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RESUMÉ 

Med denne afgørelse træffer Forsyningstilsynet afgørelse om indtægtsrammen for 2019 
for Zeanet A/S (herefter Zeanet) (CVR-nr. 26863899). Indtægtsrammen udgør det høje-
ste beløb, som netvirksomheden i et kalenderår kan oppebære som indtægt ved driften 
af netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet. 
  
Indtægtsrammen består af summen af en omkostningsramme og en forrentningsramme, 
hvortil der foretages beløbsmæssige justeringer. 
 
Forsyningstilsynet træffer samtidig med afgørelse om indtægtsrammen 2019 afgørelse 
om saldoen af netvirksomhedens differencer i 2019.  
 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Zeanet’s indtægtsramme for 2019 fastsættes 
til 38.066.468 kr. Indtægtsrammen består af summen af en omkostningsramme og en 
forrentningsramme, hvortil der foretages beløbsmæssige justeringer. Indtægtsrammen 
og de beløbsmæssige justeringer er specificeret i Tabel 2 nedenfor. Afgørelsen er truffet 
i medfør af § 51, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 2248 af 29. december 2020 om indtægts-
rammer for netvirksomheder, jf. § 5 i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-
somheder nr. 969 af den 27. juni 2018 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 
28. november 2018 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 
 
Forsyningstilsynet træffer samtidigt afgørelse i følgende sager vedrørende Zeanet’s an-
søgninger om forhøjelse af omkostningsramme og forrentningsgrundlag: 
 

- Afgørelse om at forhøje omkostningsrammen som følge af omkostninger til 
fjernaflæste målere idriftsat før 2019, jf. § 26, stk. 3, nr. 1 i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen. 

- Afgørelse om at forhøje omkostningsrammen som følge af meromkostninger 
ved betaling af omkostninger til myndighedsbehandling i henhold til lov om el-
forsyning og regler fastsat i medfør heraf, jf. § 26, stk. 3, nr. 3, i indtægtsram-
mebekendtgørelsen. 

 
Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet i forbindelse med sin afgørelse af 
indtægtsrammen for 2018 har truffet afgørelse om forhøjelser af omkostningsrammen 
og forrentningsgrundlaget efter §§ 24-33, som også giver anledning til forhøjelser af om-
kostningsramme og forrentningsgrundlaget i 2019. Disse forhøjelser i 2019 – på bag-
grund af godkendte ansøgninger i forbindelse med indtægtsrammen for 2018 – fremgår 
af afsnit Ad1.6. 
 
I Tabel 1 herunder fremgår forhøjelse[r] for reguleringsåret 2019, som er behandlet i 
nærvende afgørelse. 
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TABEL 1 | FORHØJELSER AF OMKOSTNINGSRAMME OG FORRENTNINGSGRUND-

LAG I 2019 EFTER §§ 24-33 BEHANDLET I NÆRVÆRENDE AFGØRELSE 

 Kr.

Forhøjelse af omkostningsramme efter § 26.1, jf. afgørelse 
20/11551 

644.009

Forhøjelse af omkostningsramme efter § 26.3, jf. afgørelse 
20/11550 

202.845

Samlet forhøjelse af omkostningsrammen i 2019 efter §§ 24-33 846.854

Forhøjelse af forrentningsgrundlag efter § 26.1, jf. afgørelse 
20/11551 

19.452.845

Samlet forhøjelse af forrentningsgrundlag i 2019 efter §§ 24-33 19.452.845

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Forsyningstilsynet skal i visse tilfælde af egen drift nedsætte omkostningsrammen og 
forrentningsgrundlaget jf. §§ 24-26, § 28 og § 30 i indtægtsrammebekendtgørelsen. Net-
virksomheden har oplyst, at den ikke har haft færre omkostninger vedrørende forhold i 
de førnævnte bestemmelser, hvorfor Forsyningstilsynet ikke har nedsat omkostnings-
rammen og forrentningsrammen. 
 
Forsyningstilsynet foretager endvidere en række andre justeringer af indtægtsrammen. 
Det drejer sig om fradrag af effektiviseringskrav, fradrag for utilstrækkelig leveringskva-
litet, tillæg for nettab, fradrag af bindende midlertidige prisnedsættelser, tillæg eller fra-
drag for manglende betaling fra elhandelsvirksomheder samt tillæg af beløb til dækning 
af energibesparende aktiviteter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1-6. 
 
 Zeanets indtægtsramme for reguleringsåret 2019 forhøjes med kr. 4.426.356 for 

omkostninger til energispareydelser, jf. § 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørel-
sen, § 41, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 864 af 16. august 2019 om energispareydel-
ser i net- og distributionsvirksomheder, jf. § 21 og § 19, stk. 1, i energisparebe-
kendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018.  
 

- Zeanet A/S' reguleringspris for året 2015 som fastsat ved Energitilsynets afgø-
relse af 22. februar 2017 i sag nr. 16/11908 om fastsættelse af SK Elnets (nu 
Zeanet A/S) indtægtsrammeforhøjelse for energispareydelser ændres således, at 
dette beløb nedsættes med 121.883,34 kr. som angivet i Forsyningstilsynets af-
gørelse af 8. oktober 2020 i sag nr. 18/20541 om markedsmæssighed af aftaler 
indgået af Zeanet A/S for kontrolåret 2015, jf. § 19, stk. 1 og 7, i energisparebe-
kendtgørelse 830/2016. 
 

- Forsyningstilsynet fastsætter Zeanets akkumulerede energisparedifference i peri-
oden 2010-2019 opgjort ultimo 2019 til kr. 726.582 i kundernes favør, jf. § 26, stk. 
1, i energisparebekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019. 

 
Den samlede indtægtsramme for 2019, inkl. justeringer (forhøjelser og nedsættelser), 
fremgår af Tabel 2 herunder. 
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TABEL 2 | INDTÆGTSRAMME FOR 2019 

 Kr.

Omkostningsramme (inkl. delafgørelser om justeringer), jf. § 6, i indtægtsramme-
bekendtgørelsen 

24.367.330

Forrentningsramme (inkl. delafgørelser om justeringer), jf. § 7, i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen 

5.809.604

Effektiviseringskrav, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen -334.521

Utilstrækkelig leveringskvalitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørel-
sen 

0

Nettab, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen 3.797.699

Bindende midlertidig prisnedsættelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i indtægtsrammebekendt-
gørelsen 

0

Manglende betaling, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen  0

Omkostninger til energispare, jf. § 5, stk. 1, nr. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen 4.426.356

Indtægtsramme 38.066.468

Kilde: Forsyningstilsynet. 

DIFFERENCESALDO 
Forsyningstilsynet træffer endvidere afgørelse om netvirksomhedens differencesaldo for 
2019 udgør 11.741.719 kr., det vil sige en differencesaldo i virksomhedens favør. Afgø-
relsen er truffet i medfør af § 53 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelser fremgår nedenfor.  
 
De detaljerede beregninger kan findes i bilag 1 ”Regnearksmodel (Beregning af ind-
tægtsramme 2019)”, hvortil der henvises.  

SAGSFREMSTILLING  

Netvirksomheden har til brug for fastsættelse af indtægtsrammen aflagt et revideret re-
guleringsregnskab for 2019 til Forsyningstilsynet uden forbehold i overensstemmelse 
med § 6 i bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2018 om netvirksomheders regule-
ringsregnskaber.  
 
Nedenfor gennemgås de ansøgninger om forhøjelser af omkostningsrammen og for-
rentningsgrundlaget, som netvirksomheden har indsendt til Forsyningstilsynet for 2019.   

ANSØGNING VEDR. FJERNAFLÆSTE MÅLERE (SAGSNR. 20/11551) 
Netvirksomheden har den 23. september 2020 ansøgt om forhøjelse af omkostnings-
ramme og forrentningsgrundlag, som følge af investeringer i fjernaflæste målere i 2019, 
jf. § 26, stk. 3 nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Zeanet har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at netvirksomheden har udskiftet 
7.037 målere med fjernaflæste målere. Netvirksomheden har oplyst, at de demonterede 
målere er ikke-fjernaflæste målere.  
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Af nedenstående Tabel 3 fremgår de oplysninger om udskiftning af målere, som Zeanet 
har indsendt til Forsyningstilsynet. 

TABEL 3 | OPLYSNINGER FRA ANSØGER VEDRØRENDE MÅLERE IDRIFTSAT I 2019 

Antal idriftsatte fjernaflæste elmålere (stk.) 7.037

Samlede anlægsomkostninger ved installation (kr.) 20.123.633 

Restafskrivning for demonterede målere (kr.) 0

Bogført værdi på demonterede målere ultimo 2017 (kr.) 0

Gennemsnitlige historiske afskrivninger i perioden 2012-2014 230.632

Midlertidige driftsomkostninger før idriftsættelse (kr.) 0

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Dokumentationen for de afholdte drifts- og anlægsomkostninger har netvirksomheden i 
overensstemmelse med § 36, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen aflagt til Forsy-
ningstilsynet som en del af reguleringsregnskabet. Dokumentationen består af en rede-
gørelse fra ledelsen og oplysninger fra netvirksomhedens anlægskartotek. 

  
ANSØGNING VEDR. MYNDIGHEDSBEHANDLING (SAGSNR. 20/11550) 
Netvirksomheden har den 23. september 2020 ansøgt om forhøjelse af omkostnings-
rammen i 2019 på kr. 202.845 som følge af meromkostninger ved betaling af omkost-
ninger til myndighedsbehandling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat i med-
før heraf, jf. § 26, stk. 3, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Netvirksomheden har i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet frem-sendt 
fakturaer fra Forsyningstilsynet på hhv. kr. 97.709,12 og kr. 97.709,12 og fra Energisty-
relsen på hhv. kr. 2.176,33 og kr. 5.250,22 som dokumentation for det ansøgte beløb. 

