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Afgørelse | Reguleringspris for Radius Elnet A/S for regulerings-
året 2017 

Denne afgørelse indeholder en udmelding af Radius Elnet A/S’ (herefter Radius) bag-

udrettede reguleringspris for reguleringsåret 2017 samt en forhøjelse af netvirksomhe-

dens bagudrettede reguleringspris for omkostninger til energispareydelser for regule-

ringsåret 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 Radius’ reguleringspris eksklusive energi-

spareydelser for reguleringsåret 2017 fastsættes til 22,84 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 0,04 øre/kWh i 2017 som følge 

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

 

- Reguleringsprisen reduceres varigt med 0,37 øre/kWh i 2017, som følge af tab 

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

elforsyning. 

 

- Reguleringsprisen forhøjes midlertidig med 0,009 øre/kWh i 2017 som følge af 

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

 

- Forsyningstilsynet korrigerer anlægsaktiver og afskrivninger for regulerings-

årene 2016 og 2017 vedr. tredjemandsaktiver og målere, jf. § 23, stk. 6, i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen.     
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- Forsyningstilsynet ændrer bagudrettet Radius’ leverede mængde elektricitet for 

2005-2017. Endvidere ændrer tilsynet virksomhedens indtægter, omkostninger, 

afskrivninger og værdien af netaktiver i reguleringsårene 2005-2017. 

 

- Reguleringsprisen forhøjes midlertidigt med 0,0015 øre/kWh i 2017 som følge 

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

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

 

- Forsyningstilsynet reducerer Radius’ reguleringspris varigt, som følge af salg af 

en udmatrikuleret del af ejendommen på hhv. Irlandsvej og Måløvgård, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 2, analogt. Reduktionen fastsættes til 

at udgøre en årlig permanent reduktion af indtægtsrammen på 224.747 kr. Re-

duktionen udmøntes således, at de beregnede omkostninger på i alt 224.747 

kr. modregnes i beregningen af reguleringsprisen (154.193 kr. for Irlandsvej) og 

(70.555 kr. for Måløvgård), svarende til en reduktion af reguleringsprisen i 2017 

på i alt 0,003 øre/kWh.  

 

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

 

- Netvirksomhedens forrentning i 2017 er kr. 468.464.078, hvilket overstiger den 

tilladte forrentningsprocent.  Netvirksomheden pålægges en varig reduktion af 

indtægtsrammen på hhv. kr. 17.820.000 i 2019 og kr. 36.180.000 i 2020 som 

følge af merforrentning i reguleringsåret 2017, jf. § 26, stk. 4-6, i indtægtsram-

mebekendtgørelsen. 

 

Endelig træffer tilsynet afgørelse om, at: 

 

- Radius’ reguleringspris for reguleringsåret 2017 forhøjes med 1,22 øre/kWh for 

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

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

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

bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016. 

 

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

ference i perioden 2010-2017 opgjort ultimo 2017 til kr. 56.099.713 i kundernes 

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

2. SAGSFREMSTILLING 

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

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

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

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

vedlægges denne afgørelse som bilag 1, hvortil der henvises.  

2.1. HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 16. juli 2020 sendt i partshøring hos netvirk-

somheden med høringsfrist den 14. august 2020. 
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Radius har den 14. august 2020 indsendt sit høringssvar. 

 

Radius bemærker for det første, at tilsynet ikke har indarbejdet afgørelsen vedr. forhø-

jelse af indtægtsrammen som følge af erhvervelse af stikledninger (sagsnr. 18/09412) i 

høringsudkastet, ligesom Radius peger på, at der er en formelfejl i det medsendte reg-

neark, som medfører, at sagsnr. 18/15352 (haveforeninger – gruppe 3) ikke medtages i 

efterfølgende beregninger.  

 

Forsyningstilsynet er enigt i Radius’ bemærkninger og har korrigeret afgørelsen i over-

ensstemmelse hermed.  

 

Videre bemærker Radius, at de af virksomheden indsendte korrektioner til netaktiver for 

2016 og 2017 ikke er indarbejdet korrekt i afgørelsesudkastet.  

 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund gennemgået de indarbejdede korrektioner, 

og tilsynet har i den forbindelse foretaget ændringer i den metode, hvorpå de er indar-

bejdet.  

