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Afgørelse om endelig, korrigeret indtægts-

ramme samt ekstraordinær effektiviseringsge-

vinst for 2018 for Evida Nord A/S 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet træffer forud for en 4-årig reguleringsperiode afgørelse om foreløbige 

indtægtsrammer. Efter hvert år i en reguleringsperiode træffer Forsyningstilsynet afgø-

relse om den endelige korrigerede indtægtsramme, som beror på de principper for op-

gørelse, som er fastsat i afgørelse om foreløbige indtægtsrammer forud  for regu-

leringsperioden. 

 

Denne afgørelse fastsætter den endelige korrigerede indtægtsramme for Evida Nord 

Syd A/S (tidligere HMN GasNet P/S), CVR-nr. 37270024, for 2018, jf. § 4, § 21 og § 27 

stk. 3, i bekendtgørelse nr. 768 af den 23. juni 2016 med senere ændringer om indtægts-

rammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (herefter indtægtsram-

mebekendtgørelsen). 

 

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om foreløbige indtægtsrammer for Evida Nord 

A/S for perioden 2018-2021 (sagsnummer 17/04371).  

 

Evida Nord A/S har den 29. maj 2019 indsendt det reguleringsmæssige regnskab for 

2018. 

 

Evida Nord A/S har sammen med det reguleringsmæssige regnskab fremsendt anmod-

ning om at få forhøjet omkostningsrammen som følge af udlicitering af større opgaver. 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den del af omkostningsrammen, der fastsæt-

tes til dækning af driftsomkostninger til den udliciterede opgave for Evida Nord A/S for-

højes som følge af udlicitering af opgaver, jf. § 20, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgø-

relsen. Forsyningstilsynet træffer samtidig afgørelse om, at forrentningsgrundlagt redu-

ceres med det beløb, der vedrører it-systemer og bygninger, som selskabet ikke læn-

gere ejer, men lejer. 

 

Forsyningstilsynet fastsætter med denne afgørelse den endelige, korrigerede indtægts-

ramme inklusive energispareaktiviteter for Evida Nord A/S for 2018 til t.kr. 664.514.  
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I denne afgørelse omtales Energitilsynet, Sekretariatet for Energitilsynet og Forsynings-

tilsynet alle som Forsyningstilsynet1. Tilsvarende omtales HMN GasNet P/S, HMN Gas-

Net A/S og Evida Nord A/S som Evida Nord A/S2. 

  

AFGØRELSE 

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 4, stk. 3, og § 21, og på baggrund af de 

principper, der er fastsat ved Forsyningstilsynets afgørelse om foreløbige indtægtsram-

mer for 2018-2021 for Evida Nord A/S (sagsnummer: 17/04371), træffer Forsyningstil-

synet hermed afgørelse om endelig, korrigeret indtægtsramme for 2018 samt ekstraor-

dinære effektiviseringsgevinster i 2018 for Evida Nord A/S 

 

Den endelige korrigerede indtægtsramme for 2018 for Evida Nord A/S inklusive energi-

spareaktiviteter er t.kr 664.514, jf. nedenstående Tabel 1. 

TABEL 1 | KORRIGERET INDTÆGTSRAMME FOR 2018 

T.kr. 2018 

Omkostningsramme 307.087 

Forrentning og afdrag af regulatorisk nettogæld m.v. 210.400 

Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 m.v. 26.915 

§ 13-omkostninger 69.176 

§ 19-omkostninger (energibesparelser) 97.090 

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst (2016) -46.154 

Indtægtsramme inkl. energispareaktiviteter 664.514 

Kilde: Det reguleringsmæssige regnskab for Evida Nord A/S og Forsyningstilsynets beregninger 

Note: En nærmere fastlagt andel af de ekstraordinære effektiviseringsgevinster skal bruges til nedsæt-

telse af priser. De ekstraordinære effektiviseringsgevinster, der er indregnet i den korrigerede indtægts-

ramme for 2018, er opgjort i forbindelse med den korrigerede indtægtsramme for 2016. 

 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at den del af omkostningsrammen, der fastsæt-

tes til dækning af driftsomkostninger til den udliciterede opgave for Evida Nord A/S for-

højes som følge af udlicitering af opgaver, jf. § 20, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgø-

relsen. Forsyningstilsynet træffer samtidig afgørelse om, at forrentningsgrundlagt redu-

ceres med det beløb, der vedrører it-systemer og bygninger, da selskabet ikke længere 

ejer, men lejer de pågældende aktiver og derfor ikke længere kan indgå i forrentnings-

grundlaget, jf. § 11 stk. 1. 

 

 
1 Forsyningstilsynet har pr. 1. juli 2018 overtaget alle opgaver fra Energitilsynet og Sekretariatet for 

Energitilsynet. 

2 HMN GasNet P/S har skiftet navn til HMN GasNet A/S og senere til Evida Nord A/S. Skelskabets 

CVR-nr. er uændret.   
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Endeligt træffer Forsyningstilsynet afgørelse om, at omkostningsrammen for Evida Nord 

A/S for så vidt angår de dokumenterede direkte omkostninger knyttet til biogasopgrade-

ringsanlæg, jf. § 19 stk. 1, som ikke udokumenterede indirekte omkostninger til biogas-

opgraderingsanlæg.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår af afsnit-

tene nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet fastsætter indtægtsrammen på baggrund af § 4 og § 21 i indtægts-

rammebekendtgørelsen. Indtægtsrammen fastsætter et loft over naturgasdistributions-

selskabernes indtægter og består af fem delelementer, jf. § 6 i indtægtsrammebekendt-

gørelsen. 

 

Forud for en fireårig reguleringsperiode fastsætter Forsyningstilsynet årlige indtægts-

rammer, jf. § 4 og § 6 i indtægtsrammebekendtgørelsen. Energitilsynet (nu Forsynings-

tilsynet) har den 26. september 2017 truffet afgørelse om den foreløbige indtægtsramme 

for perioden 2018-2021 for Evida Nord A/S.   

 

Efter hvert reguleringsår indsender naturgasdistributionsselskabet det reguleringsmæs-

sige regnskab til Forsyningstilsynet, hvorefter Forsyningstilsynet udmelder en for regu-

leringsåret endelig, korrigeret indtægtsramme, jf. § 21 i indtægtsrammebekendtgørel-

sen.  

 

Evida Nord A/S har indsendt det reguleringsmæssige regnskab for 2018 den 29. maj 

2019, jf. § 31 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet har ved mail af den 15. juli 2019 sendt spørgsmål til Evida Nord A/S 

vedr. det reguleringsmæssige regnskab for 2018, herunder bl.a. spørgsmål til den så-

kaldte holdingmodel og selskabets anmodning om at få forhøjet omkostningsrammen. 

 

Evida Nord A/S har den 17. august 2019 svaret på Forsyningstilsynets’ henvendelse.   

 

Forsyningstilsynet og Evida Nord A/S har den 18. november 2019 afholdt telefonmøde, 

hvor holdingmodellen blev drøftet. Efterfølgende, og på anmodning fra Forsyningstilsy-

net, har Evida Nord A/S fremsendt yderligere oplysninger om hvordan holdingmodellen 

er håndteret i det reguleringsmæssige regnskab for 2018.  

 

Forsyningstilsynet orienterede ved mail af den 20. december 2020 Energistyrelsen om, 

at Forsyningstilsynet ikke inden fristen den 31. december 2019 ville nå at træffe afgø-

relse om endelige, korrigerede indtægtsrammer for 2018 for de tre naturgasdistributi-

onsselskaber.  

 

Efter korrespondance mellem Forsyningstilsynet og Energistyrelsen om fristudsættelse 

anmodede Forsyningstilsynet den 16. april 2020 Energistyrelsen om fornyet dispensa-

tion fra fristen for udmelding af naturgasdistributionsselskabernes endelige korrigerede 

indtægtsrammer for 2018 således, at Forsyningstilsynet senest den 1. september 2020 

træffer afgørelse om endelige, korrigerede indtægtsrammer for 2018.  
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Forsyningstilsynet modtog den 11. juni 2020 dispensation fra den tidligere fastsatte 

dispensationsfrist og skal senest den 1. september 2020 træffe afgørelse om endelige, 

korrigerede indtægtsrammer for 2018.  

 

SAGENS PART 

Evida Nord A/S (CVR-nr. 37270024) er eneste part i denne afgørelse om endelig korri-

geret indtægtsramme for Evida Nord A/S for 2018. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har den 13. december 2019 sendt udkast til afgørelse i partshøring 

hos Evida Nord A/S med høringsfrist den 13. januar 2020.  

 

Evida Nord A/S har den 19. januar 2020 fremsendt høringssvar med bemærkninger til 

udkast til afgørelse. Nedenfor gennemgås Evida Nord A/S’ bemærkninger til udkast til 

afgørelse om endelig, korrigeret indtægtsramme for 2018. 

OMKOSTNINGSRAMME I FORBINDELSE MED UDLICITERING 

Forsyningstilsynet har i udkast til afgørelse for Evida Nord A/S ikke godkendt selskabets 

anmodning om, at få forhøjet omkostningsrammen som følge af selskabets udlicitering 

af opgaver.  

 

Evida Nord A/S har i høringssvaret anmodet om, at Forsyningstilsynet foretager en kor-

rektion af omkostningsrammen med hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, 

stk. 2.  

 

I høringsudkastet til afgørelse har Forsyningstilsynet vurderet, at § 20, stk. 2, ikke sigter 

mod, at alle udliciteringer kan medføre en forhøjelse af omkostningsrammen, og at der 

således er tilfælde, hvor Forsyningstilsynet kan afvise en ansøgning om forhøjelse af 

omkostningsrammen. Det grundlæggende princip i indtægtsrammebekendtgørelsen er, 

at omkostningsrammen fastholdes i en periode, og at dette giver selskaberne mulighed 

for at generere overskud, hvis driftsomkostningerne i perioden er lavere, end de er fast-

sat til i omkostningsrammen.  

 

Forsyningstilsynet har i udkast til afgørelse lagt vægt på, at selskabet har oplyst, at det 

beløb, som omkostningsrammen anmodes om at blive forhøjet med, svarer til det beløb, 

som afskrivningerne ønskes reduceret med, og at det fremgår af § 20, stk. 4, at Forsy-

ningstilsynet kan forhøje den del af omkostningsrammen, der fastsættes til dækning af 

driftsomkostninger til den udliciterede opgave, såfremt den årlige omkostning ved en 

udlicitering overstiger de hidtidige driftsomkostninger og afskrivninger ved opgaven, for-

udsat selskabet kan dokumentere, at omkostninger ved udlicitering er lavere, end de vil 

være, hvis opgaven ikke udliciteres. Samtidig følger det af § 20, stk. 5, at Forsyningstil-

synet kan forhøje den del af omkostningsrammen, der fastsættes til dækning af drifts-

omkostninger til den udliciterede opgave, såfremt denne omkostning efterfølgende sti-

ger væsentligt, forudsat selskabet kan dokumentere, at omkostninger ved udlicitering 

fortsat er lavere, end de ville være, hvis opgaven ikke var udliciteret. Det vil sige, at hvis 

en udlicitering er forbundet med effektiviseringsgevinster, men at der sker en stigning i 

driftsomkostningerne, så kan omkostningsrammen hæves. Som følge af, at Evida Nord 
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A/S ikke har dokumenteret, at omkostninger ved udlicitering er lavere, end de ville være, 

hvis opgaven ikke udliciteres, er betingelserne i § 20, stk. 4, og § 20, stk. 5, ikke opfyldt. 