TILLÆG AF BELØB TIL DÆKNING AF ENERGIBESPARENDE AKTIVITETER 
SAMT OPGØRELSE AF ENERGISPAREDIFFERENCER I 2019, JF. § 21, STK. 1, 
OG § 26, STK. 1, I ENERGISPAREBEKENDTGØRELSEN (SAGSNR. 20/11436) 
 
Forsyningstilsynet har den 8. oktober 2020 truffet afgørelse om markedsmæssighed af 
aftaler indgået af Zeanet A/S for kontrolåret 2015 i sag nr. 19/20541. Forsyningstil-synet 
inddrager disse oplysninger i nærværende afgørelse om Zeanet A/S' indtægts-ramme 
for 2019. 

SAGENS PART 

Netvirksomheden Zeanet A/S, CVR 26863899, er eneste part i sagen. 
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HØRING 

Udkast til nærværende afgørelse er den 12. februar 2021 sendt i partshøring hos net-
virksomheden med høringsfrist 12. marts 2021. 
 
Zeanet har den 12. marts 2021 fremsendt høringssvar, hvor der er fremhævet følgende. 
 
Bortfald af differencer 
Netvirksomheden har i sit høringssvar anført, at den maksimalt tilladte differencesaldo 
ultimo 2019 ikke er korrekt beregnet, hvorved bortfaldet af differencesaldoen ultimo 2019 
ifølge netvirksomheden bliver fastsat forkert. Netvirksomheden har bemærket, at bereg-
ningen i høringsudkastet tager udgangspunkt i indtægtsrammen både inklusiv og eks-
klusiv tillæg for energispareaktiviteter. 
 
Forsyningstilsynet er enig i, at opgørelsen af den maksimalt tilladte difference i hørings-
udkastet ikke er korrekt.  
 
Den maksimalt tilladte differencesaldo beregnes som den største værdi af enten 25 pct. 
af indtægtsrammen i 2019 eller en andel af indtægtsrammen i 2019, hvor andelen udgør 
differencesaldoen ultimo 2018 i forhold til indtægtsrammen 2018, jf. Bilag 2 samt jf. § 
53, stk. 4.  
 
I høringsudkastet vedr. netvirksomhedens indtægtsramme for 2019 er der anvendt en 
andel, som er beregnet på baggrund af indtægtsrammen inklusiv tillæg for energispare-
aktiviteter, mens indtægtsrammen i de andre dele af beregningen af den maksimalt til-
ladte differencesaldo er eksklusiv tillæg for energispareaktiviteter. Dette var en fejl, som 
nu er rettet. 
 
Indtægtsrammen nu er inklusiv tillæg for energispareaktiviteter, hvilket stemmer med 
ordlyden i § 3 i BEK nr. 969/2018. 
 
Det bemærkes, at årets difference og differencesaldo fortsat beregnes som forskellen 
mellem indtægter eksklusiv energispare og indtægtsrammen eksklusiv energispare, jf. 
§ 2, nr. 4, i BEK nr. 969/2018. Det er således kun beregningen af den maksimalt tilladte 
differencesaldo, og derved hvornår der skal ske bortfald, der er ændret i afgørelsen af 
den endelige indtægtsramme for 2019 sammenholdt med høringsudkastet. 
 
Forsyningstilsynet har rettet fejlen i opgørelsen af den maksimalt tilladte difference i af-
gørelsen om netvirksomhedens indtægtsramme for 2019. Det betyder, at Zeanet's dif-
ferencesaldo ultimo 2019 er ændret fra 10.208.592 kr. til 11.741.719 kr., som følge af at 
bortfaldet af differencesaldoen ultimo 2019 er ændret fra 4.059.774 kr. til 3.070.663 kr. 
Ændringen er således i netvirksomhedens favør. 
 
Fremskrivning af korrektioner 
En netvirksomhed kan få tillæg til omkostningsrammen, hvis netvirksomheden har mod-
taget en forhøjelse af reguleringsprisen pga. en nødvendige nyinvestering eller en inve-
stering i fjernaflæste målere idriftsat over perioden 2012-2017. 
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Det skyldes, at omkostningerne til disse investeringer kun delvist eller slet ikke indgår i 
netvirksomhedens omkostningsramme for første reguleringsperiode, som er fastsat med 
udgangspunkt i netvirksomhedens omkostninger over perioden 2012-2014. 
 
Tillægget svarer til meromkostningerne ved den nødvendige nyinvestering eller investe-
ringen i de fjernaflæste målere. Forsyningstilsynet foretager endvidere en rensning af 
omkostningsgrundlaget for omkostningerne til disse investeringer i det omfang, at de 
delvist indgår i netvirksomhedens omkostninger for 2012-2014. 
 
Zeanet har i sit partshøringssvar tilkendegivet, at rensninger og justeringer ikke pristals-
reguleres og justeres for udviklingen i automatiske indikatorer på en ensartet måde. Det 
er ifølge netvirksomheden ikke konsekvent. 
 
Ifølge Zeanet bliver netvirksomheden underkompenseret, når Forsyningstilsynet kun 
pristalsfremskrivninger rensningerne, men ikke selve justeringerne (forhøjelserne). Net-
virksomheden fremhæver, at dette er urimeligt og ikke er i overensstemmelse med be-
kendtgørelsen. 
 
Forsyningstilsynets vurdering 
Forsyningstilsynet bemærker hertil, at indtægtsrammebekendtgørelsens § 54, stk. 2, er 
sålydende: 
 

”Stk. 2. Omkostningsrammen, som beregnet efter stk. 1, justeres for følgende forhold: 
[…] 
3) Tillæg af beløb svarende til en forhøjelse af indtægtsrammen til dækning af driftsomkostninger 
og afskrivninger, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for 2012- 
2017 i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. Tillægget udgør det beløb, som ind-
tægtsrammen skulle have været forhøjet med i reguleringsåret efter de hidtil gældende regler. 
[…] 
6) Justeringer for, pristalsudvikling, indikatorer og justeringer, som Forsyningstilsynet har truffet 
afgørelse om på baggrund af forhold omfattet af §§ 24-33 og § 56, og som er gældende for regu-
leringsåret.” 

 
Det fremgår således af bestemmelsen, at omkostningsrammen, som beregnet efter stk. 
1, skal justeres for en række særskilte forhold, herunder justeringer for pristalsudvikling, 
indikatorer og justeringer, som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om på baggrund 
af forhold omfattet af §§ 24-33 og § 56, og som er gældende for reguleringsåret. Det er 
hermed § 54, stk. 1, der fastsætter gennemsnitsberegningen til brug for omkostnings-
rammen, og det er således gennemsnitsberegningen, som skal justeres særskilt for for-
holdene anført i indtægtsrammebekendtgørelsens § 54, stk. 2. 
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at nødvendige nyinvesteringer og justeringer efter 
§§ 24-33 ikke skal indekseres/justeres for udvikling i pris og i indikatorer. Bestemmelsen 
i § 54, stk. 2, nr. 6, henviser til § 54, stk. 2, således at justering for pristalsudvikling og 
indikatorer er et forhold, som vedrører omkostningsrammen, der er beregnet efter § 54, 
stk. 1 (gennemsnitsberegningen), mens justeringer efter §§ 24-33 er et andet forhold, 
der først skal justeres for, efter omkostningsrammen (gennemsnitsberegningen) er be-
regnet efter stk. 1. Det samme gør sig gældende for justeringen efter indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 54, stk. 2, nr. 3, hvor der også er tale om justering, der først foreta-
ges, efter omkostningsrammen (gennemsnitsberegningen) er beregnet efter stk. 1. 
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Afslutningsvist skal det bemærkes, at vurderingen angivet ovenfor er i overensstem-
melse med Forsyningstilsynets afgørelser om indtægtsrammer for 2018, hvor Forsy-
ningstilsynet har adresseret tilsvarende bemærkning fra netvirksomhederne. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at problemstillingen har ført til en præcisering for regule-
ringsåret 2021 og frem i § 55, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 2248 af 29. december 
2020 om indtægtsrammer for netvirksomheder, der er sålydende: 
 

§ 55. En netvirksomheds omkostningsramme i første reguleringsperiode udgør de gennemsnitlige 
omkostninger i årene 2012-2014, jf. dog § 56, hvor de enkelte års omkostninger inden gennem-
snitsberegningen er justeret for følgende forhold: 
1) Fradrag af omkostninger til nettab i det pågældende år. 
2) Fradrag af forhøjelser til dækning af driftsomkostninger eller afskrivninger, som netvirksomheden 
har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for 2012-2014 i henhold til de hidtil gældende regler, 
dog ikke nettab. 
3) Tillæg af sænkninger som følge af færre driftsomkostninger eller afskrivninger, som netvirksom-
heden har fået sænket indtægtsrammen med inden for 2012-2014 i henhold til de hidtil gældende 
regler, dog ikke nettab. 
4) Ændret aktivitetsniveau og pristalsudvikling og til og med 2017, og hvor nr. 1-3 ligeledes er 
justeret for ændret aktivitetsniveau og for pristalsudvikling til og med 2017. 
[Forsyningstilsynets understregning] 

 
Lovgiver har hermed eksplicit angivet, at fradrag for forhøjelser for investeringer idriftsat 
over perioden 2012-2014 skal justeres for pristalsudvikling og ændret aktivitetsniveau 
inden gennemsnitberegningen bliver udarbejdet. 
 