 

Radius har for det tredje fremsat en række bemærkninger til de historiske opgørelser i 

reguleringsregnskabet for 2017, som har betydning for differencer og merforrentning. 

Radius anfører i den forbindelse, at bemærkningerne bygger på de principper, der er 

afklaret med Forsyningstilsynet i forbindelse med behandlingen af de historiske regule-

ringsregnskaber.  

 

Forsyningstilsynet er enigt med Radius i de bemærkninger, som netvirksomheden har 

fremsat til de historiske opgørelser, og Forsyningstilsynet har på denne baggrund korri-

geret opgørelsen af differencer og merforrentning. Forsyningstilsynet bemærker dog, at 

afviklingen af årets differencer i 2016 og 2017 ikke kan overstige den dokumenterede 

afvikling, som revisor har erklæret sig på i reguleringsregnskabet.  

 

Radius bemærker for det fjerde, at fastsættelsen af den midlertidige tarifnedsættelse for 

2017 sker ud fra et ønsket niveau for loftet over forrentningen på de historiske aktiver i 

den nye regulering fra 2018. Radius bemærker hertil, at netvirksomheden tager forbe-

hold for at kunne korrigere den midlertidige tarifnedsættelse, således at den mulige for-

rentningssats af det historiske forrentningsgrundlag kan justeres.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at nærværende afgørelse vedrører reguleringsåret 

2017, herunder de historiske opgørelser, og at afgørelsen træffes i medfør af bestem-

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

nr. 857 af 28. juni 2017. De ændringer til indtægtsrammereguleringen, herunder hånd-

teringen af historiske differencer og merforrentning, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2018, 

er derimod ikke omfattet af nærværende afgørelse, men håndteres i forbindelse med 

Forsyningstilsynets afgørelser for reguleringsårene 2018 og frem.  

 

Endelig bemærker Radius for det femte, at afviklingsplanen for differencer skal justeres 

i den endelige afgørelse som følge af ovenstående bemærkninger, og at netvirksomhe-

den anerkender, at afviklingsplanen skal være en del af afgørelsen, da dette fulgte af 

reguleringen frem til 2017.  
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Forsyningstilsynet har justeret netvirksomhedens afviklingsplan, og tilsynet er enigt med 

Radius i bemærkningerne vedrørende reguleringen.  

 

3. RETSGRUNDLAG 

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

afgørelse henvises til bilag 2. 

4. BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet har gennemgået Radius’ reguleringsregnskab for 2017. På baggrund 

heraf foretages der særskilt behandling af følgende virksomhedsspecifikke forhold:  

 

- Nettabskorrektion (afsnit 4.1.1) 

- Tab på debitorer 2004 (afsnit 4.1.2) 

- Tab på debitorer 2017 (afsnit 4.1.3) 

- Korrektion af reguleringsregnskabet for 2016 og 2017 (afsnit 4.1.4) 

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

sagsnr. 12/09021, og afgørelse om reguleringspris 2016, jf. sagsnr. 18/05704, 

som følge af Energiklagenævnets afgørelse af 1. marts 2019 (afsnit 4.1.5) 

- Omkostninger til IT-sikkerhed (afsnit 4.1.6) 

- Frasalg af udmatrikulerede ejendomme (afsnit 4.1.7)  

 

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) 

 

Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på netvirksomhedens indsendte re-

guleringsregnskab samt øvrig korrespondance mellem netvirksomheden og tilsynet 

vedr. netvirksomhedens reguleringspris. 
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4.1. VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD 

4.1.1. NETTABSKORREKTION 

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

netvirksomhedernes reguleringspris årligt forhøjes hhv. reduceres som følge af væsent-

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

elpriser set i forhold til basisåret 2004. 

 

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

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

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

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

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

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

beløbet.” 

 

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

17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Af det indsendte reguleringsregnskab for 2017 fremgår størrelsen på netvirksomhedens 

fysiske nettab samt nettabsomkostninger i reguleringsårene 2004 og 2017. 

 

Nettabskorrektion for 2017 kan herved beregnes til kr. -3.216.590, jf. fanen ”Nettab” i 

vedlagte regneark ”Radius (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 kr. 250.000 pristalsfremskrevet1. Tilsynet reducerer derfor midlertidigt 

netvirksomhedens reguleringspris for 2017 med 0,04 øre/kWh. 