 

Evida Nord A/S har i sit høringssvar fremhævet, at ansøgningen vedrører, at det delele-

ment af selskabets omkostningsramme, som vedrører afskrivninger, er blevet formind-

sket, mens det delelement af selskabets omkostningsramme, der vedrører driftsomkost-

ninger, skal forøges tilsvarende. Evida Nord A/S har på den baggrund konkluderet, at 

der er tale om en neutral rokering af omkostninger, der ikke ændrer den samlede om-

kostningsramme, og at det er i overensstemmelse med formålet med § 20 i indtægts-

rammebekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af det indkomne høringssvar revurderet Evida Nord 

A/S’ anmodning om at få hævet omkostningsrammen. Forsyningstilsynet vurderer i den 

konkrete sag, at indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, stk. 2, udgør tilstrækkelig hjem-

mel, til at forhøje omkostningsrammen som følge af selskabets udlicitering af opgaver.  

 

Forsyningstilsynet godkender på baggrund af den konkrete ansøgning, at det delele-

ment, som vedrører driftsomkostningerne forhøjes. Der lægges vægt på, at der er tale 

om en neutral rokering af omkostninger, der ikke i sig selv medfører en forhøjelse af den 

samlede omkostningsramme. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at forrentningsgrundlaget for 2018 reduceres med vær-

dien af administrationsbygninger og it-systemer, som selskabet ikke længere ejer og 

afskriver på. 

BIOGASOMKOSTNINGER 

Evida Nord A/S har i høringssvaret anført, at overheadandelen til biogasomkostninger 

bør indregnes i indtægtsrammen som et tillæg, da der til de direkte biogasomkostnin-

ger er knyttet overhead opgjort til t.kr. 12.908. Evida Nord A/S harpå den baggrund øn-

sket et tillæg til indtægtsrammen for overheadomkostningerne knyttet til biogasopgra-

deringsanlæg.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at direkte biogasomkostninger i 2018 er steget væsentligt 

sammenlignet med tidligere år. De direkte henførbare omkostninger til biogas er opgjort 

til t.kr. 12.445.  

 

Forsyningstilsynet har ved mail af den 5. februar 2020 anmodet Evida Nord A/S om, at 

fremsende uddybende oplysninger vedrørende biogasomkostninger, herunder doku-

mentation for at de overheadomkostninger, der søges om forhøjelse for, skyldes biogas-

omkostninger. I den forbindelse blev Evida Nord A/S bedt om at redegøre for, at de 

omkostninger, der søges om forhøjelse for, ikke allerede er en del af de overheadom-

kostninger, som i forvejen er indregnet i indtægtsrammen.  

 

Evida Nord A/S blev ved mail af den 28. februar 2020 anmodet om at redegøre for, at 

der skulle være et behov for at få et tillæg til overheadomkostninger, som i 2018 har 

været lavere end de gennemsnitlige omkostninger i 2013-2016, som omkostningsram-

men er baseret på. 
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Forsyningstilsynet har modtaget svar på Forsyningstilsynets henvendelser vedr. om-

kostninger til biogasopgraderingsanlæg henholdsvis den 24. februar 2020 og den 5. 

marts 2020.  

 

Af svaret fremgår det bl.a., at Evida Nord A/S ikke kan dokumentere omkostninger til 

overhead. Evida Nord A/S har i stedet henvist til den regulatoriske fordelingsnøgle, som 

er udviklet til at fordele overheadomkostningerne mellem § 7- og § 13-omkostninger.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at den regulatoriske fordelingsnøgle, som Evida 

Nord A/S henviser til, har til formål at fordele overheadomkostninger mellem § 7- og § 

13-omkostninger, og hvor det overordnede formål er at sikre, at selskabet får fuld dæk-

ning for § 13-omkostningerne. Det er således Forsyningstilsynets vurdering, at den af 

Evida Nord A/S anvendte fordelingsnøgle, som er udviklet til at fordele omkostninger 

mellem § 7- og § 13-omkostninger ikke er egnet til at fastsætte et tillæg til omkostnings-

rammen.  

 

For så vidt angår overheadomkostningerne knyttet til biogasopgraderingsanlæg er det 

væsentligt at bemærke, at omkostninger til eksempelvis husleje af administrationsbyg-

ninger som udgangspunkt ikke stiger, som følge af øget aktivitet i forbindelse med drift 

af tilsluttede biogaskunder.  

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at omkostningsrammen, som udgangspunkt 

ligger fast i reguleringsperioden og forhøjes kun i særlige og ekstraordinære tilfælde.  

 

Forsyningstilsynet bemærker i den forbindelse, at selskabets driftsomkostninger til så-

kaldte § 7-aktiviteter og til biogasaktiviteter er opgjort til t.kr. 212.013 i det regulerings-

mæssige regnskab. Den del af omkostningsrammen, der vedrører driftsomkostninger, 

inklusive forhøjelse til dækning af biogasomkostninger fastsættes til t.kr. 233.3683 i 

2018. Det er uden tillæg for overhead-omkostninger knyttet til biogasopgraderingsanlæg 

på t.kr. 15.856, som Evida Nord A/S anmoder om at få indregnet i omkostningsrammen. 

Der synes efter Forsyningstilsynets vurdering at være mulighed for, at selskabet inden 

for den eksisterende ramme kan dække eventuelle overheadomkostninger knyttet til bio-

gasopgraderingsanlæg. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående er det Forsyningstilsynets vurdering, at indtægts-

rammen for Evida Nord A/S ikke forhøjes for overheadomkostninger relateret til bio-

gasopgraderingsanlæg. Dette primært som følge af, jf. ovenstående, at selskabet ikke 

har fremsendt dokumentation for, at selskabet har afholdt disse omkostninger samt ud 

fra en rimelighedsvurdering baseret på selskabets nuværende ramme for overheadom-

kostninger.   

ANDRE FORHOLD 

Evida Nord A/S har i høringssvaret gjort opmærksom på, at den uafsluttede behandling 

af Evida Nord A/S’ omkostninger til energibesparelser har betydning for den korrigerede 

indtægtsramme for 2014-2017.  

 
3 Dette er fastsat som den samlede omkostningsramme på 295.586 t.kr. fratrukket den del af omkost-

ningsrammen, som vedrører afskrivninger på 65.063 t.kr. 
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Hertil bemærker Forsyningstilsynet, at der ikke er taget stilling til, hvilken betydning be-

handlingen af Evida Nord A/S’ omkostninger til energibesparelser får for allerede trufne 

afgørelser.  

 

Evida Nord A/S har endvidere i høringssvaret bemærket, at selskabet ikke er enig i 

den rentesats, som Forsyningstilsynet har anført i hørringsudkastet til afgørelse om en-

delig, korrigeret indtægtsramme for 2018. Evida Nord A/S anmodede ved mail af den 

8. november 2020 om genoptagelse af foreløbige indtægtsrammer for 2018-2021. 

Evida Nord A/S har den 18. maj 2020 oplyst, at de afventer udfaldet af en pågående 

klagesag, hvor Evida Syd A/S den 6. maj 2020 har påklaget fastsættelsen af forrent-

ningssatsen af den regulatoriske nettogæld. Evida Nord A/S skriver samtidig, at de alt 

afhængig af udfaldet af denne klagesag, forventer, at Forsyningstilsynet vil imøde-

komme en ny anmodning om genoptagelse af de foreløbige indtægtsramme for 2018-

2021. 

 

Evida Nord A/S har også gjort opmærksom på, at der i forbindelse med afgørelse af 29. 

april 2019 om korrigeret indtægtsramme for 2016 og 2017 (sagsnummer: 19/00791) blev 

foretaget en korrektion af de bagvedliggende regnskabsoplysninger vedr. bl.a. håndte-

ring af fratrædelsesgodtgørelser således at t.kr. 9.430 blev rykket fra 2016 til 2017. For-

syningstilsynet traf den 26. september 2017 afgørelse om foreløbige indtægtsrammen 

for 2018-2021, herunder fastsættelse af omkostningsrammen for perioden 2018-2021 

(sagsnummer 17/04371).  

 

Forsyningstilsynet genoptager og omgør således afgørelse af 26. september 2017 for 

så vidt angår fastsættelse af omkostningsrammen for Evida Nord A/S således, at de 

korrektioner af reguleringsregnskabet for 2016 og 2017 på i alt t.kr. 9.430, som blev 

godkendt i den efterfølgende afgørelse om endelige indtægtsrammer for 2016 og 2017 

af 29. april 2019, indgår i denne afgørelse om fastsættelse af omkostningsrammen for 

2018.  

 

ANDEN HØRING 

Udkast til afgørelse er sendt i anden partshøring ved Evida Syd A/S den 17. juli 2020 

med høringsfrist den 7. august 2020. Evida Nord anmodede om at få fristen for hø-

ringssvar forlænget til 13. august 2020, hvilket Forsyningstilsynet accpeterede. 

 

Evida Nord A/S fremsendte den 13. august 2020 høringssvar, hvor Evida Nord A/S gør 

opmærksom på to forhold.  

 

Evida Nord A/S bemærker for det første, at i det af Forsyningstilsynets medsendte reg-

neark er driftsomkostningerne øget med de 13.929 t.kr. i forhold til det tidligere udkast, 

og afskrivningerne på 78.992 t.kr. af Forsyningstilsynet nedsat med 13.929 t.kr.  

 

Evida Nord A/S bemærker hertil, at Evida Nord A/S i udgangspunktet ikke har indregnet 

afskrivninger til administrationsbygninger og IT i de 78.992 t.kr., og tallet 78.992 t.kr. skal 

derfor ikke reduceres. Evida Nord A/S har vedlagt bilag, med specifikation af afskrivnin-

gerne på de 78.992 t.kr. i 2018, hvor det fremgår, at afskrivninger for bygninger og IT 

ikke indgår heri. 
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Forsyningstilsynet bemærker hertil, at denne oplysning er ny, og at Forsyningstilsynet 

lægger oplysningerne til grund for afgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet har korrigeret afgørelsen på dette punkt, jf. begrundelses afsnit ne-

denfor.  

 

Evida Nord A/S bemærker for et andet, at Evida Nord A/S afventer udfaldet af den igang-

værende klagesag om forrentningssatsen for regulatorisk nettogæld og forventer i den 

forbindelse, at Forsyningstilsynet vil imødekomme en ny anmodning om genoptagelse 

af de foreløbige indtægtsramme for 2018-2021, når Energiklagenævnets afgørelse af 

ovennævnte klage dateret 6. maj 2020 foreligger, og denne er til gunst for gasdistributi-

onsselskaberne. 

 

Forsyningstilsynet vil foretage en konkret vurdering af eventuelle konsekvenser af den 

kommende afgørelse fra Energiklagenævnet, når afgørelsen fra Energiklagenævnet fo-

religger. 

 

RETSGRUNDLAG 

I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de 

betragtninger og vurderinger, som fremgår i afgørelsen, hvor sagsfremstillingens fakta 

vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med ud-

gangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser (seneste først) ci-

teres før eventuelle andre retskilder (retspraksis, litteratur o. lign.). 

 

Naturgasforsyningsloven 

 

Hjemlen til at fastsætte naturgasdistributionsselskabernes indtægtsrammer fremgår af 

naturgasforsyningslovens § 37 a. Energi-, forsynings- og klimaministeren er ved stk. 2 

bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om indtægtsrammer. Dette er sket ved ud-

stedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Naturgasforsyningslovens § 37 a, er sålydende: 
 

§ 37 a. Priser for distributionsselskabernes ydelser skal være i overensstemmelse med de i stk. 2 

nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 37, stk. 1, 

nævnte omkostninger ved en effektiv drift af selskabet. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsrammer 

for de i stk. 1 nævnte selskaber. Energitilsynet fastsætter i overensstemmelse med disse regler 

årlige indtægtsrammer for selskaberne. 

