning på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005, opgøres på grundlag af 

aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter §§ 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 

om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Afskrivningen foretages 

med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo 2004. 

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 transmis-

sionsvirksomhed, 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. 

Stk. 5. Netaktiver, der skrottes, udgår af afskrivningsgrundlaget. 

Stk. 6. Afholdte udgifter, der tilfører et aktiv nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde 

forøger det pågældende aktivs nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, klassificeres som forbed-

ringsudgifter og tillægges det pågældende aktivs anskaffelsesværdi. Forbedringsudgifterne afskri-

ves med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbedringen.” 

 

Netaktiver skal aktiveres i reguleringsregnskabet efter reglerne i årsregnskabsloven. 

Den bogførte værdi af de regulatoriske netaktiver skal dermed optages til de faktiske 

anskaffelsesværdier inkl. byggerenter i reguleringsregnskabet, jf. stk. 2, angivet ovenfor. 

Et aktiv vil normalt efter Forsyningstilsynets praksis betragtes som værende idriftsat, når 

aktivet er tilsat spænding. 

 

Den bogførte værdi af netaktiverne skal afskrives med lige store beløb over den stan-

dardlevetid, som er angivet i indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. stk. 3 og 4 ovenfor. 

Netaktiverne skal således afskrives med lige store beløb hvert år. 

 

Dog skal aktiver, der skrottes, udgå af afskrivningsgrundlaget, jf. stk. 5, hvilket efter For-

syningstilsynets vurdering og praksis må indebære, at skrottede aktiver restafskrives, 

når de tages ud af brug. Hermed er det efter Forsyningstilsynets vurdering kun muligt at 

foretage en restafskrivning af et aktiv, når aktivet skrottes. 

 

I tillæg hertil kan det bemærkes, at det ifølge Revisionsselskabet BDO (2020) ikke er 

tilladt at foretage op- og nedskrivninger af idriftsatte aktiver. Ifølge BDO (2020) er dette 

tilfældet under både den nye og den gamle regulering, hvilket dermed er i overensstem-

melse med Forsyningstilsynet praksis, jf. nedenfor.  
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Af Energitilsynets afgørelse af den 29. september 2015 om Regulatoriske konsekvenser 

af netvirksomheders afhændelse af anlægsaktiver fremgår endvidere, at: 
 

”83. Indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 18, fastlægger, at opgørelse og afskrivning af net-

virksomhedernes netaktiver er underlagt reglerne i bekendtgørelsens § 23. Det betyder, at netvirk-

somhederne ikke er tilladt at foretage op- eller nedskrivninger som følge af impairment-vurderinger, 

sådan som det ellers er tilladt efter årsregnskabslovens regler.” 

 

På den baggrund vurderer Forsyningstilsynet derfor, at Zeanets restafskrivning ultimo 

2017 af ikke-fjernaflæste elmålere, som først blev demonteret og dermed taget ud af 

drift i 2018, ikke er i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsen og Forsy-

ningstilsynets praksis. 

 

Forsyningstilsynet reducerer på den baggrund Zeanets afgang af netaktiver i 2017 med 

kr. 865.633, jf. begrundelsen ovenfor samt høringsafsnittet. Derudover forhøjer Forsy-

ningstilsynet den bogførte værdi ultimo 2017 af Zeanets netaktiver med kr. 865.633.  

 

4.2. REGULERINGSPRIS 

 

I dette afsnit opgør Forsyningstilsynet Zeanets 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 21,66 

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

4.3. FORRENTNING OG MERFORRENTNING 

 

En netvirksomheds forrentning opgøres som netvirksomhedens resultat før finansielle 

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

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

Ved beregningen af netvirksomhedens forrentning korrigeres de driftsmæssige indtæg-

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

pct.2 En netvirksomheds indtægtsramme nedsættes varigt, såfremt netvirksomheden i 

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

gørelsen. 

 

Zeanet har oplyst, at der påhviler netvirksomheden et resterende pensionsaktiv på kr. 

312.950, og at netvirksomheden ønsker at afskrive dette aktiv med kr. 312.950 i 2017.   

 

Forsyningstilsynet godkender i overensstemmelse med sin hidtidige praksis, at Zeanet 

afskriver sit pensionsaktiv med kr. 312.950 med henblik på at nedbringe forrentningen 

for reguleringsåret 2017. 