4.1.2. TAB PÅ DEBITORER 2004 

Forsyningstilsynet reducerer reguleringsprisen varigt for en netvirksomhed fra regule-

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

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

går, jf. § 5, i lov nr. 577 af 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: 

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

indeks 100). 



 
Side 6/17 

 
”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.” 

 

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

der i 2004 er indtægtsført kr. 25.158.395 til tab på debitor. 

 

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

-31.335.666 i 2017, jf. fanen ”IR” i vedlagte regneark ”Radius (2011-2017)”, hvor føl-

gende formel er anvendt:  

 

 

Reduktion = 
Lev.mgd.2017

Lev.mgd.2004
∗

Reguleringsprisindeks2017

Reguleringsprisindeks2004
∗ Tab på debitor2004 

 

 

Reguleringsprisen reduceres herefter varigt med 0,37 øre/kWh fra 2017, som følge af 

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

4.1.3. TAB PÅ DEBITORER 2017 

Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen midlertidigt for en net-

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

manglende betaling af elafgifter og netydelsen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 

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

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

 

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

tabet fra elhandelsvirksomheden eller dennes konkursbo, modregnes dette i forhøjelsen 

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

 

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

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

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

som skyldes elhandelsvirksomheders manglende betalinger i 2017 er kr. 737.595. 

 

Virksomheden har ikke i 2017 modtaget beløb til dækning af tab fra manglende betalin-

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

 

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

 

Tab på debitorer2017 = Regnskabsført tab2017 − Modtaget beløb2017 

 

Radius’ samlede regnskabsførte tab udgør herefter kr. 737.595. Virksomhedens regule-

ringspris for 2017 forhøjes på den baggrund med 0,009 øre/kWh. 
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4.1.4. KORREKTION AF REGULERINGSREGNSKABET FOR 2016 OG 2017 

Radius har ved e-mail af 28. juni 2019 fremsendt korrektioner til virksomhedens regule-

ringsregnskaber for 2016 og 2017. Det drejer sig om korrektioner vedrørende anlæg 

betalt til tredjemand og aktivering af målere og en reklassifikation af omkostninger til 

realisering af energibesparelser.  

 

Radius har senest den 18. marts 2020 præciseret anmodningen.  

 

Korrektionen vedr. 3. mands anlæg omfatter en reduktion af virksomhedens anlægsak-

tiver i 2016 og 2017 med kr. 11.610.408 og kr. 43.885.961, og en reduktion af virksom-

hedens afskrivninger i 2017 med kr. 276.887. 

 

Korrektionen vedr. målere omfatter en reduktion af virksomhedens anlægsaktiver i 2016 

og 2017 med kr. 19.895.686 og kr. 60.949.117, og en reduktion af virksomhedens af-

skrivninger i 2016 og 2017 med kr. 729.754 og kr. 4.943.750.  

 

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  

 

Korrektionerne vedrørende anlæg betalt til tredjemand og aktivering af målere er efter 

Forsyningstilsynets vurdering til fordel for forbrugerne, og tilsynet foretager derfor en 

korrektion af virksomhedens anlægsaktiver og afskrivninger for reguleringsårene 2016 

og 2017, jf. § 23, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen.   

 

Forsyningstilsynet har ikke med denne afgørelse taget stilling til den indsendte korrek-

tion vedr. reklassifikation af energispareomkostninger i 2016.  

4.1.5. GENOPTAGELSE AF AFGØRELSE OM INDTÆGTSRAMMEUDMELDING 

2005-2015, JF. SAGSNR. 12/09021, OG AFGØRELSE OM REGULE-

RINGSPRIS 2016, JF. SAGSNR. 18/05704, SOM FØLGE AF ENERGIKLA-

GENÆVNETS AFGØRELSE AF 1. MARTS 2019 

Energiklagenævnet har den 1. marts 2019 truffet afgørelse om, at Energitilsynets afgø-

relse af 29. maj 2017 (sagsnr. 12/09021) ændres for så vidt angår den del, der vedrører 

kunder tilsluttet direkte i transmissionsnettet, idet Energiklagenævnet efter en samlet 

vurdering af de konkrete forhold i sagen har fundet, at Radius har haft en berettiget 

forventning om, at leverede mængder elektricitet til kunder direkte tilsluttet transmissi-

onsnettet har kunnet indregnes i Radius’ reguleringsregnskaber for perioden 2005-2015.  