Endvidere har problemstillingen ført til en præcisering for reguleringsåret 2021 og frem 
i § 55, stk. 2, nr. 6 og 7, i bekendtgørelse nr. 2248 af 29. december 2020 om indtægts-
rammer for netvirksomheder, der er sålydende: 
 

”6) Justeringer for ændret aktivitetsniveau pristalsudvikling til og med reguleringsåret. 
7) Justeringer, som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om på baggrund af forhold omfattet af 
§§ 24-34 og § 57, og som er gældende for reguleringsåret.” 

 
Lovgiver har hermed eksplicit angivet, at justeringer for ændret aktivitetsniveau og pris-
talsudvikling til og med reguleringsåret udgør et særskilt punkt, som referer til § 55, stk. 
1, og ikke til § 55, stk. 2, nr. 7. 
 
For tillæggene til omkostningsrammen for forhøjelser af reguleringsprisen pga. nødven-
dige nyinvesteringer og fjernaflæste givet over perioden 2012-2017 har lovgiver i § 55, 
stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 2248 af 29. december 2020 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder angivet følgende, som også fremgår af bekendtgørelse nr. 969/2018, 
§ 54, stk. 2, nr. 3: 
 

3) Tillæg af beløb svarende til en forhøjelse af indtægtsrammen til dækning af driftsomkostninger 
og afskrivninger, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for 2012 - 
2017 i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. Tillægget udgør det beløb, som ind-
tægtsrammen skulle have været forhøjet med i reguleringsåret efter de hidtil gældende regler. 
[Forsyningstilsynets understregning] 

 
Hermed er det ikke eksplicit angivet, at afskrivningerne i tillæggene skal pristalsregule-
res eller justeres for udviklingen i automatiske indikatorer. 
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Forsyningstilsynet pristalskorrigerer dermed driftsomkostningerne, men ikke afskrivnin-
gerne, i tillæggene til omkostningsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer og 
fjernaflæste målere idriftsat over perioden 2012-2017. 
 
Det er således fortsat Forsyningstilsynets vurdering, at tillæg for afskrivninger af nød-
vendige nyinvesteringer ikke skal pristalsreguleres. 
 
Samlet set er det på den baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at de foretagne juste-
ringer og rensning er indekseret for udviklingen i pris og indikatorer på en måde, som er 
i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 969/2018. 
 
Effektiviseringskrav 
Zeanet har i høringssvaret fremhævet, at det fejlagtigt fremgår af afgørelsens side 32, 
at Zeanet for 2019 har modtaget krav om reduktion af indtægtsrammen for utilstrækkelig 
leveringskvalitet på 30.000 kr.  
 
Forsyningstilsynet har ændret afgørelsen på dette punkt, således at reduktion af ind-
tægtsrammen for utilstrækkelig leveringskvalitet fastsættes til 0 kr. 
 
Forhøjelse for investering i fjernaflæste målere 
Zeanet konstaterer, at der ved beregning af forhøjelsen for investeringer i fjernaflæste 
målere, er taget udgangspunkt i en idriftsættelsesdato ultimo året. 
 
Det er Zeanets vurdering, at idriftsættelsesdatoen for fjernaflæste målere i henhold til 
Forsyningstilsynets metode skal være medio året. 
 
Forsyningstilsynet bemærker hertil, at afgørelsen er ændret, således at idriftsættelses-
datoen er fastsat til 1. juli 2019. Det betyder, at omkostningsrammen forhøjes i 2019, da 
der indregnes flere afskrivninger i 2019 og flere driftsomkostninger. Det betyder også, 
at forrentningsgrundlaget ultimo 2019 reduceres tilsvarende med de øgede afskrivnin-
ger, som indregnes i 2019. Samlet set medfører ændringen en stigning i den samlede 
indtægtsramme for Zeanet i 2019.  
 
Tekstnære ændringer 
Zeanet har i høringssvaret fremhævet, at  
 
På side 6, øverst står netselskabet Hjerting nævnt. Vi anser dem ikke for relevante i 
denne sag. 
 
På side 32, ca. midtfor, fremgår der ikke et beløb i teksten for den akkumulerede effek-
tiviseringskrav. 
 
Forsyningstilsynet har korrigeret afgørelsen på de to ovenstående punkter.  
 

RETSGRUNDLAG 

Retsgrundlaget for Forsyningstilsynets fastsættelse af afgørelse om indtægtsrammer for 
2019 gennemgås nedenfor.  
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I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har 
relevans for de betragtninger og vurderinger, sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset 
af. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, 
således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. 
 
En række bestemmelser i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af den 6. 
februar 2020 med senere ændringer (herefter elforsyningsloven), og bekendtgørelse om 
indtægtsrammer for netvirksomheder, bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om 
indtægtsrammer for netvirksomheder med senere ændringer (herefter indtægtsramme-
bekendtgørelsen), danner grundlag for Forsyningstilsynets fastsættelse af en netvirk-
somheds indtægtsramme. 
 
Indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018 er ophævet ved bekendtgørelse nr. 2248 af 
den 29. december 2020. Bekendtgørelse nr. 969/2018 finder dog fortsat anvendelse på 
netvirksomheders indtægtsrammer for perioden 2018-2020.   
 
Med virkning fra den 1. januar 2018 er der i lov om elforsyning indført en ny økonomisk 
regulering af netvirksomheder. De hidtil gældende regler om indtægtsrammeregulering 
i lov om elforsyning og bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og re-
gionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning finder dog fortsat an-
vendelse som overgangsbestemmelser på dele af netvirksomheders indtægtsrammer.  

ELFORSYNINGSLOVEN 
Hjemlen til at fastsætte netvirksomhedernes indtægtsrammer fremgår af elforsyningslo-
vens § 69. Heraf fremgår det af blandt andet, at dækning af netvirksomhedernes om-
kostninger ved effektiv drift reguleres ved en indtægtsramme. Klima-, energi- og forsy-
ningsministeren er ved stk. 5 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om indtægts-
rammer. Dette er sket ved udstedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Elforsyningslovens § 69 er sålydende: 
 

§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en indtægts-
ramme, som Forsyningstilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med henblik på dækning 
af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrent-
ning af den investerede kapital. 
Stk. 2. En netvirksomheds indtægtsramme udgør det højeste beløb, som netvirksomheden i et ka-
lenderår kan oppebære ved indtægter fra drift af sin bevillingspligtige aktivitet. Den årlige indtægts-
ramme fastsættes med udgangspunkt i en 5-årig reguleringsperiode, jf. dog stk. 7. 
Stk. 3. En netvirksomheds indtægtsramme fastsættes på baggrund af en omkostningsramme og 
en forrentningsramme, som indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5, og en række beløbs-
mæssige justeringer efter stk. 4, som ligeledes indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5. 
Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbsmæssige justeringer uden 
for omkostningsrammen og forrentningsrammen: 
1) Fradrag som følge af effektiviseringskrav, utilstrækkelig leveringskvalitet og bindende midlerti-
dige prisnedsættelser, jf. § 72 b, stk. 1, 4. pkt. 
2) Forhøjelser til dækning af omkostninger til nettab og energispareindsatsen, jf. § 22, stk. 1, nr. 5. 
3) Justeringer til dækning af en netvirksomheds tab som følge af en elhandelsvirksomheds mang-
lende betaling af beløb, der er faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt. 
Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om indtægtsrammen og de ele-
menter, som indgår heri. Der fastsættes bl.a. regler om følgende: 
1) Hvilke indtægter der omfattes af en indtægtsramme, og hvilke omkostninger en indtægtsramme 
dækker, herunder indtægter og omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regn-
skabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder. 
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2) Fastsættelse og justering af omkostningsrammen. 
3) Fastsættelse og justering af forrentningsrammen, herunder fastsættelse af aktivbaser og bereg-
ning og fastsættelse af forrentningssatser. 
4) Beregning af driftsmæssige afskrivninger. 
5) Fastsættelse af generelle og individuelle effektiviseringskrav, herunder ved benchmarking. 
6) Mål for leveringskvalitet og økonomiske konsekvenser af manglende overholdelse heraf. 
7) Indregning af bindende midlertidige prisnedsættelser. 
8) Indregning af omkostninger til nettab. 
9) Indregning af indtægter og omkostninger knyttet til netvirksomhedernes energispareindsats. 
10) Indregning af tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der er 
faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt. 
Stk. 6. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter endvidere regler om opgørelse og afvik-
ling af differencer mellem en netvirksomheds indtægtsramme og indtægter og i forhold til dækning 
af netvirksomhedens omkostninger til energispareforpligtelser. 
Stk. 7. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at den 5-årige regulerings-
periode, jf. stk. 2, 2. pkt., kan forlænges for den enkelte netvirksomhed med henblik på at opnå 
væsentlige og varige effektiviseringer. 
Stk. 8. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at Forsynings-
tilsynet for netvirksomhedens regning kan indhente uafhængig ekstern bistand til brug for fastsæt-
telse af indtægtsrammen eller elementer, som indgår heri, og til brug for vurdering af, om en regu-
leringsperiode skal forlænges. 

INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 
Den gældende indtægtsrammebekendtgørelse er bekendtgørelse nr. 2248 af 29. de-
cember 2020, trådte i kraft den 31. december 2020. Det følger dog af § 51, stk. 6, i 
bekendtgørelsen, at forhold, som vedrører indtægtsrammer for perioden 2018-2020 be-
handles efter reglerne i § 50 i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsram-
mer for netvirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af 28. november 
2018. Bestemmelsen i § 51, stk. 6, er sålydende: 
 

§ 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2020. 