Stk. 3. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, såfremt det er nød-

vendigt for, at selskabet kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i loven, i bestemmelser fastsat 

i medfør af loven eller i bevillingen, eller som energi-, forsynings- og klimaministeren har pålagt 

Energinet.dk. 

Stk. 4. Enhver form for indtægt i selskabet skal medgå til dækning af udgifter ved distributionsakti-

viteten. Dette gælder dog ikke overskud i form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold 

til indtægtsrammerne. Sådanne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige investerin-

ger, nedsættelse af priser eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen, jf. dog stk. 5. 

Stk. 5. Overskud i form af ekstraordinære effektiveringsgevinster i forhold til indtægtsrammerne fra 

distributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk eller virksomhedens helejede datterselskaber i 
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medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk kan anvendes til nedsættelse af priser eller konso-

lidering af distributionsvirksomheden. 

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af 

overskud efter stk. 4 og 5. 

 
Indtægtsrammebekendtgørelsen 

De nærmere regler om fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhe-

derne fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Forsyningstilsynet skal ifølge indtægtsrammebekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2, forud 

for en ny fireårig reguleringsperiode fastsætte indtægtsrammer for selskabernes distri-

butionsaktiviteter. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 4. Fra og med reguleringsperioden 2006-09 fastsætter Forsyningstilsynet indtægtsrammer for 

distributionsselskabernes distributionsaktiviteter, jf. § 3, senest den 30. september året forud for en 

fireårig reguleringsperiode. 

Stk. 2 

Indtægtsrammen fastsættes som en årlig ramme for hvert kalenderår i reguleringsperioden. 

[…] 

 

Indtægtsrammen fastsætter et loft over naturgasdistributionsselskabernes indtægter og 

består af fem elementer og er summen af disse fem elementer, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 6, der er sålydende: 

 
 § 6. Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 

1) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger og af-

skrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved 

aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 7-9. 

2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudska-

pital pr. den 31. december 2004, jf. § 10. 

3) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved 

aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 11 og 12. 

4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. § 13. 

5) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 19, stk. 3. 

 

Indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 7-13 og § 19, stk. 3, definerer de enkelte elemen-

ter, der indgår i naturgasdistributionsselskabernes indtægtsramme. 

 

Bestemmelserne er sålydende: 

 
§ 7. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, 

jf. § 6, nr. 1, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre første år 

af den foregående reguleringsperiode og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregå-

ende reguleringsperiode. 

Stk. 2. I reguleringsperioden 2006-09 fastsættes beløbet, jf. stk. 1, som selskabets driftsomkost-

ninger i 2004 korrigeret for atypiske omkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse 

med markedsåbningen. Selskaberne indberetter senest den 1. juni 2005 deres driftsomkostninger 

i 2004 med angivelse af de atypiske omkostninger til Energitilsynets godkendelse. Indberetningen 

skal opfylde kravene i § 31, stk. 3, nr. 1, og være revideret af en statsautoriseret eller registreret 

revisor. 

Stk. 3. Det beløb, som indregnes i omkostningsrammen efter stk. 1, kan eksklusiv regulering efter 

stk. 4 ikke overstige det effektivitetsregulerede beløb, som er indregnet til dækning af driftsomkost-

ninger i omkostningsrammen for det sidste år i den foregående reguleringsperiode. 

Stk. 4. Beløbet efter stk. 1-2 reguleres efter et sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel og 30 

pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (ILON2). 

Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10). Så-
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fremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, vil Energi-

tilsynet udmelde, hvorledes omkostningsrammen herefter pristalsreguleres med henblik på at sikre, 

at pristalsreguleringen i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 

Stk. 5. Den del af omkostningsrammen, som fastsættes med henblik på dækning af omkostninger 

til afskrivninger, jf. § 6, nr. 1, fastsættes som de forventede årlige afskrivninger på anlæggene. 

Selskaberne indberetter deres forventede årlige afskrivninger for en reguleringsperiode til Energi-

tilsynets godkendelse senest den 1. juni i året forud for reguleringsperioden. 

Stk. 6. Inden omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen, reduceres den med det beløb, 

som udmønter effektiviseringskravet efter kapitel 3. 

 
§ 8. Afskrivninger på aktiver, som anvendes ved udførelse af distributionsaktiviteter, og som idrift-

sættes fra og med den 1. januar 2005, beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespriser 

inklusive abandonment samt eventuelle finansieringsomkostninger fra og med 2005. Anlægsakti-

ver, bortset fra netaktiver, med en kost- eller anskaffelsespris under 100.000 kr. udgiftsføres i an-

skaffelsesåret. 

Stk. 2. Afskrivninger efter stk. 1 beregnes som lige store årlige beløb over anlæggenes forventede 

økonomiske og tekniske levetid indenfor den i bilag 1 angivne standardlevetid, jf. dog stk. 5. 

Stk. 3. Afholdte udgifter, der tilfører et materielt anlægsaktiv nye eller forbedrede egenskaber eller 

på anden måde forøger det pågældende aktivs nytteværdi eller forlænger anlæggets levetid, klas-

sificeres som forbedringsudgifter og tillægges det pågældende aktivs anskaffelsesværdi. 

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte forbedringsudgifter afskrives med lige store årlige beløb over anlæggets 

restlevetid efter forbedringen, jf. dog stk. 5. 

Stk. 5. Såfremt selskabet ønsker at ændre afskrivningsprincip eller afskrivningsperiode, skal det 

nye afskrivningsprincip eller afskrivningsperiode anmeldes til Energitilsynets godkendelse. En æn-

dring godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at ændringen på ethvert tidspunkt i af-

skrivningsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. kubikmeter end det maksimum, 

der må forudses ved afslutningen af den oprindelige afskrivningsperiode uden ændring af afskriv-

ningsprincip eller afskrivningsperiode, set i lyset af den fremtidige forventede transport af naturgas. 

Ændringen kan på kort sigt føre til en højere gennemsnitlig tarif end før ændringen. Ændringen vil 

have virkning fra det efterfølgende reguleringsår. 

Stk. 6. Selskabet begrunder sin forventede fremtidige afsætning af naturgas ud fra konkrete mar-

kedsmæssige og politiske rammevilkår, f.eks. Energistyrelsens prognoser for energiforbruget, un-

derbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af betydning for naturgasforbrugets 

udvikling. Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige naturgasafsæt-

ning. 

 
§ 9. Afskrivninger på aktiver, som idriftsættes i løbet af reguleringsperioden, indregnes i omkost-

ningsrammen med virkning fra idriftsættelsen. 

Stk. 2. Omkostningsrammen reduceres med afskrivninger på aktiver, som i løbet af reguleringspe-

rioden bliver afskrevet fuldt ud, afhændet eller nedlagt inden udløb af den forudsatte løbetid, med 

virkning fra det tidspunkt, hvor anlægget er afskrevet fuldt ud, afhændet eller nedlagt. 

 

§ 10. Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af indskudskapital pr. 

den 31. december 2004, jf. § 6, nr. 2, beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, hen-

sættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance med 

start den 1. januar 2005. I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen som 

omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, hensættelser til aban-

donment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. 

Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de ønsker at anvende 

på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden strækker sig som minimum fra den 1. januar 

2005 til den 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. 

Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte et andet ydelsesforløb end 

annuitetsprincippet, f.eks. serielån, eller en anden løbetid for afvikling af nettogælden, end selska-

bet har anmeldt efter stk. 2, skal ændringen anmeldes til Energitilsynets godkendelse. En ændring 

af ydelsesforløb eller løbetid godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at ændringen på 

ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i kr. pr. kubik-

meter end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige gældsafviklingspe-

riode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige forventede transport 

af naturgas. Ændringen kan på kort sigt føre til en højere gennemsnitlig tarif end før ændringen. 

Ændringen vil have virkning for det efterfølgende reguleringsår. 

Stk. 4. Selskabet begrunder sin forventede fremtidige afsætning af naturgas ud fra konkrete mar-

kedsmæssige og politiske rammevilkår, f.eks. Energistyrelsens prognoser for energiforbruget, un-

derbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af betydning for naturgasforbrugets 
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udvikling. Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige naturgasafsæt-

ning. 

Stk. 5. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten, jf. stk. 1. 

Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt 

et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5 fastsættes rentesatsen for den del af gælden, der er omfattet 

af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S og 

Naturgas Midt-Nord I/S for perioden fra 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. 

Stk. 7. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af 

rentesatsen efter stk. 5 og 6. 

Stk. 8. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med virkning for den reste-

rende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for 

fastsættelsen af satsen, jf. stk. 5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesatsen. 

Stk. 9. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres annuiteten med 

et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen. 

 
§ 11. Den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, jf. § 6, nr. 3, fastsættes på grundlag af 

forrentningsgrundlaget, som består af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 

den 1. januar 2005 ultimo det sidste år i den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig 

nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. For den første reguleringsperiode 

fastsættes den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, dog alene på grundlag af en nød-

vendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. 

Stk. 2. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætningsformue nævnt i stk. 

1 i forbindelse med fastsættelsen af indtægtsrammerne, jf. § 4, stk. 1, og offentliggør samtidig det 

beslutningsgrundlag, der er anvendt ved fastsættelsen af den nødvendige nettoomsætningsfor-

mue. 

Stk. 3. Ved fastsættelsen af indtægtsrammen forud for en reguleringsperiode, jf. § 4, stk. 1, fast-

sættes forrentningen efter stk. 1 foreløbigt på grundlag af de materielle anlægsaktivers værdi ultimo 

det tredje år i den foregående reguleringsperiode. Ved korrektionen af indtægtsrammerne efter 

kapitel 5 korrigeres forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i det fjerde år af 

den foregående reguleringsperiode, jf. stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Investeringer i netaktiver, som foretages i løbet af reguleringsperioden, indregnes i forrent-

ningsgrundlaget med virkning fra den 1. januar året efter, at anlægget er sat i drift. 

Stk. 5. Forrentningsgrundlaget efter stk. 1 reduceres med virkning fra den 1. januar i hvert år i 

reguleringsperioden med afskrivninger på netaktiver foretaget i året forud. 

 
§ 12. Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indregnes i indtægtsrammen, jf. § 11. 

Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet samt 

et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættelsen af 

forrentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct. 

Stk. 2. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre forrentningssatsen med virkning for den 

resterende del af perioden som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsæt-

telse af satsen, jf. stk. 1. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen. 

Stk. 3. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af 

forrentningssatsen efter stk. 1 og 2. 

 
§ 13. Nedenstående omkostninger indregnes i indtægtsrammerne med de af selskabet budgette-

rede størrelser: 

1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til § 30, stk. 2, og § 44, stk. 1, i lov om natur-

gasforsyning. 

2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 

forbindelse med vand- og afløbsledninger. 

3) Omkostninger ved nettab. 

Stk. 2. De budgetterede omkostninger, jf. stk. 1, indberettes til Energitilsynet senest den 1. juni i 

året før det år, de vedrører. 

 

[…] 

 
§ 19 Energitilsynet kan beslutte, at et eller flere selskabers omkostningsramme skal forhøjes, hvis 

selskabet eller selskaberne som følge af nye krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden 

lovgivning eller regler i medfør heraf pålægges væsentligt forøgede omkostninger i forhold til de 

omkostninger, der er lagt til grund for beregning af selskabets indtægtsramme. 
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Stk. 2. Energitilsynet kan beslutte, at et selskabs omkostningsramme skal sænkes, hvis selskabet 

som følge af bortfald af krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden lovgivning eller regler i 

medfør heraf pålægges lavere omkostninger i forhold til de omkostninger, der er lagt til grund for 

beregning af selskabets indtægtsramme. 