 

Energiklagenævnet anfører i afgørelsen bl.a., at:  

 

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

Elnet A/S for reguleringsåret 2016, afsnit 4.1.1. 
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”Det er Energiklagenævnets vurdering i nærværende sag, at formuleringen i Energistyrelsens af-

gørelse af 23. juli 2009, om at samtlige transmissionskunder forbliver hos netvirksomheden, har 

været egnet til at skabe uklarhed om, hvorvidt håndteringen af elforbrugere direkte tilsluttet trans-

missionsnettet er omfattet af klagers netbevilling. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at 

Energistyrelsen forud for afgørelsen af 23. juli 2009 var bekendt med aftalen imellem klager og 

Energinet, om at de omhandlede kundeforhold skulle blive hos klager trods afståelsen af 132 kV-

transmissionsnettet.  

 

Energiklagenævnet finder, at klager har været i god tro om, at leverede mængder elektricitet til 

kunder direkte tilsluttet transmissionsnettet har kunnet indregnes i klagers reguleringsregnskaber i 

perioden 2005-2015.  

 

Energiklagenævnet bemærker endvidere, at nævnet i afgørelse af 3. august 2018, med journal-

nummer 18/00359, der drejer sig om Radius Elnet A/S’ klage over Energistyrelsens afgørelse af 1. 

august 2017, fastslog, at Radius Elnet A/S har haft en berettiget forventning om, at varetagelsen 

af kundeforholdene var omfattet af klagers netbevilling.” 

 

På baggrund heraf vurderer tilsynet, at de leverede mængder til Radius’ A0-kunder skal 

indregnes i reguleringsregnskaberne for årene 2005-2017, ligesom indtægter, omkost-

ninger, afskrivninger og værdien af netaktiver relateret til A0-kunderne skal indregnes i 

reguleringsregnskaberne.  

 

Forsyningstilsynet ændrer derfor bagudrettet Radius’ leverede mængde elektricitet for 

2005-2017. Endvidere ændrer tilsynet virksomhedens indtægter, omkostninger, afskriv-

ninger og værdien af netaktiver i reguleringsårene 2005-2017. 

4.1.6. OMKOSTNINGER TIL IT-SIKKERHEDSTJENESTE 

For reguleringsåret 2017 kan Forsyningstilsynet efter ansøgning midlertidigt forhøje re-

guleringsprisen for en netvirksomhed, der har dokumenterede meromkostninger afholdt 

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

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

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

kendtgørelsen).   

 

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

2017 på kr. 128.000 på baggrund af dokumenterede meromkostninger som følge af krav 

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

 
”Ansøgningen dækker de omkostninger til opretholdelse af et IT-beredskab og tilmelding til en IT-

sikkerhedstjeneste, som fremgår af vedlagte kontrakt (Bilag A) mellem Radius Elnet A/S (Radius) 

og Ørsted sales & Distribution (S&D), som vedrører opfyldelse af kravene i bekendtgørelsen. Kon-

trakten har virkning fra 26. november 2017, og den årlige pris for ydelserne udgør TDKK 1.322 

(Bilag A side 10). For den periode, som kontrakten har været gældende i 2017 er der på den bag-

grund betalt TDKK 128. (se tabel). 

 

Årlige omkostninger Ugentlige omkostninger Omkostninger i perioden 

26/11-31/12-2017 (5 uger) 

1.322.000 kr. 26.625 kr. 128.077 kr. 

 

 

Kontrakten er et tillæg til aftalen om Overvågning mellem Radius og S&D (Bilag B). Prisen afspejler 

den pris, der ville være fastsat mellem to uafhængige parter, og konkret er prisen fastsat på føl-

gende måde: 

 

- Ydelser leveret direkte fra S&D efter medgået tid efter enhedspriser pr. time baseret på sam-

menlignelige markedspriser fra lignende transaktioner ud fra Comparable Uncontrolled Price-

metoden (CUP). Timepriser fremgår af prisbilag i Bilag B pkt. 1.2.1. 
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- Koncerninterne underleverandører afregnes efter omkostninger afholdt af DE S&D, hvori der 

indgår en benchmarket avance fra lignende transaktioner ud fra Transactional Net Margin Me-

thod (TNMM).  