[…] 
Stk. 6. Forhold, som vedrører indtægtsrammer for perioden 2018-2020, behandles efter reglerne i 
§ 50 i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, som æn-
dret ved bekendtgørelse nr. 1366 af 28. november 2018. 

 
Forsyningstilsynet træffer i medfør af § 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 969/2018 
(herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) afgørelse om en netvirksomheds indtægts-
ramme, herunder nærmere definerede beløbsmæssige justeringer.  Bestemmelsen er 
sålydende: 

 
§ 5. Forsyningstilsynet træffer afgørelse om en netvirksomheds årlige indtægtsramme, som består 
af summen af en omkostningsramme, der beregnes efter § 6, og en forrentningsramme, der be-
regnes efter § 7, hvortil der foretages følgende beløbsmæssige justeringer for at få niveauet for 
den samlede indtægtsramme: 
1) Fradrag af de akkumulerede effektiviseringskrav, som Forsyningstilsynet har beregnet eller fast-
sat efter reglerne i §§ 9-13 for indeværende reguleringsperiode til og med reguleringsåret. 
2) Fradrag af et beløb for utilstrækkelig leveringskvalitet i året 2 år forud for reguleringsåret, jf. §§ 
16 og 17. 
3) Tillæg af et beløb til dækning af omkostninger til nettab efter reglerne i stk. 2 og en eventuel 
forhøjelse efter reglerne i § 18, såfremt Forsyningstilsynet har truffet afgørelse herom for regule-
ringsåret. 
4) Fradrag af de beløb, som netvirksomheden i reguleringsåret har indberettet i forbindelse med 
netvirksomhedens bindende midlertidige prisnedsættelser, jf. § 19. 
5) Tillæg og fradrag som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder efter §§ 20 og 21. 
6) Tillæg af beløb til dækning af nettoomkostninger til energibesparende aktiviteter i reguleringsåret 
justeret for eventuelle differencer fra forrige år, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- og 
distributionsvirksomheder. 
Stk. 2. Beløb til dækning af omkostninger til nettab beregnes efter metoden i bilag 1. 
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En netvirksomheds indtægtsramme er summen af en omkostningsramme og en forrent-
ningsramme. 
 
En netvirksomheds omkostningsramme udgøres ifølge § 6 i indtægtsrammebekendtgø-
relsen af de gennemsnitlige omkostninger i foregående reguleringsperiode med visse 
nærmere definerede beløbsmæssige justeringer. Bestemmelsen er sålydende: 
 

§ 6. En netvirksomheds omkostningsramme udgør de gennemsnitlige omkostninger i foregående 
reguleringsperiode, hvor de enkelte års omkostninger inden gennemsnitsberegningen er 
1) fratrukket omkostninger til nettab, 
2) justeret for tillæg og fradrag som følge af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirk-
somheder, som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om, jf. §§ 20 og 21, efter metoden i stk. 4, 
jf. dog stk. 5, 
3) justeret for tillæg og fradrag, som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om på baggrund af 
forhold omfattet af §§ 24-33, efter metoden i stk. 4, jf. dog stk. 5, og 
4) justeret for ændringer i indikatorer og pristalsudvikling til og med udgangen af foregående regu-
leringsperiode. 
Stk. 2. Omkostningsrammen justeres inden for indeværende reguleringsperiode til og med regule-
ringsåret for 
1) udvikling i indikatorer og pristalsudvikling og 
2) justeringer som følge af afgørelser, som Forsyningstilsynet har truffet på baggrund af forhold 
omfattet af §§ 24-33, og som er gældende for reguleringsåret, jf. dog stk. 5. 
Stk. 3. Omkostningsrammen nedsættes, hvis netvirksomheden er identificeret som vedvarende in-
effektiv, jf. § 37. 
Stk. 4. Justeringen efter stk. 1, nr. 2 og 3, foretages på en sådan måde, at tillæg fradrages og 
fradrag tillægges. Der justeres alene for de tillæg og fradrag, der vedrører driftsomkostninger og 
afskrivninger. 
Stk. 5. Har en regnskabsført omkostning påvirket netvirksomhedens omkostninger i hele den fore-
gående reguleringsperiode, og er der truffet afgørelse om tillæg eller fradrag af omkostningsram-
men vedrørende omkostningen, justeres der ikke for forhøjelsen eller nedsættelsen, når der tages 
et gennemsnit af omkostningerne i foregående reguleringsperiode, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, og der 
justeres ikke efter stk. 2, nr. 2, i indeværende reguleringsperiode. 
Stk. 6. En netvirksomheds omkostningsramme for første reguleringsperiode beregnes efter § 54. 
Stk. 7. Ved overgangen til en ny reguleringsperiode anvender Forsyningstilsynet ved beregningen 
af de gennemsnitlige omkostninger de oplysninger, som fremgår af reguleringsregnskaberne med 
korrektioner. Korrektionerne skal opfylde de regler, som Forsyningstilsynet har fastsat, dog ikke 
væsentlighedskriterier. 

 
Det følger endvidere af § 6, stk. 7, jf. ovenfor, at omkostningsrammen for første regule-
ringsperiode (2018-2022) skal beregnes efter § 54, der er sålydende: 
 

§ 54. En netvirksomheds omkostningsramme i første reguleringsperiode udgør de gennemsnitlige 
omkostninger i årene 2012-2014, jf. dog § 55, hvor de enkelte års omkostninger inden gennem-
snitsberegningen er justeret for følgende forhold: 
1) Fradrag af omkostninger til nettab i det pågældende år. 
2) Fradrag af forhøjelser til dækning af driftsomkostninger eller afskrivninger, som netvirksomhe-
den har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for 2012-2014 i henhold til de hidtil gældende 
regler, dog ikke nettab. 
3) Tillæg af sænkninger som følge af færre driftsomkostninger eller afskrivninger, som netvirksom-
heden har fået sænket indtægtsrammen med inden for 2012-2014 i henhold til de hidtil gældende 
regler, dog ikke nettab. 
4) Pristalsudvikling og ændringer i indikatorer, jf. §§ 22 og 23, til og med 2017. 
Stk. 2. Omkostningsrammen, som beregnet efter stk. 1, justeres for følgende forhold: 
1) Fradrag af et beløb svarende til summen af de effektiviseringskrav netvirksomheden har fået 
pålagt i 2015-2017 på baggrund af benchmarking af økonomisk effektivitet, jf. stk. 4, og som har 
påvirket netvirksomhedens tilladte indtægter i pågældende reguleringsår, jf. stk. 5. 
2) Fradrag af beløb svarende til en sænkning af indtægtsrammen til dækning af færre driftsomkost-
ninger og afskrivninger, som netvirksomheden har fået sænket indtægtsrammen med inden for 
2012-2017 i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. Sænkninger udgør det beløb, 
som indtægtsrammen skulle være sænket med i reguleringsåret efter de hidtil gældende regler. 
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3) Tillæg af beløb svarende til en forhøjelse af indtægtsrammen til dækning af driftsomkostninger 
og afskrivninger, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for 2012-
2017 i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. Tillægget udgør det beløb, som ind-
tægtsrammen skulle have været forhøjet med i reguleringsåret efter de hidtil gældende regler. 
4) Fradrag af et beløb svarende til de omkostninger, der er bortfaldet som følge af Engrosmodellens 
indførelse, jf. stk. 6. 
5) Tillæg af et beløb svarende til den merforrentning, der er opstået i årene 2016-2017, der ville 
have givet anledning til en indtægtsrammereduktion efter reglerne i § 35 i bekendtgørelse nr. 195 
af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 
omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 af 28. juni 2017, og som 
indtægtsrammen skulle have været nedsat med i reguleringsåret. 
6) Justeringer for, pristalsudvikling, indikatorer og justeringer, som Forsyningstilsynet har truffet 
afgørelse om på baggrund af forhold omfattet af §§ 24-33 og § 56, og som er gældende for regu-
leringsåret. 
Stk. 3. Det er en forudsætning for fradrag og tillæg efter stk. 1, nr. 2 og 3, at forhøjelser og sænk-
ninger tidligst har haft virkning fra den 1. januar 2012. 
Stk. 4. Ved beregning af summen af effektiviseringskrav efter stk. 2, nr. 1, pristalsreguleres effek-
tiviseringskravene til og med 2017, jf. § 23. 
Stk. 5. Såfremt indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav er højere end forrentningsloftet i et re-
guleringsår, og differencen mellem indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav og forrentningsloftet 
er højere end effektiviseringskravet i året medregnes effektiviseringskravet ikke. Såfremt indtægts-
rammen tillagt effektiviseringskrav i et reguleringsår er højere end forrentningsloftet, og differencen 
mellem indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav og forrentningsloftet i året er lavere end effek-
tiviseringskravet medregnes alene differencen. Såfremt indtægtsrammen tillagt effektiviseringskrav 
i et reguleringsår er lavere end forrentningsloftet medregnes hele effektiviseringskravet. 
Stk. 6. Forsyningstilsynet opgør fradraget efter stk. 2, nr. 4, som de pristalsregulerede omkostnin-
ger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder og elforbrugere i 2015 fratrukket 
de pristalsregulerede omkostninger til opgaver vedrørende håndtering af elhandelsvirksomheder 
og elforbrugere i 2017. Forsyningstilsynet kan udarbejde en kontoplan til brug for netvirksomheder-
nes opgørelse af omkostningerne. 
Stk. 7. Har Forsyningstilsynet truffet afgørelse om, at perioden 2012-2016 anvendes i stedet for 
perioden 2012-2014, jf. § 55, lægges denne periode til grund ved beregningen efter stk. 1. Herud-
over foretages fradrag efter stk. 2, nr. 1, for året 2017 i stedet for perioden 2015-2017. 