 

Stk. 3. Energitilsynet kan midlertidigt forhøje indtægtsrammen for et selskab med et beløb svarende 

til myndighedspålagte meromkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 14 i lov om naturgas-

forsyning. Forhøjelsen vil gælde for den periode, der fremgår af pålægget. 

 

Forsyningstilsynet kan justere omkostningsrammen som følge af udlicitering eller hjem-

tagning af større opgaver. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 20. Selskaberne skal anmelde udlicitering og hjemtagning af større opgaver til Energitilsynet 

vedlagt dokumentation for konsekvenserne af udliciteringen eller hjemtagningen. Det forudsæt-

tes, at selskabet ved udlicitering frafalder afskrivninger tilknyttet den udliciterede opgave. 

 

Stk. 2. Energitilsynet kan efter ansøgning tillade, at delelementer af et selskabs omkostnings-

ramme forhøjes eller nedsættes i forbindelse med udlicitering eller hjemtagning af større opgaver. 

 

Stk. 3. Omkostningsrammen berøres ikke, såfremt den samlede omkostning til drift og afskrivnin-

ger efter udliciteringen eller hjemtagningen bliver mindre til den pågældende opgave end før udli-

citeringen eller hjemtagningen. 

 

Stk. 4. Energitilsynet kan forhøje den del af omkostningsrammen, der fastsættes til dækning af 

driftsomkostninger til den udliciterede opgave, såfremt den årlige omkostning ved en udlicitering 

overstiger de hidtidige driftsomkostninger og afskrivninger ved opgaven, forudsat selskabet kan 

dokumentere, at omkostninger ved udlicitering er lavere, end de vil være, hvis opgaven ikke udli-

citeres. Forhøjelsen dækker den nødvendige meromkostning. 

 

Stk. 5. Energitilsynet kan forhøje den del af omkostningsrammen, der fastsættes til dækning af 

driftsomkostninger til den udliciterede opgave, såfremt denne omkostning efterfølgende stiger 

væsentligt, forudsat selskabet kan dokumentere, at omkostninger ved udlicitering fortsat er la-

vere, end de ville være, hvis opgaven ikke var udliciteret. Forhøjelsen dækker den nødvendige 

omkostningsstigning. 

 

Stk. 6. I det omfang selskaber har afskrivninger på den hjemtagne opgave, skal afskrivningsbelø-

bet fratrækkes den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af drifts-

omkostningerne. Den samlede omkostningsramme forbliver uændret. 

 

Stk. 7. Ændringen af omkostningsrammen har virkning fra udliciteringstidspunktet, henholdsvis 

hjemtagelsestidspunktet eller tidspunktet for omkostningsstigningen, jf. stk. 5. 

 

 

Forsyningstilsynet har til brug for fastsættelsen af forrentningssatsen af aktiver idriftsat 

fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets 

distributionsbevilling, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 12, stk. 1, anvendt en no-

minel WACC med udgangspunkt i WACC-ekspertgruppens anbefalinger til forrentning 

af elnetvirksomhedernes fremadrettede investeringer, dog med enkelte ændringer grun-

det forskelle i reguleringen samt sektorspecifikke forhold. WACC-ekspertgruppen har 

udgivet sin afsluttende rapport den 14. april 2016 med anbefalinger. Den afsluttende 

rapport er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside.4 

 

 
4 WACC-ekspertgruppens afsluttende rapport er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside og 
kan tilgås via dette link: https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/publikationer/elmarkedet/rapport-om-fastsa-
ettelse-af-forrentningen-af-elnetvirksomhedernes-fremadrettede-investeringer 
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I forbindelse med Forsyningstilsynets fastsættelse af foreløbige indtægtsrammer forud 

for en ny fireårig reguleringsperiode, udmelder Forsyningstilsynet som en del af fastsæt-

telsen af de foreløbige indtægtsrammer effektiviseringskrav til naturgasdistributionssel-

skaberne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, stk. 2. Effektiviseringskravene be-

står af individuelle effektiviseringskrav og fastsættes som procentsatser af naturgasdi-

stributionsselskabernes omkostningsramme. Fastsættelsen af effektiviseringskravet 

sker på baggrund af en sammenligning af naturgasdistributionsselskabernes driftsom-

kostninger i den forudgående reguleringsperiode. Dette følger af indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 16, der er sålydende: 

 
§ 16. Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte selskab fastsat af Energitilsy-

net under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsy-

ningssikkerheden. Kravene fastsættes som procentsatser af omkostningsrammen, ekskl. afskriv-

ninger, inden pris- og lønregulering. 

Stk. 2. Effektiviseringskravet efter stk. 1 fastsættes samtidig med fastsættelsen af selskabets ind-

tægtsrammer forud for en reguleringsperiode, jf. § 4, stk. 1. 

Stk. 3. De absolutte beløb, som svarer til kravene, reguleres med pris- og lønudviklingen efter § 7, 

stk. 4. 

Stk. 4. Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund af en sam-

menligning (benchmarking) af selskabernes driftsomkostninger i den foregående reguleringsperi-

ode. Beregningen af effektiviseringspotentialet i reguleringsperioden 2006-09 sker ved en tilsva-

rende sammenligning af omkostninger i 2004. 

Stk. 5. Udover de i stk. 4 nævnte driftsomkostninger kan Energitilsynet beslutte at inddrage inve-

steringer i beregningen af selskabernes effektivitet. 

Stk. 6. Ved fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale, jf. stk. 4 eller 5, kan 

Energitilsynet inddrage sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber samt 

produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 

 

Når et reguleringsår er omme, udmelder Forsyningstilsynet endelige, korrigerede ind-

tægtsrammer på baggrund af de af naturgasdistributionsselskaberne aflagte regule-

ringsmæssige regnskaber. Bestemmelsen om Forsyningstilsynets udmelding af ende-

lige korrigerede indtægtsrammer fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, der 

er sålydende: 

 
§ 21. Senest tre måneder efter at reguleringsmæssigt regnskab for et år er indsendt til Energitilsy-

net, jf. § 30, stk. 1 og 3, udmelder tilsynet en endelig, korrigeret indtægtsramme for året omfattende 

følgende korrektioner: 

1) Den del af omkostningsrammen, som er fastsat med henblik på at dække driftsomkostninger, 

korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i året. Pris- og lønudviklingen bereg-

nes på grundlag af udviklingen i indekset, jf. § 7, stk. 4. frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

2) De i § 13 omhandlede faktiske omkostninger i året. 

3) Årets afskrivninger korrigeres som følge af ændringer i afskrivningsgrundlaget siden udmeldin-

gen af rammen, jf. § 9. 

4) Årets forrentning korrigeres som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget siden udmelding af 

rammen, jf. § 11, stk. 3-5, og som følge af ændringer i forrentningssatsen besluttet af Energitilsynet 

siden udmeldingen af rammen, jf. § 12, stk. 2. 

5) Indtægtsrammen korrigeres under hensyn til eventuelle ændringer af rammen i medfør af kapitel 

4. 

6) Årets effektiviseringskrav korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i kalen-

deråret, jf. § 15, stk. 3. Pris- og lønudviklingen beregnes på grundlag af udviklingen i indekset i 

bilag 1 frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

 

Naturgasdistributionsselskaberne kan ansøge om forhøjelse af omkostningsrammen, 

som følge af bl.a. udlicitering og hjemtagning af større opgaver. 
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§ 20. Selskaberne skal anmelde udlicitering og hjemtagning af større opgaver til Energitilsynet 

vedlagt dokumentation for konsekvenserne af udliciteringen eller hjemtagningen. Det forudsættes, 

at selskabet ved udlicitering frafalder afskrivninger tilknyttet den udliciterede opgave. 

Stk. 2. Energitilsynet kan efter ansøgning tillade, at delelementer af et selskabs omkostningsramme 

forhøjes eller nedsættes i forbindelse med udlicitering eller hjemtagning af større opgaver. 

Stk. 3. Omkostningsrammen berøres ikke, såfremt den samlede omkostning til drift og afskrivninger 

efter udliciteringen eller hjemtagningen bliver mindre til den pågældende opgave end før udlicite-

ringen eller hjemtagningen. 

Stk. 4. Energitilsynet kan forhøje den del af omkostningsrammen, der fastsættes til dækning af 

driftsomkostninger til den udliciterede opgave, såfremt den årlige omkostning ved en udlicitering 

overstiger de hidtidige driftsomkostninger og afskrivninger ved opgaven, forudsat selskabet kan 

dokumentere, at omkostninger ved udlicitering er lavere, end de vil være, hvis opgaven ikke udlici-

teres. Forhøjelsen dækker den nødvendige meromkostning. 

Stk. 5. Energitilsynet kan forhøje den del af omkostningsrammen, der fastsættes til dækning af 

driftsomkostninger til den udliciterede opgave, såfremt denne omkostning efterfølgende stiger væ-

sentligt, forudsat selskabet kan dokumentere, at omkostninger ved udlicitering fortsat er lavere, 

end de ville være, hvis opgaven ikke var udliciteret. Forhøjelsen dækker den nødvendige omkost-

ningsstigning. 

Stk. 6. I det omfang selskaber har afskrivninger på den hjemtagne opgave, skal afskrivningsbeløbet 

fratrækkes den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsom-

kostningerne. Den samlede omkostningsramme forbliver uændret. 

Stk. 7. Ændringen af omkostningsrammen har virkning fra udliciteringstidspunktet, henholdsvis 

hjemtagelsestidspunktet eller tidspunktet for omkostningsstigningen, jf. stk. 5. 

 

Naturgasdistributionsselskaberne skal aflægge reviderede reguleringsmæssige regn-

skaber til Forsyningstilsynet senest den 1. juni i kalenderåret efter året for det regule-

ringsmæssige regnskab, der aflægges, med en specifikationsgrad, der gør det muligt 

for Forsyningstilsynet at fastsætte naturgasdistributionsselskabernes endelige, korrige-

rede indtægtsrammer. Dette fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 31, der er 

sålydende: 

 
§ 31. Selskabet skal udarbejde reguleringsmæssigt regnskab, der opgøres på basis af kalender-

året. De udarbejdede regnskaber skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Stk. 2. Reguleringsregnskabet for 2005 og senere kalenderår skal indsendes til Energitilsynet se-

nest den 1. juni det følgende år. 

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte regnskab skal mindst omfatte følgende: 

1) En opgørelse af omkostninger med en specifikationsgrad, som gør det muligt for Energitilsynet 

at fastsætte virksomhedens indtægtsramme efter reglerne i kapitel 2-5. 

2) En opgørelse af overdækning og underdækning, jf. § 22 og § 23. 

Stk. 4. Reguleringsmæssige regnskaber, som ikke gøres offentligt tilgængelige gennem indberet-

ning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, gøres offentligt tilgængelige af Energitilsynet. 