- Ydelser fra S&Ds eksterne underleverandører afregnes efter de af S&D afholdte omkostninger 

tillagt en bruttoavance på 10%. Dette er baseret på sammenlignelige markedspriser fra lig-

nende transaktioner baseret på CUP.” 

 

Vedlagt ansøgningen er Energistyrelsens godkendelse af netvirksomhedens kontrakt 

med it-sikkerhedstjenesten, jf. § 28, stk. 3, i it-beredskabsbekendtgørelsen. Det bemær-

kes i den forbindelse, at Energistyrelsen har oplyst, at: 

 
”Denne godkendelse er imidlertid betinget af to forhold, som Energistyrelsen finder relevante på 

baggrund af karakteren af kontraktforhold mellem parterne, og de supplerende oplysninger modta-

get fra Radius pr. mail den 14. november (se bilag 2): 

- Eftersom Dong Sales & Distribution fungerer som leverandør til Radius og ikke selv er i besid-

delse af alle relevante kompetencer indeholdt i en it-sikkerhedstjeneste skal Radius tilsikre at 

Dong Sales & Distribution kan godtgøre for de kilder, der ligger til grund for den leverede 

ydelse.  

- Den ydelse Radius Elnet modtager fra Dong Sales & Distribution må ikke begrænses i ha-

stighed eller kvalitet af hensyn til andre forretningsområder tilknyttet Dong Sales & Distribution. 

Denne betingelse beror på en observation af, at Dong sales & Distribution er tilknyttet andre 

forretningsområder indenfor den samme koncern, der kan have andre behov og krav i relation 

til it-sikkerhed.” 

 

Tilsynet lægger til grund, at det ansøgte beløb på kr. 128.077, til den midlertidige forhø-

jelse af reguleringsprisen kan henføres til den af Energistyrelsen godkendte kontrakt og 

alene indeholder omkostninger vedrørende it-sikkerhedstjenesten.  

 

På denne baggrund forhøjer tilsynet midlertidigt nedvirksomhedens reguleringspris i 

2017 med 0,0015 øre/kWh, jf. § 28, stk. 1, i it-beredskabsbekendtgørelsen.  

4.1.7. FRASALG AF UDMATRIKULERET EJENDOM PÅ MÅLØVGÅRD OG IR-

LANDSVEJ 

Radius har i reguleringsregnskabet for 2017 oplyst, at Radius i 2017 har afhændet to 

ejendomme. Den ene er beliggende på Irlandsvej og den anden på Måløvgård. 

 

Da der på matriklerne var ledig kapacitet, har Radius valgt at foretage en udmatrikulering 

(opdeling af matriklen til to matrikler). Den ene af de udmatrikulerede matrikler blev her-

efter afhændet, da den ikke var nødvendig for Radius’ bevillingspligtige aktivitet. Den 

anden matrikel anvender Radius fortsat. 

 

Det følger af elforsyningsloven § 70, stk. 9, 1. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 20 stk. 2, analogt, at Forsyningstilsynet sænker reguleringsprisen for en netvirksom-

hed, der afhænder et anlæg til Energinet.dk. En analog fortolkning af bestemmelserne 

medfører, at afhændelse af anlæg til andre end Energinet også medfører en reduktion 

af reguleringsprisen. Tilsynet har praksis for at anvende ovennævnte bestemmelser 

analogt i en situation som den foreliggende. Baggrunden for Tilsynets praksis fremgår 

af Energitilsynets tilkendegivelse af den 29. september 2015 om de regulatoriske kon-

sekvenser ved netvirksomheders afhændelse af anlægsaktiver.3 Tilsynet har i en anden 

 
3Tilkendegivelsen er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside: https://forsyningstilsy-

net.dk/el/afgoerelser/regulatoriske-konsekvenser-ved-netvirksomheders-afhaendelse-af-anlaegsakti-

ver  

https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/regulatoriske-konsekvenser-ved-netvirksomheders-afhaendelse-af-anlaegsaktiver
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/regulatoriske-konsekvenser-ved-netvirksomheders-afhaendelse-af-anlaegsaktiver
https://forsyningstilsynet.dk/el/afgoerelser/regulatoriske-konsekvenser-ved-netvirksomheders-afhaendelse-af-anlaegsaktiver


 
Side 10/17 

sag vedrørende Radius’ indtægtsrammer for perioden 2005-2015 nedsat Radius’ ind-

tægtsramme som følge af, at Radius havde nedlagt en transformerstation og afhændet 

ejendommen, hvor transformerstation havde været beliggende, til en køber, der ikke var 

Energinet.dk. Denne del af afgørelsen er stadfæstet af Energiklagenævnet den 1. marts 

2019 (sagsnr. 12/09021). Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at elforsy-

ningslovens § 70, stk. 9, 1. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, stk. 2, kan 

anvendes analogt i den foreliggende situation. 