 

Forsyningstilsynet har jf. høringsafsnittet ændret den indberettede midlertidige tarifned-

sættelse fra kr. 7.422.382 til kr. 6.829.684. Dette beløb indgår dermed ikke i beregningen 

af netvirksomhedens forrentning, jf. § 26, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomhedernes tilkendegivelser om midlertidige 

tarifnedsættelser og afvikling af differencer, som udgangspunkt er bindende. I de tilfælde 

hvor det efterfølgende viser sig, at netvirksomheden ikke har haft fuld klarhed omkring 

sin indtægtsramme ved indsendelse af planen, har netvirksomheden mulighed for at 

justere differenceafviklingsplanen, for så vidt angår den del af differencerne, som der 

har været usikkerhed omkring.3 

Forsyningstilsynet har derfor nedsat den midlertidige tarifnedsættelse i 2017, da tilsynet 

vurderer, at det ændrede forhold skyldes korrektionen beskrevet i afsnit 4.1.  

 

Zeanets forrentning i 2017 er herefter kr. 4.952.251, svarende til en forrentningsprocent 

på 3,260 pct., hvilket ikke overstiger den tilladte forrentningsprocent i 2017. Beregnin-

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

 

Zeanet 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. 

 

 

2Jf. https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/fastsaettelse-af-maksimal-forrentningssats-for-2017 
3 Jf. afgørelse af 29. maj 2017 vedr. Radius Elnet A/S’ reguleringspris for 2005-2015, j.nr. 12/09021. 

https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/fastsaettelse-af-maksimal-forrentningssats-for-2017
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På baggrund af oplysningerne i reguleringsregnskabet har Forsyningstilsynet opgjort 

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

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

angives som negativt beløb. 

 

TABEL 1 | OPGØRELSE AF ZEANETS DIFFERENCE I 2017 

Kilde: Zeanet 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. 7, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Såfremt 

differencen ikke afvikles inden udgangen af 2019, bortfalder den. 

 

Netvirksomheden har, jf. tabel 2, foreslået en plan for afviklingen af årets difference 

2017, jf. § 31, stk. 7, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

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

for tidligere år med tilhørende afviklingsplaner fremgår af tabel 3. 

 

TABEL 2 | ZEANETS AFVIKLINGSPLAN FOR ÅRETS DIFFERENCE 

 Årets difference 

(kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse 

Årets difference 

korrigeret for mid-

lertidig tarifned-

sættelse 

Afvikling 2018 

(kr.) 

Afvikling 2019 

(kr.) 

2017 8.133.516 6.829.684 1.303.832 0 1.303.832 

Kilde: Zeanet 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. 

 Årets indtægts-

ramme (kr.) 

Årets driftsmæssige 

indtægter (kr.) 

Dokumenteret afvikling af 

differencer fra tidligere 

reguleringsår (kr.) 

Årets difference (kr.) 

2017 36.490.109 28.538.593 182.000 8.133.516 

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

dele af differencen fra tidligere år, jf. tabel 3. 

TABEL 3 | ZEANETS TIDLIGERE AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER SAMT AF-

VIKLING HERAF 

 2017 2018 

Manglende afvikling af differencen for 2015 (kr.)*  4.710.074 

Afviklingsplan for årets difference 2016 (kr.) 0 0 

Dokumenteret afvikling (kr.) 182.000  

Bortfald af difference (kr.) 0  

Resterende difference, der bortfalder i året (kr.)  4.528.074 

Kilde: Zeanet og Forsyningstilsynet. 

*Netvirksomheden har i afgørelse af den 25. januar 2017 (sag 16/13206) fået forlænget frist for afvik-

ling af differencer i netvirksomhedens favør til 2018. 

Forsyningstilsynet bemærker, at differencen for 2015 er afviklet i 2017 med kr. 182.000, 

og at der i 2016 var en opstået difference på kr. 0, hvorfor kr. 4.528.074 skal afvikles 

inden udgangen af 2018, for at differencen fra 2015 ikke bortfalder.  

4.5 ENERGISPAREYDELSER  

 

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

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

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

omkostninger og indtægter behandles efter energisparebekendtgørelsen 840/2017 og 

energisparebekendtgørelsen 830/2017, jf. § 40 i energisparebekendtgørelsen 

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

nr. 840 af den 30. juni 2017. 

 

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

ramme for 2017 til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter behandles 

efter energisparebekendtgørelsen 840/2017 og energisparebekendtgørelsen 830/2016. 

 

Omkostningerne til energibesparende aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt 

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

gørelsen 840/2017. 

 

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

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

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

regnskabsåret.  
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Når der foreligger regnskabsoplysninger fra en netvirksomhed om netvirksomhedens 

samlede omkostninger til opfyldelse af energibesparelsesforpligtelsen for et regn-

skabsår, forhøjes netvirksomhedens indtægtsramme, således at netvirksomheden får 

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

relsen 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 Forsyningstilsynet meddelelse herom og om den ønskede for-

deling samtidig 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 3,50 øre/kWh, jf. fanen ”Energispare-

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

 

Afgørelsen er baseret på netvirksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger 

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

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

telse af indtægtsrammen kunne ændres eller tilbagekaldes. 