 

Et naturgasdistributionsselskab kan få forhøjet selskabets omkostningsramme, hvis sel-

skabet som følge af nye krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden lovgivning 

eller regler i medfør heraf pålægges væsentligt øgede omkostninger i forhold til de om-

kostninger, der er lagt til grund for beregningen af selskabets indtægtsramme, eksem-

pelvis som følge af omkostninger til biogasopgraderingsanlæg. Dette følger af indtægts-

rammebekendtgørelsens § 19, stk. 1, der er sålydende: 

 
§ 19. Energitilsynet kan beslutte, at et eller flere selskabers omkostningsramme skal forhøjes, hvis 

selskabet eller selskaberne som følge af nye krav i medfør af lov om naturgasforsyning, anden 

lovgivning eller regler i medfør heraf pålægges væsentligt forøgede omkostninger i forhold til de 

omkostninger, der er lagt til grund for beregning af selskabets indtægtsramme. 

 

I forbindelse med udmelding af de endelige, korrigerede indtægtsrammer skal omkost-

ningsrammen og effektiviseringskravet korrigeres i forhold til den faktiske pris- og løn-
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udvikling beregnet på baggrunden af udviklingen i et samvejet indeks med 70 pct. løn-

andel og 30 pct. materialeandel. Dette følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, 

stk. 4, og § 21, nr. 1 og nr. 6. Bestemmelserne er sålydende: 

 
§ 7. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, 

jf. § 6, nr. 1, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre første år 

af den foregående reguleringsperiode og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den foregå-

ende reguleringsperiode.  

[…] 

Stk. 4. Beløbet efter stk. 1-2 reguleres efter et sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel og 30 

pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (ILON2). 

Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10). Så-

fremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, vil Energi-

tilsynet udmelde, hvorledes omkostningsrammen herefter pristalsreguleres med henblik på at sikre, 

at pristalsreguleringen i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 

[…] 

 
§ 21. Senest tre måneder efter at reguleringsmæssigt regnskab for et år er indsendt til Energitilsy-

net, jf. § 31, stk. 1 og 3, udmelder tilsynet en endelig, korrigeret indtægtsramme for året omfattende 

følgende korrektioner: 

1) Den del af omkostningsrammen, som er fastsat med henblik på at dække driftsomkostninger, 

korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i året. Pris- og lønudviklingen bereg-

nes på grundlag af udviklingen i indekset, jf. § 7, stk. 4, frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

[…] 

6) Årets effektiviseringskrav korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i kalen-

deråret, jf. § 16, stk. 3. Pris- og lønudviklingen beregnes på grundlag af udviklingen i indekset i 

bilag 1 frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

 

På baggrund af naturgasdistributionsselskabernes aflagte reguleringsmæssige regn-

skaber, kan Forsyningstilsynet konstatere om naturgasdistributionsselskaberne har haft 

ekstraordinære effektiviseringsgevinster. Dette kan ske, hvis de faktiske omkostninger 

til drift og afskrivninger vedrørende distributionsaktiviteter i kalenderåret er mindre end 

den korrigerede omkostningsramme for kalenderåret med fradrag af årets effektivise-

ringskrav, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 25, eller hvis de faktiske omkostninger 

til forrentning af nettogæld pr. den 31. december 2004 er mindre end den af Forsy-

ningstilsynet fastsatte forrentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26. Bestem-

melserne er sålydende: 

 
§ 25. Hvis de faktiske omkostninger til drift og afskrivninger vedrørende distributionsaktiviteter i 

kalenderåret er mindre end den korrigerede omkostningsramme for kalenderåret med fradrag af 

årets effektiviseringskrav, er der opnået en ekstraordinær effektiviseringsgevinst svarende til for-

skellen mellem de to beløb. 

§ 26. Hvis de faktiske omkostninger til forrentning af nettogæld pr. den 31. december 2004 er min-

dre end den af Energitilsynet fastsatte forrentning, jf. § 10, er der opnået en ekstraordinær effekti-

viseringsgevinst svarende til forskellen mellem de to beløb. 

Stk. 2. De faktiske omkostninger til forrentning, jf. stk. 1, fastsættes ud fra distributionsselskabets 

gennemsnitlige finansieringsomkostninger til fremmedkapital. 

 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen § 27 stk. 1, at et opnået overskud, som 

beregnet efter reglerne i indtægtsrammebekendtgørelsens § 25 og § 26 kan anvendes 

til forskellige formål. Overskud på driften kan anvendes til nedsættelse af priser, hen-

læggelse til fremtidige investeringer eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. 

Overskud ved forrentning kan endvidere hensættes til imødegåelse af renteudgifter. Det 

fremgår endvidere, af § 27 stk. 3, at mindst 50 pct. af et opnået overskud på driften og 

forrentningen skal anvendes til nedsættelse af priser. For overskud som overstiger 10 
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pct. af indtægtsrammen gælder det, at mindst 75 pct. skal anvendes til nedsættelse af 

priser. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 27. Distributionsselskaber med bevilling kan anvende overskud i form af ekstraordinære effekti-

viseringsgevinster, jf. §§ 25 og 26, anvendes til nedsættelse af priser, henlæggelse til fremtidige 

investeringer eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen. Energinet.dk eller denne virk-

somheds helejede datterselskaber, der varetager distributionsvirksomhed i medfør af § 2, stk. 2 og 

3, i lov om Energinet.dk, kan anvende sådanne overskud til nedsættelse af priser eller konsolidering 

af distributionsvirksomheden. 

Stk. 2. Dog kan ekstraordinære effektiviseringsgevinster på forrentningen, jf. § 26, hensættes til 

imødegåelse af renteudgifter, der overstiger de i § 10 fastsatte renteudgifter i op til to år. Hensatte 

beløb, der ikke er anvendt til dette formål efter to år, anvendes herefter i overensstemmelse med 

stk. 1. 

Stk. 3. Af ekstraordinære effektiviseringsgevinster svarende til op til 10 pct. af årets indtægtsramme 

skal mindst 50 pct. anvendes til nedsættelse af priser. Af ekstraordinære effektiviseringsgevinster 

herudover skal mindst 75 pct. anvendes til nedsættelse af priser. 

Stk. 4. For skattepligtige selskaber beregnes beløbet, der skal anvendes til nedsættelse af priser, 

jf. stk. 3, på grundlag af de ekstraordinære effektiviseringsgevinster reduceret med en procentsats 

svarende til selskabsskattesatsen. 

Stk. 5. Nedsættelse af priser i medfør af stk. 3 skal så vidt muligt ske i forbindelse med førstkom-

mende prisregulering. 

Stk. 6. Beløb, der er hensat, jf. stk. 2, medregnes kun i stk. 3, i det omfang de bliver anvendt i 

overensstemmelse med stk. 1 og på det tidspunkt, de bliver anvendt i overensstemmelse med stk. 

1. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

I denne afgørelse fastsættes den endelige, korrigerede indtægtsramme for Evida Nord 

A/S for 2018. 

 

Forsyningstilsynet fastsætter indtægtsrammer på baggrund af reglerne i indtægtsram-

mebekendtgørelsen, der er udstedt i medfør af lov om naturgasforsyning. Forud for re-

guleringsåret fastlægges en foreløbig indtægtsramme. Når reguleringsåret er omme, og 

selskaberne har indsendt de reguleringsmæssige regnskaber, fastlægges endelige, kor-

rigerede indtægtsrammer og ekstraordinære effektiviseringsgevinster opgøres. 

 

I den korrigerede indtægtsramme for 2018 indgår de faktiske afskrivninger, de faktisk 

afholdte udgifter til myndighedspålæg m.v. (såkaldte § 13-omkostninger) samt de faktisk 

afholdte omkostninger til energibesparelse. 

 

Afgørelsen træffes i medfør af § 4, § 21 og § 27, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørel-

sen. 

 

Dette afsnit er inddelt i tre underafsnit: 

A) Fastsættelse af elementer i den endelige indtægtsramme for 2018 

B) Opgørelse af ekstraordinære effektiviseringsgevinster 

C) Endelig indtægtsramme 2018 

 

Underafsnit A, B og C samt begrundelsen for disse elementer fremgår nedenfor. 

AD A: FASTSÆTTELSE AF ELEMENTER I DEN ENDELIGE, KORRIGEREDE 

INDTÆGTSRAMME FOR 2018 

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om foreløbige indtægtsrammer for 2018-2021 for 

Evida Nord A/S (sagsnummer: 17/04371) 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ENDELIG, KORRIGERET INDTÆGTSRAMME SAMT 

EKSTRAORDINÆR EFFEKTIVISERINGSGEVINST FOR 2018 FOR EVIDA NORD A/S 

Side 17/32 

 

Nedenfor fastsættes og begrundes elementer i den af Forsyningstilsynet fastsatte ende-

lige korrigerede indtægtsramme for 2018, jf. § 4, § 6 og § 21 i indtægtsrammebekendt-

gørelsen.  

 

1. Omkostningsrammen, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkost-

ninger og afskrivninger af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. ja-

nuar 2005, som anvendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevil-

ling, jf. §§ 7-9 (herefter omkostningsrammen). 

2. Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af 

indskudskapital pr. den 31. december 2004, jf. § 10 (herefter forrentning af regula-

torisk nettogæld). 

3. Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som an-

vendes ved aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 11 og 12 

(herefter forrentning af nye aktiver). 

4. Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. § 13 (her-

efter omkostninger til § 13-omkostninger).  

5. Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 19, stk. 

3, (herefter omkostninger til energibesparende aktiviteter). 

1. OMKOSTNINGSRAMMEN 

Omkostningsrammen består af to dele. Den ene del fastsættes med henblik på dækning 

af selskabets driftsomkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 1-4. Den 

anden del fastsættes med henblik på dækning af selskabets afskrivninger, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 7, stk. 5.  

 

Den effektivitetsregulerede omkostningsramme for 2018 er fastsat i Tabel 2 nedenfor.  

TABEL 2 | EFFEKTIVITETSREGULERET OMKOSTNINGSRAMME 2018 

T.kr. 2018 

Driftsomkostninger 206.598 

Forhøjelse af omkostningsramme (holdingmodel) 13.929 

Effektiviseringskrav -2.820 

Afskrivninger 78.992 

Biogasomkostninger 10.388 

Effektivitetsreguleret omkostningsramme 307.087 

Kilde: Det reguleringsmæssige regnskab for Evida Nord A/S og Forsyningstilsynets beregninger 

Driftsomkostninger inkl. overheadomkostninger 

I beregningen af driftsomkostninger for 2018 indgår dels selskabernes gennemsnitlige 

direkte henførbare driftsomkostninger i 2013-2016 og dels gennemsnittet af den del af 

overhead omkostningerne, der kan allokeres til § 7-omkostninger i perioden 2013-2016 
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Den del af omkostningsrammen, som skal anvendes til dækning af driftsomkostninger, 

fastsattes i den foreløbige omkostningsramme, jf. afgørelse om foreløbige indtægtsram-

mer for 2018-2021 for Evida Nord A/S (sagsnummer: 17/04371). Det vil sige, at den 

korrigerede indtægtsramme for 2018 opgøres med udgangspunkt i de gennemsnitlige 

driftsomkostninger for perioden 2013-2016, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, 

stk. 1. Dog gælder der, at det beløb, som indregnes i omkostningsrammen efter § 7, stk. 

1, ikke kan overstige det effektivitetsregulerede beløb, som er indregnet til dækning af 

driftsomkostninger i omkostningsrammen for det sidste år i den foregående regulerings-

periode, jf. § 7, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

De gennemsnitlige driftsomkostninger i 2013-2016 opgjort i 2017-priser udgjorde t.kr. 

187.736 og overstiger ikke den effektivitetskorrigerede omkostningsramme for 2017 på 

t.kr. 217.5635. Forsyningstilsynet bemærker, at reguleringsregnskabet for 2016 er korri-

geret i forbindelse med Forsyningstilsynets afgørelse af 29. april 2019 om endelige kor-

rigerede indtægtsrammer for 2014-2017. 