 

Den beløbsmæssige opgørelse 

Forsyningstilsynet har i afgørelse om reguleringspris for 2016 (sagsnummer: 18/05704) 

reduceret reguleringsprisen for Radius, som følger af salg af en matrikel på Hulgårdsvej, 

hvor der blev foretaget en tilsvarende udmatrikulering. 

 

Radius har samtidig med aflæggelse af reguleringsregnskab for 2017 fremsendt en op-

gørelse af værdien af de to matrikler på Måløvgård og Irlandsvej, som er opgjort på 

samme måde, som er anvendt i forbindelse med Hulgårdsvej. Denne metode følger 

også tilsynets afgørelse af 25. november 2015, vedrørende indtægtsrammereduktion 

som følge af Radius’ afhændelse af to 132/10 kV transformere på Frederiksberg til Ener-

ginet.dk (Lindevang), sagsnummer 14/02415.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at metoden til at beregne reduktion i reguleringsprisen, som 

Radius har anvendt, er egnet og følger de samme principper, som Forsyningstilsynet 

har anvendt i forbindelse med Lindevangafgørelsen (14/02415).  

 

Radius argumenterer for, at eftersom salget først blev gennemført ved udgangen af 1. 

august 2017 for så vidt angår matriklen på Måløvgård og 7. september 2017 for så vidt 

angår matriklen på Irlandsvej, så skal reduktionen af reguleringsprisen tage højde for 

dette.  

 

Tilsynet vurderer, at det er rimeligt, at reduktionen ikke sker fuldt ud i 2016, men at en 

del af den varige reduktion af reguleringsprisen først udmøntes som reduktion fra 2017. 

Dette er samme metode, som blev anvendt i forbindelse med reduktion af regulerings-

prisen som følge af frasalg af Hulgårdsvej.  

 

På baggrund af ovenstående reducerer Forsyningstilsynet Radius’ reguleringspris va-

rigt, som følge af salg af en udmatrikuleret del af ejendommen på Irlandsvej og Må-

løvgård, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 2, analogt. Reduktionen fastsæt-

tes til at udgøre en årlig permanent reduktion af indtægtsrammen på 224.747 kr. Reduk-

tionen udmøntes således, at de beregnede omkostninger på i alt 224.747 kr. modregnes 

i beregningen af reguleringsprisen (154.193 kr. for Irlandsvej) og (70.555 kr. for Må-

løvgård).  

4.2. REGULERINGSPRIS 

I dette afsnit opgør Forsyningstilsynet Radius’ 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.  
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Efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 3, stk. 3, kan grundlaget for reguleringsprisen 

efterfølgende ændres som følge af en række definerede forhold. 

 

Tilsynet finder, at den bagudrettede reguleringspris for 2017 kan opgøres til 22,84 

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

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af oplysningerne i Radius’ reguleringsregnskab for 

2017 sammenholdt med Radius’ høringssvar foretaget en midlertidig tarifnedsættelse i 

reguleringsåret på kr. 32.097.597. Dette beløb indgår dermed ikke i beregningen af net-

virksomhedens forrentning, jf. § 26, stk. 3.  

 

Radius’ forrentning i 2017 er kr. 468.464.078, svarende til en forrentningsprocent på 

4,232 pct., hvilket overstiger den tilladte forrentningsprocent i 2017. Beregningerne 

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

 

Radius har således en merforrentning i 2017 på kr. 107.600.000. Heraf har Radius en 

uafviklet merforrentning opstået i tidligere år på kr. 53.600.000, hvorfor Radius for denne 

del ikke pålægges en varig reduktion af indtægtsrammen, jf. § 26, stk. 6, i indtægtsram-

mebekendtgørelsen. 

 

For den resterende del på kr. 54.000.000 nedsætter tilsynet indtægtsrammen med en 

varig reduktion fra 2019 på kr. 17.820.000 og fra 2020 på kr. 36.180.000.  