 
En netvirksomheds forrentningsramme udgøres ifølge § 7 i indtægtsrammebekendtgø-
relsen af de gennemsnitlige omkostninger i foregående reguleringsperiode med visse 
nærmere definerede beløbsmæssige justeringer. Bestemmelsen er sålydende: 
 

§ 7. En netvirksomheds forrentningsramme udgør forrentningen af netvirksomhedens historiske 
forrentningsgrundlag og fremadrettede forrentningsgrundlag efter stk. 2-11. Ved beregningen an-
vender Forsyningstilsynet forrentningssatsen for det historiske forrentningsgrundlag, jf. § 39, og 
forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag, jf. § 40. 
Stk. 2. Det historiske forrentningsgrundlag udgør den bogførte værdi i reguleringsåret af den histo-
riske aktivbase til forrentning tillagt 2 pct. 
Stk. 3. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes på baggrund af det samlede forrentnings-
grundlag, som beregnet efter stk. 4, der er justeret for en række forhold i reguleringsåret efter stk. 
5 og 6. 
Stk. 4. En netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden, jf. dog stk. 11, ud-
gør gennemsnittet af den bogførte værdi af netvirksomhedens samlede aktivbase til forrentning i 
reguleringsårene i den foregående reguleringsperiode, hvor de enkelte års værdier inden gennem-
snitsberegningen er justeret for følgende: 
1) Udvidelser og indskrænkninger, som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om på baggrund af 
forhold omfattet af §§ 24-33, efter metoden i stk. 7, jf. dog stk. 8. 
2) Ændringer i indikatorer og pristalsudvikling til og med udgangen af foregående reguleringsperi-
ode. 
Stk. 5. Det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret beregnes ved, at det samlede forrent-
ningsgrundlag i reguleringsperioden efter stk. 4 inden for indeværende reguleringsperiode justeres 
til og med reguleringsåret for 
1) den akkumulerede værdi inden for reguleringsperioden af afskrivninger på de aktiver, som net-
virksomheden senest den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den bevillingsplig-
tige aktivitet, og som ikke er netaktiver, 
2) udvikling i indikatorer og pristalsudvikling og 
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3) justeringer som følge af afgørelser, som Forsyningstilsynet har truffet på baggrund af forhold 
omfattet af §§ 24-33, og som er gældende for reguleringsåret, jf. dog stk. 8. 
Stk. 6. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes ved, at det samlede forrentningsgrundlag 
i reguleringsåret efter stk. 5 tillægges 2 pct. og fratrækkes det historiske forrentningsgrundlag. 
Stk. 7. Justeringen af udvidelser og indskrænkninger efter stk. 4, nr. 1, foretages på en sådan 
måde, at udvidelser fradrages og indskrænkninger tillægges. 
Stk. 8. Har en udvidelse eller indskrænkning påvirket en netvirksomheds samlede aktivbase til for-
rentning i hele den foregående reguleringsperiode, og er der truffet afgørelse vedrørende udvidel-
sen eller indskrænkningen, justeres der ikke for udvidelse eller indskrænkning, når der tages et 
gennemsnit af den samlede aktivbase til forrentning i foregående reguleringsperiode, jf. stk. 4, nr. 
1, og der justeres ikke efter stk. 5, nr. 3, i indeværende reguleringsperiode. 
Stk. 9. Ved beregningen af det historiske forrentningsgrundlag og det fremadrettede forrentnings-
grundlag anvendes ultimoværdier for den bogførte værdi af aktiver og netaktiver. 
Stk. 10. Ved overgangen til en ny reguleringsperiode anvender Forsyningstilsynet ved beregningen 
af de gennemsnitlige bogførte værdier de oplysninger, som fremgår af reguleringsregnskaberne 
med korrektioner. Korrektionerne skal opfylde de regler, som Forsyningstilsynet har fastsat, dog 
ikke væsentlighedskriterier. 
Stk. 11. En netvirksomheds forrentningsramme i første reguleringsperiode beregnes efter § 57. 

 
Det følger endvidere af § 7, stk. 11, ovenfor, at forrentningsrammen for første regule-
ringsperiode (2018-2022) skal beregnes efter § 57, der er sålydende: 
 

§ 57. En netvirksomheds forrentningsramme i første reguleringsperiode udgør forrentningen af net-
virksomhedens historiske forrentningsgrundlag og fremadrettede forrentningsgrundlag efter stk. 2-
8. Ved beregningen anvender Forsyningstilsynet forrentningssatsen for det historiske forrentnings-
grundlag, jf. § 39, og forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag, jf. § 40. 
Stk. 2. Det historiske forrentningsgrundlag udgør den bogførte værdi i reguleringsåret af netvirk-
somhedens netaktiver, som er anskaffet før 2018 tillagt 2 pct. 
Stk. 3. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes på baggrund af det samlede forrentnings-
grundlag, som beregnet efter stk. 4, der er justeret for en række forhold i reguleringsåret efter stk. 
5 og 6. 
Stk. 4. En netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden udgør den bogførte 
værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017. 
Stk. 5. Det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret beregnes ved, at det samlede forrent-
ningsgrundlag i reguleringsperioden efter stk. 4 inden for indeværende reguleringsperiode justeres 
til og med reguleringsåret for 
1) den akkumulerede værdi inden for reguleringsperioden af afskrivninger på de aktiver, som net-
virksomheden senest den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den bevillingsplig-
tige aktivitet, og som ikke er netaktiver, 
2) udvikling i indikatorer og pristalsudvikling og 
3) justeringer som følge af afgørelser, som Forsyningstilsynet har truffet på baggrund af forhold 
omfattet af §§ 24-33, og som er gældende for reguleringsåret, jf. dog stk. 7. 
Stk. 6. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes ved, at det samlede forrentningsgrundlag 
i reguleringsåret efter stk. 5 tillægges 2 pct. og fratrækkes det historiske forrentningsgrundlag. 
Stk. 7. Ved beregningen af det historiske forrentningsgrundlag og det fremadrettede forrentnings-
grundlag anvendes ultimoværdier for den bogførte værdi af aktiver og netaktiver. 

 
Forrentningssatsen for det historiske forrentningsgrundlag fastsættes efter § 39, der er 
sålydende: 
 

§ 39. Forrentningssatsen for en netvirksomheds historiske forrentningsgrundlag udgør den mindste 
af følgende to satser: 
1) Den lange obligationsrente (DKK), som udmeldes af FinansDanmark, plus 1 procentpoint. 
2) Netvirksomhedens gennemsnitlige mulige forrentningssats efter indtægtsrammen i årene 2012-
2014, som beregnet efter metoden i bilag 4, reduceret for den merforrentning, jf. stk. 2-4, der ville 
have givet anledning til en indtægtsrammereduktion efter 2014 i medfør af reglerne i § 35 i be-
kendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale trans-
missionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 857 af 
28. juni 2017. 
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Stk. 2. Den gennemsnitlige forrentningssats efter stk. 1, nr. 2, nedsættes for merforrentning for 
årene 2013-2017, som Forsyningstilsynet har pålagt netvirksomheden varigt at nedsætte indtægts-
rammen med, jf. § 70, stk. 5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016. 
Det beløb, som indtægtsrammen reduceres med grundet merforrentning, omregnes til procent ved 
at sætte et års merforrentningsbeløb i forhold til årets netaktiver tillagt 2 pct. Uanset størrelsen af 
fradraget for merforrentning vil forrentningssatsen efter stk. 1, nr. 2, ikke kunne blive lavere end 0. 
Stk. 3. Den merforrentning, som fradrages efter stk. 2, kan efter Forsyningstilsynets godkendelse 
reduceres ved, at en netvirksomhed midlertidigt lader sin indtægtsramme nedsætte med det beløb, 
som fradraget ønskes reduceret med, tillagt en forrentning efter stk. 4. Nedsættelsen skal finde 
sted inden for perioden 2018-2022. 
Stk. 4. Ved opgørelsen af det beløb, som indtægtsrammen nedsættes med efter stk. 3, tillægges 
en forrentning af merforrentningen, som svarer til forrentningssatsen for det fremadrettede forrent-
ningsgrundlag, jf. § 40, i første reguleringsperiode. Forrentningen beregnes fra den 1. juli det år, 
hvor merforrentningen er optjent, indtil den 1. juli det år, hvor merforrentningen har ført til nedsæt-
telse af indtægtsrammen. Ved delvis nedsættelse af indtægtsrammen beregnes forrentningen på 
baggrund af en forholdsmæssig fordeling af merforrentningen over de år, hvor den er optjent. 
Stk. 5. Det er en forudsætning for at få reduktion af fradrag efter stk. 3, at netvirksomheden senest 
ved indsendelse af reguleringsregnskabet for 2018 ansøger Forsyningstilsynet herom. Ansøgnin-
gen skal indeholde oplysninger om reduktionens størrelse, og hvornår reduktionen skal finde sted. 
Stk. 6. Såfremt en efterfølgende myndighedsafgørelse ændrer merforrentningen for årene 2013-
2017, kan netvirksomheden uanset stk. 5 ansøge om at få ændret fradrag efter stk. 3 inden for 6 
måneder efter, at afgørelsen er blevet truffet. Ændringen vil senest kunne ske i 2022. Såfremt en 
efterfølgende myndighedsafgørelse reducerer merforrentningen for årene 2013-2017, kan netvirk-
somheden genopkræve for meget tilbagebetalte beløb efter reglerne om differencer, jf. § 43. 
Stk. 7. Såfremt FinansDanmark justerer indhold og dækningsområde for den lange obligations-
rente, jf. stk. 1, nr. 1, skal Forsyningstilsynet offentliggøre, hvilken rentesats der i stedet skal an-
vendes med henblik på at sikre, at forrentningen af det historiske forrentningsgrundlag efter stk. 1 
i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 

 
Forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag følger af § 40, der er så-
lydende: 
 

§ 40. Forrentningssatsen for en netvirksomheds fremadrettede forrentningsgrundlag fastsættes i 
medfør af bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentnings-
grundlag. 
 