 

Grundlaget for omkostningsrammen, skal korrigeres for pris- og lønudvikling samt krav 

til effektivitetsforbedringer, jf. henholdsvis indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, stk. 4. 

 

For så vidt angår regulering for pris- og lønudviklingen, skal det ske ved anvendelse af 

et sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel og 30 pct. materialeandel, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 7, stk. 4. Tidligere er lønindekset ILON2 og materialeindekset 

PRIS10 fra Danmarks Statistik blevet brugt. Da disse indeks ikke opdateres længere, 

har Forsyningstilsynet siden afgørelse om korrigerede indtægtsrammer for 2014 brugt 

lønindekset ILON12 samt materialeindekset PRIS11. For så vidt angår prisindekset 

fremskrives det gamle prisindeks PRIS10 med vækstraterne fra PRIS 11 fra det tids-

punkt, hvor PRIS10 udgår. Det betyder, at Forsyningstilsynet har benyttet PRIS10 i pe-

rioden frem til og med 2013, mens PRIS10 fremskrives med vækstraterne fra PRIS11 i 

perioden fra og med 2014.  

 

Forsyningstilsynet korrigerer med denne afgørelse den forventede pris- og lønudvikling, 

som anvendt ved afgørelse om foreløbige indtægtsrammer for 2018-2021 (sagsnum-

mer: 18/06520), i forhold til den faktiske pris- og lønudvikling, beregnet på baggrund af 

udviklingen i indekset frem til udløbet af fjerde kvartal 2018, jf. indtægtsrammebekendt-

gørelsens § 21, stk.1, nr. 6. Det sammenvejede indeks er fra 2017 til 2018 steget med 

2,17 pct.  

 

På baggrund af den fastsatte omkostningsramme i 2018-2021 (sagsnummer 17/04371) 

kan Forsyningstilsynet fastsætte niveauet for de direkte § 7-omkostninger, jf.   

 
5 Det følger af afgørelse om endelig korrigeret indtægtsramme for 2017 (18/12381), at den effektivitets-

regulerede omkostningsramme for 2017 er 302.073 t.kr. og at afskrivninger udgjorde 84.510 t.kr. 

heraf.  
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Tabel 3 nedenfor. Andelen af overheadomkostninger, der skal indregnes i omkostnings-

rammen, beregnes, som beskrevet i boks 1 nedenfor.  
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TABEL 3 | DRIFTSOMKOSTNINGER 

T.kr. 2018 

§ 7-omkostninger direkte 81.436 

§ 7-omkostningers andel af overheadomkostningerne 125.162 

Total § 7- omkostning 206.598 

Kilde: Det reguleringsmæssige regnskab for Evida Nord A/S og Forsyningstilsynets beregninger. 

Note: Mellemregninger findes i bilag 1 i fanen ”ENORD IR”. 

Som beskrevet ovenfor kan den del af overheadomkostningerne, der kan allokeres til § 

7-omkostninger, beregnes som forskellen mellem de samlede overheadomkostninger 

og den del, som kan henføres til § 13-omkostninger. For en nærmere beskrivelse af § 

13-omkostninger henvises til afsnit 4 nedenfor. 

 

Som beskrevet ovenfor kan den del af overheadomkostningerne, der kan allokeres til § 

7-omkostninger, beregnes som forskellen mellem de samlede overheadomkostninger 

og den del, som kan henføres til § 13-omkostninger.  

 

Det bemærkes, at § 7-omkostningerns andel af overheadomkostningerne fastsættes ef-

ter Forsyningstilsynets praksis, som er beskrevet i Boks 1 nedenfor. 
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BOKS 1 | PRAKSIS OM MODREGNING OG HÅNDTERING AF OVERHEAD-

OMKOSTNING  

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at selskabets skal fordele omkostnin-

ger i to kategorier: Omkostninger til aktiviteter, der er afgrænset ved § 7, som vedrører 

distributionsaktiviteter, eller § 13, som bl.a. vedrører myndighedspålagte opgaver, her-

under bl.a. efterlevelse af regler udstedt af Sikkerhedsstyrelsen. 

 

Fordeling af omkostninger, der ikke er direkte henførbare, som eksempelvis omkostnin-

ger til administration og husleje, følger den allokeringsmetode som nu Forsyningstilsy-

net, i enighed med selskaberne, har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af ind-

tægtsrammer for reguleringsperioden 2006-20096. Denne allokeringsmetode er også 

anvendt for reguleringsperioderne 2010-2013, 2014-2017 og i forbindelse med forelø-

bige indtægtsrammer for 2018-2021.  

 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 2, at selskaberne i for-

bindelse med opgørelse af den endelige indtægtsramme skal have dækket alle omkost-

ninger, der vedrører aktiviteter til § 13. Det omfatter efter Forsyningstilsynets vurdering, 

både, direkte henførbare omkostninger og den andel af overheadomkostninger, der kan 

tilskrives § 13.  

 

I praksis betyder det, i) at de samlede overheadomkostninger i den endelige indtægts-

ramme, er fastsat på et pris- og lønkorrigeret 2017-niveau og ii) at den del af overhead-

omkostningerne, der kan tilskrives § 13-omkostninger, dækkes 1:1 i indtægtsrammen.   

 

Andelen af overheadomkostningerne, der medregnes til § 7-omkostningerne i den en-

delige indtægtsramme, fastsættes herefter residualt som forskellen mellem de samlede 

overheadomkostninger (se punkt i ovenfor) og de overheadomkostninger, der anvendes 

til at dække § 13-omkostninger (se punkt ii ovenfor). 

 

Denne praksis er uændret i forhold til tidligere afgørelser om endelige indtægtsrammer. 

 

Effektiviseringskrav 

Forsyningstilsynet har med hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, i afgø-

relse om foreløbige indtægtsrammer for 2018-2021 (sagsnummer: 17/04371), udmeldt 

et effektiviseringskrav på 1,47 pct. af driftsomkostningerne i 2018. Effektiviseringskravet 

fremgår af Tabel 2 ovenfor. De nærmere beregninger kan findes i bilag 1 i fanen 

”ENORD IR”, hvortil der henvises.  

 

 
6 Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammer for naturgasdi-

stributionsselskaber af 31. oktober 2005 (J.nr.: 3/1307-0300-0093). 
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Afskrivninger (ændring af omkostningsrammen) 

Den del af omkostningsrammen, som fastsættes med henblik på dækning af omkostnin-

ger til afskrivning af materielle anlægsaktiver idriftsat efter 1. januar 2005, fastsættes 

som de faktiske årlige afskrivninger, som opgjort i det reguleringsmæssige regnskab. 

Det betyder, at Forsyningstilsynet korrigerer omkostningsrammen for så vidt angår årets 

afskrivninger jf. § 21, stk. 1, nr. 3 med de faktiske afskrivninger, som opgjort i det regu-

leringsmæssige regnskab. 

 

Evida Nord A/S har i det reguleringsmæssige regnskab for 2018 opgjort årets afskriv-

ninger til t.kr. 78.992. 

 

Evida Nord A/S har som følge af udlicitering af opgaver gjort opmærksom på, at den del 

af omkostningsrammen der vedrører driftsomkostninger bør forhøjes med 13.929 t.kr., 

og at afskrivningerne skal reduceres tilsvarende. I høringsafsnittet og nedenstående af-

snit om anmodning om forhøjelse af omkostningsrammen er dette uddybet. 

 

Evida Nord A/S har i forbindelse med partshøringen gjort opmærksom på, at afskrivnin-

gerne på 78.992 t.kr. ikke indeholder afskrivninger på administrationsbygninger og IT. 

Forsyningstilsynet lægger virksomhedens oplysninger til grund for afgørelsen. 

Biogasomkostninger (ændring af omkostningsrammen) 

Et selskab kan få forhøjet omkostningsrammen, hvis selskabet, som følge af nye krav i 

medfør af lov om naturgasforsyning, anden lovgivning eller regler i medfør heraf pålæg-

ges væsentligt forøgede omkostninger i forhold til de omkostninger, der er lagt til grund 

for beregning af selskabets indtægtsramme, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 19, 

stk. 1.  

 

Det er et krav i naturgasforsyningsloven, jf. § 14, stk.1, nr. 1, at naturgasdistributionssel-

skaberne i fornødent omfang skal tilslutte biogasopgraderingsanlæg til distributionsnet-

tet. 

 

Det følger af de årlige reguleringsmæssige regnskaber, at Evida Nord A/S i årene 2013-

2016 i gennemsnit har haft biogasomkostninger på 2.057 t.kr. (2018-priser). Disse om-

kostninger er indregnet i Forsyningstilsynets fastsættelse af foreløbige indtægtsrammer 

for 2018-21 (sagsnummer 17/04371). 

 

Evida Nord A/S har i det reguleringsmæssige regnskab for 2018 gjort Forsyningstilsynet 

opmærksom på, at selskabet har haft direkte biogasomkostninger, dvs. driftsomkostnin-

ger i forbindelse med tilslutning af biogasopgraderingsanlæg, på t.kr. 12.445.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at biogasomkostninger på i alt t.kr. 12.445 i 2018 er væ-

sentligt højere end de 2.057 t.kr., der er indregnet i omkostningsgrundlaget, jf. afgørelse 

om foreløbige indtægtsrammer for 2018-2021 (sagsnummer 17/04371). Forsyningstil-

synet forhøjer derfor omkostningsrammen med t.kr. 10.388 i 2018. 

 

Forsyningstilsynet lægger i forbindelse med forhøjelsen af omkostningsrammen for bio-

gasomkostninger vægt på, at omkostningen for selskabet er udtryk for en aktivitet, der 

er ny, og som ligger ud over niveauet for de aktiviteter, der blev lagt til grund, da om-

kostningsniveauet blev fastsat, og at Forsyningstilsynet forventer, at omkostninger til 
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biogasopgraderingsanlæg vil være en del af Evida Nord A/S’ omkostningsgrundlag i 

fremtiden.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på den baggrund, at betingelserne for en forhøjelse af ind-

tægtsrammen efter bestemmelsen i indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk. 1, er 

opfyldt for så vidt angår de direkte omkostninger knyttet til biogasopgraderingsanlæg. 

Forsyningstilsynet forhøjer på den baggrund omkostningsrammen med i alt 10.388 t.kr., 

svarende til forskellen mellem det der indgår i omkostningsrammen og de realiserede 

omkostninger for 2018. Beløbet indregnes i omkostningsrammen under ”biogasomkost-

ninger” og er opgjort i Tabel 2 ovenfor og i bilag 1 i fanen ”ENORD IR”, hvortil der hen-

vises.  

Anmodning om forhøjelse af omkostningsrammen som følge af udlicitering  

Et selskab kan få forhøjet omkostningsrammen, som følge af udlicitering eller hjemtag-

ning af større opgaver, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 2.  

 

Evida Nord A/S har i det reguleringsmæssige regnskab for 2018 anmodet om, at  

 
”Indtægtsrammen i henhold til § 20 stk. 2 i stedet tillægges omkostningsrammen. Det drejer det sig 

om 13,929 mio. kr. i 2018. I årene 2016 og 2017 udgør beløbene henholdsvis 17,087 mio. kr. og 

11,512 mio. kr., som omkostningsrammen anmodes hævet med og afskrivningerne dermed redu-

ceret med.” 