 

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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4.4. DIFFERENCER 

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

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

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

2. pkt., i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

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

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

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

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

 

På baggrund af oplysningerne i reguleringsregnskabet har Forsyningstilsynet opgjort 

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

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

angives som negativt beløb. 

TABEL 1 | OPGØRELSE AF RADIUS’ DIFFERENCE I 2017 

Kilde: Radius og Forsyningstilsynet. 

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

favør.  

 

Den opståede difference for 2017, som ønskes opkrævet, skal være afviklet senest ul-

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

differencen ikke afvikles inden udgangen af 2019, bortfalder den. 

 

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

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

årets difference. Årsagen hertil er, at tilsynet efter Radius’ indsendelse af regulerings-

regnskabet har afgjort ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nød-

vendige nyinvesteringer og fjernaflæste elmålere.  

 

På baggrund af Radius’ høringssvar som beskrevet ovenfor i afsnit 2.1, fastsætter For-

syningstilsynet, at netvirksomhedens difference for 2017 skal afvikles med hhv. kr. 

103.163.158 i 2018 og kr. 103.163.158 i 2019.  

 

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

for tidligere år med tilhørende afviklingsplaner fremgår af Tabel 3. 

 Årets indtægts-

ramme (kr.) 

Årets driftsmæssige 

indtægter (kr.) 

Dokumenteret afvikling 

af differencer fra tidligere 

reguleringsår (kr.) 

Årets difference (kr.) 

2017       1.920.188.541  1.814.087.371  132.322.743 238.423.913 

 a b C = a - (b-c) 
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TABEL 2 | RADIUS’ AFVIKLINGSPLAN FOR ÅRETS DIFFERENCE 

 Årets difference 

(kr.) 

Midlertidig tarif-

nedsættelse (kr.) 

Årets difference 

korrigeret for mid-

lertidig tarifned-

sættelse (kr.) 

Afvikling 2018 

(kr.) 

Afvikling 2019 

(kr.) 

2017 238.423.913 32.097.597 206.326.316 * 103.163.158 103.163.158 

Kilde: Radius og Forsyningstilsynet. 

*Heraf har kr. 53.862.601 forlænget opkrævningsfrist til 2020 og kr. 42.372.740 forlænget opkræv-

ningsfrist til 2021. 

Fra og med reguleringsåret 2015 skal netvirksomhederne ved regnskabsaflæggelsen 

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

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

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

difference, anser tilsynet differencen som en midlertidig tarifnedsættelse. Differencen 

kan da ikke senere opkræves af netvirksomheden. 

 

I netvirksomhedens afgørelse om reguleringspris for reguleringsåret 2016 af 21. novem-

ber 2018 (sagsnr. 18/05704) er årets difference i 2016 opgjort til kr. 118.758.100 i virk-

somhedens favør. 

 

TABEL 3 | RADIUS TIDLIGERE AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER SAMT AF-

VIKLING HERAF 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Afviklingsplan for årets difference 2016 (kr.) 0 118.758.100 - - - 

Difference, der ikke er indgået i tidligere af-

viklingsplan, og som står til at bortfalde i 

året* (kr.) 

 0 0 53.862.601** 123.699.364*** 

Dokumenteret afvikling (kr.) 132.322.743     

Bortfald af difference (kr.) 0     

Resterende difference, der bortfalder i året 

(kr.) 

 - 110.090.975** 53.862.601** 65.262.589  

Kilde: Radius og Forsyningstilsynet. 

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

følgende NNI- og FM-afgørelser. 

**Del af differencen opstået i 2017. 

***Heraf udgør kr. 42.372.740 differencen opstået i 2017. 

Det fremgår af Tabel 3, at netvirksomheden har afviklet dele af differencerne for 2016 

og tidligere år. Netvirksomheden har samlet set en ikke-afviklet difference på kr. 

229.216.164 (inklusiv differencen opstået i 2017) i virksomhedens favør, hvor kr. 
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53.862.601 har forlænget opkrævningsfrist til 2020 og kr. 65.262.589 har forlænget op-

krævningsfrist til 2021.  

4.5. ENERGIBESPARELSER  

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

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

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

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

sparebekendtgørelsen 830/2017, jf. § 40 i energisparebekendtgørelsen 1622/2017, der 

trådte i kraft den 1. januar 2018 og § 41 i energisparebekendtgørelsen nr. 840 af 30. juni 

2017. 