Forrentningssatsen er fastsat efter §§ 3-9, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af den 18. de-
cember 2017 om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentnings-
grundlag, der er sålydende: 
 

§ 3. Forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag fastsættes som en nominel 
WACC, som er beregnet før skat. 
Stk. 2. Forrentningssatsen efter stk. 1 anvendes for hele reguleringsperioden. 
 
§ 4. Beregningen af en WACC før skat sker ved konvertering af en WACC efter skat i henhold til 
formel 1 i bilag 1. 
Stk. 2. Ved konverteringen efter stk. 1 anvendes den danske nominelle selskabsskattesats for net-
virksomheder, som er gældende den 31. august året før påbegyndelse af en reguleringsperiode. 
Hvis selskabsskattesatsen er ændret for netvirksomheder med ikrafttræden senest ved påbegyn-
delse af den nye reguleringsperiode, anvendes denne sats dog i stedet for selskabsskattesatsen i 
1. pkt. Den gældende selskabsskattesats fremgår af § 17, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, litra 
e, i selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016. 
 
§ 5. Beregningen af en WACC efter skat sker efter formel 2 i bilag 1. Ved fastsættelsen af en WACC 
efter skat indgår følgende værdier, som fastsættes efter §§ 6-9: 
 
1) Egenkapitalomkostningen. 
2) Fremmedkapitalomkostningen. 
3) Andelen af virksomhedens kapital, som er fremmedfinansieret. 
4) Skattesatsen. 
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§ 6. Ved fastlæggelse af egenkapitalomkostningen, jf. § 5, nr. 1, anvendes CAPM, hvori indgår fire 
parametre med følgende værdier: 
1) En risikofri rente opgjort pr. 31. august året før påbegyndelse af en reguleringsperiode beregnet 
som et gennemsnit af de seneste 3 måneders tilgængelige daglige observationer af 10-årige nul-
kuponrenter for danske statsobligationer. 
2) Beta aktiv, som er fastsat til 0,35. 
3) Markedsrisikopræmie, som er fastsat til 5,5 procentpoint. 
4) Andelen af virksomhedens kapital, som er fremmedfinansieret. 
Stk. 2. Ved fastlæggelse af egenkapitalomkostningen anvendes formel 3 og 4 i bilag 1. 
 
§ 7. Ved fastlæggelse af fremmedkapitalomkostningen, jf. § 5, nr. 2, anvendes en risikofri rente 
beregnet efter § 6, stk. 1, nr. 1, og en gældsrisikopræmie. 
Stk. 2. Gældsrisikopræmien fastsættes som summen af en kreditrisikopræmie og et tillæg for ge-
byrer for udstedelse af lån og andre engangsomkostninger, som indgår med følgende værdier: 
1) Kreditrisikopræmien opgøres pr. 31. august året før påbegyndelse af en reguleringsperiode som 
forskellen mellem den effektive rente på et indeks af virksomhedsobligationer og den effektive rente 
på statsobligationer med samme løbetid og målt i samme valuta. 
2) Tillægget for gebyrer for udstedelse af lån og andre engangsomkostninger fastsættes til 0,08 
procentpoint. 
Stk. 3. Som indeks af virksomhedsobligationer i stk. 2, nr. 1, anvendes et gennemsnit over de på 
opgørelsestidspunktet seneste 3 måneders tilgængelige data for kreditrisikopræmien på J. P. Mor-
gans Maggie Utilities obligationsindeks for forsyningsselskaber med en kreditrating på A og BBB 
(S & P Ratings) med over 10 års løbetid. Er J. P. Morgans Maggie Utilities ikke tilgængeligt, an-
vendes et tilsvarende indeks. 
Stk. 4. Ved fastlæggelse af fremmedkapitalomkostningen anvendes formel 5 i bilag 1. 
 
§ 8. Ved fastlæggelse af andelen af virksomhedens kapital, som er fremmedfinansieret, jf. § 5, nr. 
1 og 3, udgør andelen af fremmedkapital 50 pct. 
 
§ 9. Ved fastlæggelse af skattesatsen, jf. § 5, nr. 4, anvendes den selskabsskattesats, som fremgår 
af § 4, stk. 2. 

 
Forsyningstilsynet kan for fastsættelsen af omkostningsrammen i første reguleringspe-
riode i medfør af § 55 efter ansøgning fra en netvirksomhed træffe afgørelse om, at 
perioden 2012-2016 anvendes ved fastsættelsen af omkostningsrammen for første re-
guleringsperiode for netvirksomheden i stedet for perioden 2012-2014 efter nærmere 
bestemte kriterier. Bestemmelsen er sålydende: 
 

§ 55. Forsyningstilsynet kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at perioden 2012-2016 anvendes 
ved beregning af omkostningsrammer for første reguleringsperiode i stedet for perioden 2012-2014, 
såfremt en netvirksomhed kan godtgøre, at netvirksomhedens gennemsnitlige omkostninger i perio-
den 2012-2014 er minimum 5 pct. lavere end gennemsnittet af den årlige sum af omkostninger i 
perioden 2012-2016 for den pågældende netvirksomhed. 
Stk. 2. Ansøgning om anvendelse af perioden 2012-2016 i stedet for 2012-2014 skal senest indsen-
des sammen med fremsendelse af årsrapporten for 2017, jf. § 30, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 195 af 
4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 
omfattet af lov om elforsyning. 

 
Endvidere kan Forsyningstilsynet efter § 56 efter ansøgning fra en netvirksomhed for-
høje omkostningsrammen i et reguleringsår, såfremt netvirksomheden har haft væsent-
lige meromkostninger til nærmere definerede opgaver i perioden 2015-2017. Bestem-
melsen er sålydende: 
 

§ 56. Forsyningstilsynet kan efter ansøgning forhøje omkostningsrammen i reguleringsåret som 
følge af væsentlige meromkostninger, jf. § 34, på baggrund af 
1) ændrede krav ved lov, herunder anlægslov om infrastrukturprojekt, forordning, bekendtgørelse, 
forskrift udstedt af Energinet eller myndighedsgodkendte infrastrukturprojekter, der har givet anled-
ning til nye regnskabsførte omkostninger i reguleringsårene 2015-2017, eller 
2) ændringer i system- og transmissionsstrukturen samt system- og transmissionsdriften på trans-
missionsniveau foretaget af Energinet, som nødvendiggør ændringer i netvirksomhedens aktiver, 
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såsom etablering af nye anlæg eller fjernelse af overflødige anlæg, der har givet anledning til nye 
regnskabsførte omkostninger i reguleringsårene 2015-2017. 
Stk. 2. Ved beregning af, om omkostningerne er væsentlige efter § 34, anvender Forsyningstilsynet 
dog de forventede meromkostninger fra de regnskabsførte omkostninger påvirker netvirksomheden, 
frem for det reguleringsår, hvor dokumentationen for ansøgningen indgår. 
Stk. 3. Hvis der er givet tillæg til dækning af omkostninger efter de hidtil gældende regler, kan der 
ikke gives tillæg til dækning af omkostningerne efter stk. 1, ligesom omkostningerne ikke kan med-
regnes i de omkostninger, der indgår i vurderingen af, om kravet om væsentlighed er opfyldt. 
Stk. 4. Ansøgning om forhøjelse skal være modtaget af Forsyningstilsynet senest 1. oktober 2018. 
Forsyningstilsynet fastsætter dokumentationskrav for ansøgningen. 
Stk. 5. Forhøjelsen beregnes efter reglerne i § 35. 

 
Ved en netvirksomheds eventuelle ændring i aktivitetsniveau sker der efter § 22 en årlig 
justering af netvirksomhedens omkostningsramme og forrentningsramme. Justeringen 
tager udgangspunkt i netvirksomhedens årlige ændring i antal af elmålere og stationer. 
Bestemmelsen er sålydende: 
 

§ 22. Ved justeringer for ændret aktivitetsniveau justeres der med den årlige ændring i antallet af 
elmålere og stationer, som indgår i den bevillingspligtige aktivitet. Justeringen beregnes således, at 
den procentvise ændring i henholdsvis antallet af elmålere og antallet af stationer hver især medfører 
den halve procentvise ændring af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i regu-
leringsåret, jf. dog stk. 2 og 3. 
Stk. 2. Ved justering af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret 
for ændret aktivitet i reguleringsåret medregnes ikke fald i antallet af elmålere. 
Stk. 3. Der justeres ikke efter stk. 1 for ændringer i antallet af elmålere og stationer, som er omfattet 
af en forhøjelse af en netvirksomheds omkostningsramme på baggrund af § 27. 