 

Evida Nord A/S har i den forbindelse oplyst, at:  

 
”HMN GasNet [Evida Nord A/S] har ved udarbejdelse af reguleringsregnskabet for 2018 identifice-

ret, at afskrivninger på anlæg, som i forbindelse med implementering af holdingmodellen i 2016 

forblev i selskabet HMN Naturgas I/S ikke bør indgå i HMN Gasnets [Evida Nord A/S] afskrivnings-

grundlag. ” 

 

Evida Nord A/S har oplyst, at der konkret er tale om afskrivninger på administrations-

bygninger og it-systemer.  

 

Efter det oplyste, har Evida Nord A/S implementeret en såkaldt holdingmodel, som be-

tyder, at Evida Nord A/S køber ydelser hos andre selskaber, og at disse ydelser tidligere 

blev produceret internt i Evida Nord A/S. Konkret, har Evida Nord A/S efter implemente-

ring af holdingmodellen tilkøbt adgang til administrationsbygninger og it-systemer (drifts-

omkostning). Før holdingmodellen blev implementeret var administrationsbygninger og 

it-systemer en del af Evida Nord A/S’ samlede aktiver og indgik i det reguleringsmæssige 

regnskab som afskrivninger. Ved en fejl, har Evida Nord A/S fortsat denne praksis 

selvom selskabet ikke længere ejer aktiverne, men lejer disse.  

 

Det følger af § 20, stk. 2, at Forsyningstilsynet – efter ansøgning -  kan forhøje omkost-

ningsrammen i forbindelse med udlicitering af større opgaver. Det er ikke nærmere spe-

cificeret i § 20 stk. 2, efter hvilke kriterier, Forsyningstilsynet skal vurdere en sådan an-

søgning. Forsyningstilsynet vurderer, at bestemmelsen ikke sigter mod, at alle udlicite-

ringer kan medføre en forhøjelse af omkostningsrammen, og at der således er tilfælde, 

hvor Forsyningstilsynet bør afvise en ansøgning om forhøjelse af omkostningsrammen.  

 

Det er et grundlæggende princip i indtægtsrammebekendtgørelsen, at omkostningsram-

men fastholdes i en periode, og at dette giver selskaberne mulighed for at generere 
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overskud (ekstraordinære effektiviseringsgevinst), hvis driftsomkostningerne er lavere 

end de er fastsat til i omkostningsrammen. Det følger også af dette princip, at indtægts-

rammen ikke korrigeres, hvis selskabet har højere driftsomkostninger end der er fastsat 

i omkostningsrammen. Dette princip hænger sammen med § 1, stk. 1, i Bekendtgørelse 

af lov om naturgasforsyning (LBK nr. 1127 af 05/09/2018) om, at forbrugerne skal have 

adgang til billig naturgas. Forsyningstilsynet vurderer derfor, at ansøgninger efter § 20 

stk. 2, skal behandles ud fra en forudsætning om, at det kun i sjældne tilfælde er muligt 

at forhøje omkostningsrammen. Udsving i omkostningsniveauet som følge af dispositi-

oner, som er foretaget af naturgasdistributionsselskabet, fører ikke i sig selv til, at For-

syningstilsynet korrigerer den fastsatte omkostningsramme.  

 

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningstilsynet samlet set, at Evida Nord A/S’ 

ansøgning skal medføre en forhøjelse af den del af omkostningsrammen, som vedrører 

driftsomkostninger med 13.929 t.kr., og at afskrivningerne reduceres tilsvarende, såle-

des at den samlede omkostningsramme er uændret.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at forrentningsgrundlaget for 2018 er reduceret med vær-

dien af administrationsbygninger og it-systemer på i alt 24.378 t.kr. som selskabet ikke 

længere ejer og afskriver på.   

Korrektion af reguleringsregnskab for 2016 

Evida Nord A/S har den 13. juli 2018 anmodet Forsyningstilsynet om at få korrigeret det 

reguleringsmæssige regnskab for 2016 og 2017. Korrektionen vedrørte, at i alt t.kr. 

9.430 rykkes fra 2016 til 2017 regnskabet. Begrundelsen var, at omkostninger, der var 

hensat i 2016 først var afholdt som driftsomkostninger i regnskabet for 2017.  

 

Forsyningstilsynet har i forbindelse med afgørelse om endelige, korrigerede indtægts-

rammer for 2016 og 2017 den 29. april 2019, godkendt ovenstående korrektion af de 

reguleringsmæssige regnskaber for 2016 og 2017 og lagt de korrigerede regulerings-

mæssige regnskaber til grund for afgørelsen af den 29. april 2019. 

 

Forsyningstilsynet lægger nu de samme, godkendte, korrektioner af reguleringsregn-

skabet for 2016 til grund i forbindelse med fastsættelse af omkostningsrammen for 2018.  

 

2. FORRENTNING AF DEN REGULATORISKE NETTOGÆLD 

 

Det andet element i indtægtsrammen består af et beløb til forrentning af den regulatori-

ske nettogæld. 

 

Ved udmelding af de foreløbige indtægtsramme for 2018-2021 (sagsnummer 18/06520) 

fastsatte Forsyningstilsynet et beløb til forrentning og afdrag af regulatorisk nettogæld, 

samt forrentning og regenerering af indskudskapital pr. 31. december 2004, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2.  Forrentningssatsen til forrentning af regula-

torisk nettogæld fastsættes jf. § 10, stk. 5, som en risikofri rente samt et risikotillæg, der 

afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab.  

 

Forsyningstilsynet har fastsat forrentning af den regulatoriske nettogæld for 2018 til 1,16 

pct. jf. Tabel 4.  
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TABEL 4 | TILLADT FORRENTNINGSSATS VEDR. REGULATORISK NETTOGÆLD OG 

INDSKUDSKAPITAL 

Pct. 2018 

Risikofri rente1  0,01 

Kreditrisikotillæg2 1,07 

Engangsomkostninger3 0,08 

Tilladt forrentningssats  1,16 

Kilde: Afgørelse om foreløbige indtægtsrammer for Evida Nord A/S for 2018-2021 (sagsnummer 

17/04371) 

  

Den regulatoriske nettogæld er i åbningsbalancen opgjort til t.kr. 5.265.800 i 2005. Med 

de fastsatte afdragsprofiler, kan den regulatoriske nettogæld opgøres til t.kr. 616.834 i 

2018. Den regulatoriske nettogæld er fuldt afviklet ultimo 20237. 

 

Evida Nord A/S har i det reguleringsmæssige regnskab for 2018 oplyst, at de i 2018 ikke 

har modtaget kompensationsbetailinger vedrørende kunder.  

 

På baggrund af ovenstående oplysninger om den regulatoriske nettogælds størrelse, 

afviklingsfrist og rentesats jf. Tabel 4, har Forsyningstilsynet beregnet beløb til forrent-

ning og afdrag af regulatorisk nettogæld. Beløbene fremgår af Tabel 5 nedenfor.  

TABEL 5 | FORRENTNING AF REGULATORISK NETTOGÆLD 

T.kr. 2018 

Forrentning af regulatorisk nettogæld, jf. § 10. 210.400 

Kilde: Det reguleringsmæssige regnskab for Evida Nord A/S og Forsyningstilsynets beregninger. 

3. FORRENTNING AF NYE AKTIVER OG NETTOOMSÆTNINGSFORME 

Det tredje element i indtægtsrammen vedrører et beløb til forrentning af nye aktiver og 

nettoomsætningsformue. 

 

Ved udmeldingen af den foreløbige indtægtsramme for 2018-2021 (sagsnummer 

18/06520) har Forsyningstilsynet fastsat en forrentningssats, der anvendes til at be-

regne et beløb til forrentning af nye aktiver og nettoomsætningsformue, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens, § 12, stk. 1. 

 

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 11, stk. 1, fastsættes forrentningen på 

baggrund af forrentningsgrundlaget, som består af værdien af materielle anlægsaktiver 

 
7 Det følger af Forsyningstilsynets afgørelse om forlængelse af gældsafvikling (sagsnummer: 

18/06865), at i 2018 fastsættes annuiteten med udgangspunkt i at den regulatoriske nettogæld er 

afviklet ultimo 2021, men at annuiteten i 2019 fastsættes med udgangspunkt i, at den regulatoriske 

nettogæld er afviklet ultimo 2023. 
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anskaffet fra og med den 1. januar 2005 ultimo det sidste år i den foregående regule-

ringsperiode tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributions-

aktiviteterne. Forrentningsgrundlag for 2018 beregnes på baggrund af en opgørelse af 

forrentningsgrundlaget pr. 31. december 2017. Denne praksis er uændret i forhold til 

tidligere afgørelser om korrigerede indtægtsrammer.  

 

Forrentningsgrundlaget i den endelige korrigerede indtægtsramme for 2018 opgøres til 

t.kr. 878.394.  

 

Evida Nord A/S har oplyst, at der i forbindelse med implementering af holdingmodellen 

i 2016, er en række anlæg, der er rykket fra HMN Naturgas I/S til Evida Nord A/S (HMN 

GasNet P/S). Det drejer sig primært om ledningsnet og andre fysiske aktiver. Admini-

strationsbygninger og it-systemer er ikke rykket fra HMN Naturgas I/S til Evida Nord A/S 

i forbindelse med implementering af holdingmodellen. Evida Nord A/S har i forbindelse 

med aflæggelse af reguleringsmæssige regnskab for 2018 oplyst, at værdien af disse 

administrationsbygninger og it-systemer ikke længere skal indgå i de samlede aktiver, 

som er idriftsat efter 1. januar 2005 og som indgår i fastsættelse af forrentningsgrundla-

get, jf. § 11 stk. 1.    

 

Evida Nord A/S har den 21. november 2019 oplyst den nedskrevne bogførte værdi på 

administrationsbygninger og it-systemer.  

 

Eftersom Evida Nord A/S har oplyst, at administrationsbygninger og it-systemer ikke 

indgår i selskabets aktiver har Forsyningstilsynet reduceret forrentningsgrundlaget med 

den nedskrevne bogførte værdi ultimo 2017 af administrationsbygninger på t.kr. 15.324 

og it-systemer på t.kr. 9.054  

 

De nærmere beregninger kan findes i bilag 1 i fanen ”Materielle anlægsaktiver”, hvortil 

der henvises.  

 

Nettoomsætningsformuen 

Nettoomsætningsformuen kan opgøres efter principperne i Energitilsynets (nu Forsy-

ningstilsynet) afgørelse af 27. juni 2005 om Indtægtsrammer for naturgasdistribution - 

Principper for fastsættelse af nettoomsætningsformue8. Nettoomsætningsformuen op-

gøres således som 1/6 af indtægtsrammen eksklusiv forrentning af nettoomsætnings-

formuen, jf. bilag 1 i fanen ”ENORD IR”, hvortil der henvises.  

 

Forrentningssatsen er fastsat til 2,70 pct. i afgørelse om foreløbige indtægtsrammer for 

2018-2021 (sagsnummer 17/04371). 

 

Forrentningen af nettoomsætningsformue og aktiver idriftsat fra den 1. januar 2005 frem-

går af Tabel 6, hvortil der henvises.  

  

 
8 Da Nettoomsætningsformuen (N) vurderes, at skulle udgøre 1/6 af indtægtsrammen (I) fås: N= I/6 => 

N = (Î + f*N)/6 => N = Î/(6-f), hvor Î er defineret som indtægtsrammen eksklusiv forretning af nettoom-

sætningsformuen og f er forrentningssatsen. 
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TABEL 6 | FORRETNING AF NYE AKTIVER OG NETTOOMSÆTNINGSFORMUE 

 2018 

Værdien af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, t.kr.1  878.394 

Beregnet nettoomsætningsformue, t.kr. 118.445 

Forrentningsgrundlag i alt, § 11 stk. 1, t.kr. 996.839 

Forrentningssats, pct.  2,70 

Forrentning af nettoomsætningsformue og aktiver idriftsat fra den 1. januar 

2005, t.kr. 26.915 

Kilde: Det reguleringsmæssige regnskab for Evida Nord A/S og Forsyningstilsynets beregninger. 