4.6 ENERGISPAREDIFFERENCE 

 

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

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

træffe afgørelse om netvirksomhedens energisparedifference. Det følger af bekendtgø-

relsens § 26, stk. 1. Bestemmelsen lyder: 

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

gørelse af netvirksomhedens energisparedifferencer i reguleringsåret.” 

 

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

gende: 

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

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

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

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

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

 

Energisparedifferencer skal i henholdsvis kundernes og netvirksomhedens favør afvik-

les, og der skal fremsendes en redegørelse til Tilsynet i forbindelse med regnskabsaf-

læggelsen 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. 

 



 
Side 17/19 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

864/2019. 

TABEL 4 | ÅRETS ENERGISPAREDIFFERENCE 2017 

Kilde: Zeanet og Forsyningstilsynet. 

 

På baggrund af de af netvirksomheden indberettede oplysninger om omkostninger og 

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

tes netvirksomhedens akkumulerede energisparedifference i perioden 2010-2017 op-

gjort ultimo 2017 til kr. 1.239.218 i kundernes favør, jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendt-

gørelsen nr. 864/2019. 

 

TABEL 5 | DEN AKKUMULEREDE ENERGISPAREDIFFERENCE, 2010-2017 

Kilde: Zeanet og Forsyningstilsynet. 

 

Netvirksomhedens akkumulerede energisparedifference ultimo 2017, som udgør kr. 

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

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

 

 2017 

Nettoomkostninger til realisering af energibesparelser (kr.) 5.888.391 

Tarif- og abonnementsindtægter forbundet med energispareydelser (kr.) 6.958.824 

Energisparedifference (kr.) -1.070.433 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomkostninger til 

realisering af energibe-

sparelser (kr.) 

 2.037.426   1.827.820   3.273.296   5.850.636   2.137.937   4.118.759   1.480.398   5.888.391  

Tarif- og abonne-

mentsindtægter for-

bundet med energi-

spareydelser (kr.) 

 2.037.426   1.827.820   3.442.081   5.850.636   2.137.937   4.118.759   1.480.398   6.958.824  

Årets  energisparedif-

ference (kr.) 

0 0 -168.785 0 0 0 0 -1.070.433 

Akkumuleret energi-

sparedifference (kr.) 

0 0 -168.785 -168.785 -168.785 -168.785 -168.785 -1.239.218 
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4.7 ÆNDRING AF TIDLIGERE TRUFNE AFGØRELSER OM INDTÆGTSRAM-

MEFORHØJELSE FOR ENERGISPAREYDELSER 2012 

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

ningtilsynets afgørelse af 1. juli 2020 i sag nr. 19/10985, at Zeanet omkostninger til 

energibesparelser blev nedsat med kr. 168.785 for reguleringsåret 2012. 

Forsyningstilsynet har på baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse valgt at genoptage 

afgørelse af 3. juni 2015 i sag nr. 12/09067 om indtægtsrammeforhøjelse for energi-

spareydelser for reguleringsåret 2010-2013.  

Ved Forsyningstilsynets afgørelse er der truffet afgørelse om, at den indgået samhan-

delsaftale med SK Service om køb af energibesparelser ikke var markedsmæssig. For-

syningstilsynet fastsatte prisen i aftalen til kr. 2.134.787,30, der er en nedsættelse af 

prisen med kr. 168.787,70. Afgørelsen betyder, at netvirksomhedens dækningsberetti-

gede omkostninger til energispareaktiviteter for reguleringsåret 2012 reduceres med 

kr. 168.785. 

Forsyningstilsynet træffer på baggrund af Forsyningstilsynet fastsættelse af pris i aftale 

om køb af energibesparelser afgørelse om ændring af Forsyningstilsynets afgørelse af 

3. juni 2015 i sag nr. 12/09067 således at  

- Zeanets reguleringspris forhøjes midlertidigt med et beløb, der svarer til 

de faktiske nettoomkostninger til realisering af energibesparelser på i alt 

1,91 øre/ kWh i 2012, jf. § 20, stk. 1 og 7, i energisparebekendtgørelse 

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

Afgørelsen medfører, at den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen nedsættes fra 

kr. 3.442.081 til kr. 3.273.296 for reguleringsåret 2012. 

 

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

ninger til Forsyningstilsynet. 

 

Det bemærkes, at Forsyningstilsynet i nærværende afgørelse ikke har forholdt sig til 

følgende sager, som fortsat er under behandling for Zeanet: 

- J.nr. 18/20541 vedr. stikprøveundersøgelse af markedsmæssigheden af forsy-

ningsvirksomhedernes aftaler (2015)  

 

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 
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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 ”Zeanet (2011-2017)” 

Bilag 2: Retsgrundlag 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Katrine Strands 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5420  

kaas@forsyningstilsynet.dk 
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