 
En netvirksomheds omkostningsramme og forrentningsramme justeres ligeledes som 
følge af pristalsregulering efter § 23, der er sålydende: 
 

§ 23. Ved pristalsreguleringer anvendes et sammenvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. 
materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer 
for ansatte i industrien (ILON12). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for inden-
landsk vareforsyning (PRIS11). 
Stk. 2. Såfremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, skal 
Forsyningstilsynet udmelde, hvorledes pristalsreguleringer herefter vil foretages med henblik på at 
sikre, at pristalsreguleringen i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 

 
Forsyningstilsynet kan endvidere forhøje eller nedsætte omkostningsrammen og juste-
rer forrentningsrammen for forhold, som er nærmere beskrevet nedenfor. Eventuelle 
forhøjelser af omkostningsrammen som følge af væsentlige meromkostninger ved de i 
bekendtgørelsen definerede tilfælde og justeringer af forrentningsrammen sker efter an-
søgning herom fra en netvirksomhed, mens Forsyningstilsynet selv som følge af færre 
omkostninger nedsætter omkostningsrammen og justerer forrentningsgrundlaget for 
netvirksomheden, jf. nedenfor. 
 
Justering efter § 26 som følge af enten udskiftning/opgradering af målere, fremskyndelse 
af investeringer i fjernaflæste målere, tilmelding til en IT-sikkerhedstjeneste, betaling af 
omkostninger til myndighedsbehandling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat 
i medfør heraf og omkostninger ved overdragelse og varetagelse af måleransvar for 
elforbrugere og elproducenter direkte tilsluttet transmissionsnettet i medfør af lov om 
elforsyning. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 26. Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og justerer 
det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får meromkostninger 
som følge af opgaver nævnt i stk. 3. 
Stk. 2. Forsyningstilsynet nedsætter en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede 
forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed får færre omkostninger som følge 
af ændrede opgaver nævnt i stk. 3. 
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Stk. 3. Følgende opgaver, jf. stk. 1 og 2, giver anledning til justering af en netvirksomheds omkost-
ningsramme og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret: 
1) Udskiftning og opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, fremskyndelse af investeringer i 
fjernaflæste elmålere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til regler 
fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren i medfør af lov om elforsyning. 
2) Tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste i henhold til regler fastsat af energi-, forsynings- og klimami-
nisteren i medfør af lov om elforsyning. 
3) Betaling af omkostninger til myndighedsbehandling i henhold til lov om elforsyning og regler fast-
sat i medfør heraf. 
4) Omkostninger ved overdragelse og varetagelse af måleransvar for elforbrugere og elproducenter 
direkte tilsluttet transmissionsnettet i medfør af lov om elforsyning. 
 

Forhøjelse af omkostningsrammen og justering forrentningsrammen i medfør af oven-
stående bestemmelser forudsætter, at der er tale om væsentlige meromkostninger. Væ-
sentlighedskriteriet følger af § 34, som er sålydende:  
 

§ 34. Det er forudsætning for justeringer af en netvirksomheds omkostningsramme og af det samlede 
forrentningsgrundlag i reguleringsåret på baggrund af forhold omfattet af §§ 24, 25, 27, 28, 30 og 33, 
at de forventede mer- eller mindreomkostninger for det reguleringsår, hvor dokumentationen for an-
søgningen eller indberetningen indgår i reguleringsregnskabet, og efterfølgende reguleringsår, er 
væsentlige. 
Stk. 2. Ved væsentlige omkostninger forstås, at nettonutidsværdien af mer- eller mindreomkostnin-
gerne pr. pålæg, opgave, investering eller overdragelse, udgør minimum en af følgende 
1) 8 mio. kr. eller derover, 
2) 40 kr. eller derover pr. netvirksomhedens antal målepunkter ultimo i det år, hvor omkostningen er 
afholdt, eller 
3) 4.000 kr. eller derover pr. GWh årligt leveret elektricitet i det år, hvor omkostningen er afholdt. 
Stk. 3. Nettonutidsværdien efter stk. 2 beregnes ved, at de forventede omkostninger tilbagediskon-
teres med den forrentningssats af det fremadrettede forrentningsgrundlag, der anvendes i indevæ-
rende reguleringsperiode. Til brug for opgørelse af fremtidige driftsomkostninger anvender Forsy-
ningstilsynet omkostningsækvivalenter, jf. § 35, stk. 5. 
Stk. 4. Omkostninger, der vedrører separate forhold, kan ikke lægges sammen for at opfylde væ-
sentlighedskriteriet efter stk. 1. Dette gælder også, når der er tale om begivenheder af samme type, 
som er adskilte projekter. 
Stk. 5. Omkostninger, der vedrører samme forhold, men som f.eks. er spredt over flere år eller se-
parate geografiske områder, vurderes under et i opfyldelsen af væsentlighedskriteriet efter stk. 1. 
Ved fremtidige omkostninger, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke er realiseret, fremsender 
netvirksomheden de forventede fremtidige omkostninger. Forsyningstilsynet vurderer, hvilke forven-
tede omkostninger der kan indregnes ved opfyldelsen af væsentlighedskriteriet efter stk. 1. 
Stk. 6. Beløbene i stk. 2 er for 2018 og pristalsreguleres hvert år. 

 
Hvis der er tale om en aktivitet, som er omfattet af ovenstående justeringer, og merom-
kostningerne eller de færre omkostninger er væsentlige, så justeres omkostningsram-
men og forrentningsrammen efter bestemmelserne i § 35, som er sålydende: 

 
§ 35. En afgørelse om justeringer på baggrund af §§ 24-33 fastsætter de årlige beløb, som omkost-
ningsrammen skal justeres med, og den årlige udvidelse eller indskrænkning af det samlede forrent-
ningsgrundlag i reguleringsåret, jf. dog stk. 11 og 13. 
Stk. 2. Ved justeringer af omkostningsrammen efter stk. 1, skal omkostningsrammen årligt justeres 
med et beløb, der dækker de estimerede mer- eller mindreomkostninger til afskrivninger og drifts-
omkostninger inklusive omkostninger til bortskaffelse af anlæg. 
Stk. 3. Ved justeringer af det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret efter stk. 1 på baggrund 
af økonomisk idriftsatte eller ændrede anlæg, skal det samlede forrentningsgrundlag i regulerings-
året justeres for de nye anlægs værdi, de ændrede anlægs mer- eller mindreværdi og for afgang af 
erstattede eller overflødiggjorte anlæg, såfremt sådanne indgår i netvirksomhedens samlede aktiv-
base til forrentning. 
Stk. 4. Ved beregningen af den årlige udvidelse eller indskrænkning af det samlede forrentnings-
grundlag i reguleringsåret efter stk. 3 anvender Forsyningstilsynet anlæggets estimerede værdi i 
reguleringsåret. Værdien af anlægget, når anlægget idriftsættes økonomisk, udgør de faktiske om-
kostninger til anlægget, herunder omkostninger til bortskaffelse af erstattede eller overflødiggjorte 
anlæg og myndighedspålagte omkostninger i forbindelse hermed. 
Stk. 5. Til brug for beregningerne efter stk. 2 og 3 anvender Forsyningstilsynet standardlevetider for 
anlægskategorier i forhold til spændingsniveauer. Forsyningstilsynet anvender endvidere i videst 
muligt omfang omkostningsækvivalenter for gennemsnitlige omkostninger til drift og vedligeholdelse 
af anlæg for de anlægskategorier, som der anvendes standardlevetider for og for fastsættelse af 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM INDTÆGTSRAMME 2019 FOR ZEANET A/S Side 20/47 

forventede driftsomkostninger. Ved beregningen af afskrivninger anvendes standardlevetider for an-
lægskategorier i forhold til spændingsniveauer. 
Stk. 6. Justeringer som følge af mer- eller mindre driftsomkostninger pristalsreguleres. 
Stk. 7. Såfremt en netvirksomhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt 
fastsatte anlægskategorier, jf. stk. 5, kan netvirksomhedens egne dokumenterede omkostninger an-
vendes i beregninger efter godkendelse af Forsyningstilsynet. 
Stk. 8. Forsyningstilsynet gennemgår i år 4 af en reguleringsperiode standardlevetider, gennemsnit-
lige omkostninger og anlægskategorier efter stk. 4 med henblik på eventuel justering på baggrund 
af basis af indhøstede erfaringer og den teknologiske udvikling. 
Stk. 9. Justeringen af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret 
sker tidligst fra det tidspunkt, hvor netvirksomheden første gang regnskabsfører omkostninger rela-
teret til afgørelsen. 
Stk. 10. Ansøger en netvirksomhed om justering af omkostningsrammen og det samlede forrent-
ningsgrundlag i reguleringsåret efter det reguleringsår, hvor netvirksomheden første gang regn-
skabsførte omkostninger relateret til afgørelsen, jf. § 36, stk. 2, 2. pkt., tager Forsyningstilsynet i sin 
justering af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret højde for, at 
netvirksomhedens omkostningsramme og forrentningsramme kan indeholde delvis dækning af om-
kostningerne og forrentning forbundet med afgørelsen. 
Stk. 11. Vedrører en afgørelse om justering af omkostningsrammen og det samlede forrentnings-
grundlag i reguleringsåret en flerårig periode, kan justeringerne ikke have virkning for omkostnings-
rammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret i den reguleringsperiode, der følger 
reguleringsperioden, hvor omkostningerne var afspejlet i netvirksomhedens reguleringsregnskaber i 
hele reguleringsperioden. For efterfølgende reguleringsperioder justeres der ikke for justeringerne 
som følge af afgørelsen ved overgangen til en ny reguleringsperiode jf. § 6, stk. 5, og § 7, stk. 8. 
Stk. 12. Forsyningstilsynet offentliggør på Forsyningstilsynets hjemmeside de standardlevetider og 
omkostningsækvivalenter, som anvendes ved beregningen af justeringerne. 
Stk. 13. Metoden til beregning af forhøjelser i henhold til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere 
og måling af elektricitet i slutforbruget og bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassekto-
rerne fremgår af bekendtgørelserne. 