Note 1: Værdien er beregnet som investeringer fra 2005 til 2018 fratrukket afskrivninger fra 2005 til 

2018. 

4. § 13-OMKOSTNINGER 

Det fjerde element i indtægtsrammen vedrører et beløb til dækning af § 13-omkostnin-

ger. De såkaldte § 13-omkostninger er bl.a. omkostninger i forbindelse med myndig-

hedspålæg og nettab, jf. § 13, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Den foreløbige indtægtsramme er baseret på budgetterede § 13-omkostninger. I den 

endelige korrigerede indtægtsramme indgår de faktiske § 13-omkostninger, som Evida 

Nord A/S har oplyst i det reguleringsmæssige regnskab for 2018, jf. § 6, stk. 1, nr. 5 i 

indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Fordelingen af overheadomkostninger følger den praksis, som er beskrevet i Boks 1.  

§ 13-omkostninger, herunder både direkte § 13-omkostninger og § 13-omkostningernes 

andel af overheadomkostningerne fremgår af Tabel 7 nedenfor, hvortil der henvises.  

 

TABEL 7 | § 13-OMKOSTNINGER 

T.kr. 2018 

§ 13-omkostninger direkte 31.463 

§ 13-omkostningers andel af overheadomkostningerne 37.713 

Total § 13-omkostning 69.176 

Kilde: Det reguleringsmæssige regnskab for Evida Nord A/S og Forsyningstilsynets beregninger. 

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 energisparebekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 

og energisparebekendtgørelsen 1622/2017, jf. bekendtgørelse nr. 1622 af 18. december 

2017 og § 41 i energisparebekendtgørelsen 619/2018, jf. bekendtgørelse 619 af 29. maj 
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2018.om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, der trådte i kraft den 1. 

juli 2018, .jf. § 41 i energisparebekendtgørelse nr. 717 af 8. juli 2019, der trådte i kraft 

den 15. juli 2019,. 

 

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

ramme for 2018 til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter behandles 

efter energisparebekendtgørelsen 619/2018 og energisparebekendtgørelsen 

1622/2017. 

 

Omkostningerne til energibesparende aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt 

fra net- og distributionsvirksomhedernes øvrige aktiviteter, jf. § 18 i energisparebekendt-

gørelsen 619/2018. 

 

§ 21 i energisparebekendtgørelsen 619/2018 fastsætter, at Forsyningstilsynet midlerti-

dig kan forhøje en naturgasdistributionsvirksomheds indtægtsramme med et beløb, der 

svarer til de nettoomkostninger efter bekendtgørelsens § 17, stk. 6, som virksomheden 

har afholdt i regnskabsåret.  

 

Når der foreligger regnskabsoplysninger fra en naturgasdistributionsvirksomhed om 

virksomhedens samlede omkostninger til opfyldelse af energibesparelsesforpligtelsen 

for et regnskabsår, forhøjes virksomhedens indtægtsramme, således at virksomheden 

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

gørelsen 619/2018.  

 

§ 21 stk. 2, i energisparebekendtgørelsen 619/2018 bestemmer, at en naturgasdistribu-

tionsvirksomhed kan vælge at fordele omkostninger, som virksomheden i et regn-

skabsår 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 virksomhedens fordeling af omkostninger som virksomheden 

i regnskabsåret eller tidligere regnskabsår har valgt at fordele til grund. 

 

Virksomheden giver tilsynet meddelelse herom og om den ønskede fordeling samtidig 

med fremsendelse af sit reguleringsregnskab. 

 

På baggrund af virksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger til realise-

rede energibesparelse i 2018, fastsættes det endelige beløb til den korrigerede ind-

tægtsramme for energispareydelser (også benævnt den midlertidige forhøjelse af ind-

tægtsrammen) for 2018 til t.kr. 97.090. 

 

Afgørelsen er baseret på virksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger til 

energibesparelser for 2018. 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. 

Energisparedifference 

 

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

gende: 
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”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.” 

 

Det bemærkes, at naturgasdistributionsvirksomheder ikke er omfattet af bekendtgørel-

sens definition eller krav om, at Forsyningstilsynet træffer afgørelse om naturgasdistri-

butionsvirksomhedernes energisparedifference. 

 

Naturgasdistributionsvirksomheder skal i hhv. forbrugerens og virksomhedens favør af-

vikle eventuelle energisparedifferencer, og der skal fremsendes en redegørelse til tilsy-

net i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for deres afvikling, jf. § 22, stk. 1, nr. 6 i 

energisparebekendtgørelsen 619/2018. 

 

På baggrund af tilsynets afgørelse om den korrigerede indtægtsramme for energispare-

ydelser (midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen), og virksomhedens indberettede 

oplysninger om tarif- og abonnementsindtægter opkrævet til dækning af omkostninger 

til energibesparende aktiviteter i 2018 opgøres årets energisparedifference til t.kr. 

80.088 i kundernes favør, jf. Tabel 8. 

TABEL 8 | ÅRETS ENERGISPAREDIFFERENCE 2018 

Kilde: Evida Nord A/S og Forsyningstilsynet. 

AD B: EKSTRAORDINÆRE EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER  

På baggrund af det fremsendte reguleringsmæssige regnskab for 2018 kan Forsynings-

tilsynet fastslå, hvorvidt selskabet har opnået et overskud i form af ekstraordinære ef-

fektiviseringsgevinster på driftsomkostningerne og forrentning af nettogælden pr. 31. de-

cember 2004, jf. §§ 25-27. En nærmere bestemt del af de ekstraordinære effektivise-

ringsgevinster medfører en tilsvarende midlertidig reduktion af indtægtsrammen i et ef-

terfølgende år og medtages derfor i denne afgørelse, hvor den endelige indtægtsramme 

for 2018 fastsættes. 

 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at overskud i form af ekstraordinære 

effektiviseringsgevinster kan opstå enten i) hvis de faktiske omkostninger til drift og af-

skrivninger vedrørende distributionsaktiviteter i kalenderåret er mindre end den korrige-

rede omkostningsramme i forhold til driften, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 25, 

eller ii) hvis de faktiske omkostninger til forrentning af regulatorisk nettogæld er mindre 

end den af Forsyningstilsynet fastsatte forrentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 26. Se i øvrigt bilag 2, hvor der findes en samlet opgørelse af overskud, og hvortil der 

henvises. 

 

 2018 

Nettoomkostninger til realisering af energibesparelser (t.kr.) 97.090 

Tarif- og abonnementsindtægter forbundet med energispareydelser (t.kr.) 177.178 

Energisparedifference (t.kr.) -80.088 
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Opgørelse af de opnåede overskud medtages i denne afgørelse, fordi det medfører en 

reduktion af indtægtsrammen. Det følger af § 27 i indtægtsrammebekendtgørelsen og 

Forsyningstilsynets praksis vedr. modregning af overskud i indtægtsrammen, der er be-

skrevet i bilag 2, hvortil, der henvises. 

OPGØRELSE AF SAMLET OVERSKUD EFTER § 25 OG § 26 

Det samlede overskud er opstået som følge af en ekstraordinær effektiviseringsgevinst 

på omkostningsrammen, jf. § 25 i indtægtsrammebekendtgørelsen, og ekstraordinære 

effektiviseringsgevinst på forrentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26. Praksis 

for opgørelse af det samlede overskud er uændret i forhold til tidligere afgørelser om 

korrigerede indtægtsrammer. Opgørelsen er beskrevet i detaljer i bilag 2, hvortil der 

henvises. 

TABEL 8 | SAMLET OVERSKUD 

T.kr. 2018 

Drift, § 25 16.082 

Forrentning, § 26 0 

Samlet overskud 16.082 

Kilde: Forsyningstilsynet 

 

Det bemærkes, at overskud ved driften fra 2018 indgår i beregningen af reduktion af 

indtægtsrammen i 2020, mens overskud ved forrentning fra 2018 hensættes til 2021. 

Hvis det hensatte beløb ikke er anvendt til at dække renteudgifter inden 2021, så indgår 

overskuddet i beregning af reduktion af indtægtsrammen i 2023, jf. bilag 2, hvor den 

beskrevne praksis og hensatte beløb er opgjort. 

Reduktion af indtægtsrammen 2018-2021 

Det følger af § 27, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, at mindst 50 pct. af over-

skud skal anvendes til nedsættelse af priser. Det fremgår endvidere, at der skal anven-

des mindst 75 pct. til nedsættelse af priser for så vidt angår den del af overskuddet, der 

overstiger 10 pct. af indtægtsrammen.  

 

Den anvendte praksis, som beskrevet i bilag 2, betyder, at det samlede overskud, der 

anvendes til beregning af reduktion af indtægtsrammen i 2018, udgøres af overskud 

opstået på driften i 2016 og overskud opnået ved forrentning i 2013, som ikke er anvendt 

til reduktion af renteudgifter.  

 

Nedenfor opgøres den beregnede reduktion af indtægtsrammen i 2018, som følger af 

overskud fra tidligere år. 
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TABEL 9 | SAMLET BELØB TIL REDUKTION AF INDTÆGTSRAMMEN 

 2018 

Overskud fra drift, t.kr. 18.134 

Overskud fra forrentning, t.kr. 67.892 

Overskud i alt, t.kr. 86.027 

Indtægtsramme4, t.kr. 734.652 

Andel af korrigeret indtægtsramme, pct. 11,7 

50 pct. af beløb under 10 pct. af indtægtsrammen, t.kr. 36.733 

75 pct. af beløb over 10 pct. af indtægtsrammen, t.kr. 9.421 

Reduktion af indtægtsrammen i alt, t.kr. 46.154 

Kilde: Forsyningstilsynet.  

Note: Evida Nord A/S er ikke skattepligtig i 2018 

AD C: ENDELIG INDTÆGTSRAMME 2018 

Den endelige korrigerede indtægtsramme for Evida Nord A/S for 2018 fastsættes jf. Ta-

bel 10 nedenfor.  

TABEL 10 | ENDELIG KORRIGERET INDTÆGTSRAMME FOR 2018 

T.kr. 2018 

Omkostningsramme 307.087 

Forrentning og afdrag af nettogæld m.v. 210.400 

Forrentning af aktiver idriftsat efter 1. januar 2005 m.v. 26.915 

§ 13-omkostninger 69.176 

§ 19-omkostninger (energibesparelser) 97.090 

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst (2016) -46.154 

Indtægtsramme inkl. energispareaktiviteter 664.514 

Kilde: Det reguleringsmæssige regnskab for Evida Nord A/S og Forsyningstilsynets beregninger 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER  

Afsluttende bemærker Forsyningstilsynet, at denne afgørelse er truffet under forudsæt-

ning af, at Evida Nord A/S har indsendt korrekte oplysninger til Forsyningstilsynet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der udstår afgørelse om omkostninger til energibespa-

rende aktiviteter for tidligere reguleringsår, herunder også afgørelse om energisparedif-

ferencen.  
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BILAG 

Følgende bilag er vedlagt denne afgørelse:  

 

- Bilag 1: Regnearksmodel: Evida Nord A/S 2018. 

- Bilag 2: Håndtering af overskud og hensættelser 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 51 i 

lovbkg. nr. 126/2020 om naturgasforsyning. Klage skal være skriftlig og være indgivet 

inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 

Forsyningstilsynet  

 