 

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

ramme for 2017 til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter behandles 

efter energisparebekendtgørelsen 840/2017 og energisparebekendtgørelsen 830/2016. 

 

Omkostningerne til energibesparende aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt 

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

gørelsen 840/2017. 

 

§ 21 i energisparebekendtgørelsen 840/2017 fastsætter, at Forsyningstilsynet midlerti-

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

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

regnskabsåret.  

 

Når der foreligger regnskabsoplysninger fra en netvirksomhed om virksomhedens sam-

lede omkostninger til opfyldelse af energibesparelsesforpligtelsen for et regnskabsår, 

forhøjes netvirksomhedens indtægtsramme, således at netvirksomheden får dækket det 

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

840/2017.  

 

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

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

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 1,25 øre/kWh, jf. fanen ”Energispare-

ydelser” i vedhæftede regneark ”Radius (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 
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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 hhv. kundernes og virksomhedens favør afvikles, og der 

skal fremsendes en redegørelse til tilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

jf. det citerede umiddelbart ovenfor) til indtægtsrammen og virksomhedens indberettede 

oplysninger om tarif- og abonnementsindtægter opkrævet til dækning af omkostninger 

til energibesparende aktiviteter i 2017 opgøres årets energisparedifference til kr. 

39.501.422 i kundernes favør, jf. Tabel 4 og jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 

864/2019. 

TABEL 4 | ÅRETS ENERGISPAREDIFFERENCE 2017 

Kilde: Radius og Forsyningstilsynet. 

 

 2017 

Nettoomkostninger til realisering af energibesparelser (kr.) 102.305.428 

Tarif- og abonnementsindtægter forbundet med energispareydelser (kr.) 141.851.850 

Energisparedifference (kr.) -39.501.422 
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På baggrund af virksomheden indberettede oplysninger om omkostninger og tarif- og 

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

somhedens akkumuleret energisparedifference i perioden 2010-2017 opgjort ultimo 

2017 til kr. 56.099.713 i kundernes favør, jf. Tabel 5 og jf. § 26, stk. 1, i energisparebe-

kendtgørelsen nr. 864/2019. 

 
 

Netvirksomhedens akkumulerede energisparedifference ultimo 2017, som udgør kr. 

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

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

5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

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

ninger til Forsyningstilsynet. 

 

Forsyningstilsynet har den 21. august 2020 truffet afgørelse om individuel korrektion af 

Radius’ effektiviseringskrav for 2012, jf. sagsnr. 18/04222. 

 

Forsyningstilsynet har ikke med denne afgørelse taget stilling til den indsendte korrek-

tion vedr. reklassifikation af energispareomkostninger i 2016, jf. sagsnr. 18/08640.  

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 

 

TABEL 5 | DEN AKKUMULEREDE ENERGISPAREDIFFERENCE, 2010-2017 

Kilde: Radius og Forsyningstilsynet. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoomkostninger til 

realisering af 

energibesparelser (kr.) 

 101.667.621   96.712.397   92.203.251   108.622.636   90.774.684   173.928.521   187.940.457   102.350.428  

Tarif- og 

abonnementsindtægter 

forbundet med 

energispareydelser 

(kr.) 

 97.523.000   98.245.108   116.725.454   135.030.365   52.726.570   134.337.046   233.860.316   141.851.850  

Årets  

energisparedifference 

(kr.) 

4.144.621 -1.532.711 -24.522.203 -26.407.729 38.048.114 39.591.475 -45.919.859 -39.501.422 

Akkumuleret 

energisparedifference 

(kr.) 

4.144.621 2.611.910 -21.910.293 -48.318.022 -10.269.908 29.321.567 -16.598.292 -56.099.713 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
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Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs 

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

7. BILAG 

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

Bilag 2: Retsgrundlag 

Bilag 3: Regnearket ”DEE (2009-2010) 

Bilag 4:  Regnearket ”City (2005-2008)” 

Bilag 5:  Regnearket ”FRB (2005-2008)” 

Bilag 6:  Regnearket ”Nord (2005-2008)” 

 

  

 

Med venlig hilsen 

 
Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5425 

mss@forsyningstilsynet.dk 
 

http://www.ekn.dk/