 
Det følger af § 43, at Forsyningstilsynet årligt samtidig med afgørelsen om en netvirk-
somheds indtægtsramme også skal træffe afgørelse om netvirksomhedens difference 
(differencesaldo). Opgørelsen af netvirksomhedens difference (differencesaldo) samt 
afvikling og forrentning heraf mv. fremgår ligeledes af § 43. Bestemmelsen er sålydende: 
 

§ 43. Forsyningstilsynet træffer årligt, samtidig med sin afgørelse om en netvirksomheds indtægts-
ramme, afgørelse om opgørelse af saldoen af netvirksomhedens differencer (differencesaldo) i re-
guleringsåret, jf. stk. 2. 
Stk. 2. En netvirksomheds differencesaldo opgøres som netvirksomhedens differencesaldo fra året 
før reguleringsåret, tillagt den difference, der er opstået i reguleringsåret (årets difference), jf. dog 
stk. 3, og eventuel forrentning efter stk. 5. 
Stk. 3. En netvirksomhed må ikke have en differencesaldo i kundernes favør i mere end 3 på hinan-
den følgende reguleringsår. 1. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt en ændring af en tidligere afgø-
relse medfører, at der opstår en ny differencesaldo i kundernes favør for det eller de reguleringsår, 
som afgørelsen vedrører. En sådan differencesaldo skal være afviklet inden for det reguleringsår, 
der følger reguleringsåret, hvor den nye afgørelse blev truffet, medmindre Forsyningstilsynet god-
kender en længere afviklingsperiode. 
Stk. 4. For hvert reguleringsår, hvor opgørelsen efter stk. 2 resulterer i en differencesaldo i kundernes 
favør, skal netvirksomheden forelægge Forsyningstilsynet en plan for afviklingen af reguleringsårets 
aktuelle differencesaldo til Forsyningstilsynets godkendelse. 
Stk. 5. En differencesaldo i kundernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differen-
cesaldoen i kundernes favør er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i rente-
loven, jf. dog stk. 6 og 7. Resulterer opgørelsen efter stk. 2 i en differencesaldo i kundernes favør i 
flere på hinanden følgende reguleringsår, udgør beløbet, der skal forrentes fra den 1. juli i regule-
ringsåret, årets difference i kundernes favør. Den øvrige del af differencesaldoen i kundernes favør 
forrentes for hele reguleringsåret. 
Stk. 6. Den del af en differencesaldo i kundernes favør, der kan henføres til en nedsættelse af ind-
tægtsrammen på grund af indtægter til hel eller delvis dækning af tab på grund af manglende betaling 
fra elhandelsvirksomheder, jf. § 21, er undtaget fra forrentningen efter stk. 5 indtil den 1. juli i året 
efter det reguleringsår, for hvilket nedsættelsen er sket. 
Stk. 7. Såfremt der træffes en afgørelse, som ændrer en tidligere afgørelse, og afgørelsen medfører, 
at der opstår en ny differencesaldo i kundernes favør for det eller de reguleringsår, som afgørelsen 
vedrører, forrentes differencesaldoen i kundernes favør fra tidspunktet for den nye afgørelse. 
Stk. 8. En netvirksomheds differencesaldo i netvirksomhedens favør kan højst udgøre 25 pct. af 
netvirksomhedens indtægtsramme i reguleringsåret, og overskydende beløb bortfalder, jf. dog § 53, 
stk. 3. 
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Stk. 9. Afvikling af en differencesaldo i kundernes favør sker ved, at netvirksomheden undlader at 
opkræve en del af de indtægter, som netvirksomheden i forhold til sine indtægtsrammer i de to re-
guleringsår, som følger det reguleringsår, for hvilket en differencesaldo i kundernes favør først er 
opgjort, ellers ville være berettiget til at opkræve. Afvikling af en difference i netvirksomhedens favør 
sker ved, at netvirksomheden opkræver indtægter ud over de indtægter, som netvirksomheden i 
forhold til sin indtægtsramme og inden for rammerne af stk. 3, ellers er berettiget til at opkræve. 

 
Differencesaldoen i første reguleringsperiode er reguleret i § 53, som er sålydende: 
 

§ 53. Differencer i kundernes favør, der er opstået før den 1. januar 2018, og som endnu ikke er 
afviklet på dette tidspunkt, forrentes efter reglerne i § 31 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 
om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om 
elforsyning. 
Stk. 2. En netvirksomheds differencesaldo for reguleringsåret 2018 udgør netvirksomhedens sam-
lede difference ultimo 2017, inkl. forrentning opgjort efter § 31, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 195 
af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 
omfattet af lov om elforsyning, tillagt den difference, der er opstået i reguleringsåret 2018, tillagt 
forrentning efter § 43, stk. 5. 
Stk. 3. I reguleringsårene 2018-2022 finder § 43, stk. 8, 1. pkt., ikke anvendelse. 
Stk. 4. I reguleringsårene 2019-2022 kan en differencesaldo i netvirksomhedens favør højst udgøre 
den højeste af følgende satser: 
1) 25 pct. af netvirksomhedens indtægtsramme i reguleringsåret. 
2) En procentsats af netvirksomhedens indtægtsramme i reguleringsåret, som svarer til den procent-
sats, som netvirksomhedens differencesaldo i netvirksomhedens favør i foregående reguleringsår 
udgjorde af netvirksomhedens indtægtsramme i det foregående reguleringsår. 
Stk. 5. Såfremt Forsyningstilsynet vurderer, at en opkrævning af differencesaldoen i netvirksomhe-
dens favør i første reguleringsperiode vil medføre en væsentlig stigning i tarifferne, kan Forsynings-
tilsynet uanset § 43, stk. 8, 1. pkt., træffe afgørelse om, at den sats for en netvirksomheds differen-
cesaldo i netvirksomhedens favør, som anvendes i reguleringsårene 2019-2022, også kan anvendes 
helt eller delvist i anden reguleringsperiode. Det er en forudsætning, at afgørelsen træffes i forbin-
delse med afgørelsen om en netvirksomheds indtægtsramme for reguleringsåret 2018, og at Forsy-
ningstilsynet har modtaget ansøgning herom senest ved indsendelse af reguleringsregnskabet for 
reguleringsåret 2018. 
 

Differencer opstået før den 1. januar 2018, og som endnu ikke er afviklet, forrentes i 
2018 efter den tidligere indtægtsrammebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 195 af den 
4. marts 2016), jf. § 53, stk. 1 og 2, ovenfor. Af den tidligere indtægtsrammebekendtgø-
relse fremgik følgende af § 35, stk. 4-5, vedr. forrentning: 
 

Stk. 4. Differencer i forbrugernes favør forrentes fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differencen 
er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til § 5, stk. 1, i renteloven. Såfremt en efterfølgende 
myndighedsafgørelse medfører en ny difference i forbrugernes favør forrentes denne fra afgørel-
sestidspunktet. 
Stk. 5. Den del af en difference i forbrugernes favør, der er opstået som følge af en sænkning af 
reguleringsprisen i medfør af § 21, stk. 2, er indtil den 1. juli i året efter det reguleringsår, hvor 
sænkningen er sket, jf. § 21, stk. 2, 2. pkt., undtaget fra forrentningen efter stk. 4. 

REGULERINGSREGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 
Bekendtgørelse nr. 1469 af den 10. december 2018 om netvirksomheders regulerings-
regnskaber er senere ændret ved bekendtgørelse nr. 1730 af den 30. november 2020. 
Bekendtgørelse nr. 1730/2020 finder anvendelse på netvirksomheders reguleringsregn-
skaber for regnskabsåret 2020 og senere regnskabsår, der aflægges til Forsyningstilsy-
net fra den 1. januar 2021 jf. § 2, stk. 2. 
 
For nærværende afgørelse er det derfor bekendtgørelse nr. 1469 af den 10. december 
2018, der finder anvendelse (herefter bekendtgørelsen). Det følger af § 2 i bekendtgø-
relsen, at netvirksomhederne årligt skal udarbejde, lade revidere og aflægge årlige re-
guleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet, og hvad det 
pågældende reguleringsregnskab består af. Bestemmelsen er sålydende: 
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§ 2. Netvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og aflægge årlige reguleringsregnskaber for de 
bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet. 
Stk. 2. Reguleringsregnskabet består af følgende: 
1) Netvirksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, med tilhørende 
noter, herunder en forklarende note til afstemning mellem reguleringsregnskabet og netvirksomhe-
dens årsrapport. 
2) Redegørelser i medfør af § 4, stk. 3-7. 
3) Dokumentation i medfør af § 3, stk. 2. 
4) En ledelsesberetning, der opfylder årsregnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 2, 3, 4, 5 og 9. Ledelses-
beretningen skal endvidere indeholde oplysning om anvendt regnskabspraksis og redegørelse for 
eventuel ændring af regnskabsmæssige skøn og regnskabspraksis, herunder hvilke regnskabspo-
ster der er påvirket af ændringen. 
5) En ledelsespåtegning, jf. § 6, stk. 3. 
6) En revisorerklæring, jf. § 7, stk. 3. 
Stk. 3. Reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregn-
skabsloven medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør af loven. 

 
Reguleringsregnskabet skal være kommet frem til Forsyningstilsynet senest den 30. juni 
i året efter det reguleringsår, der aflægges reguleringsregnskab for. Dette følger af § 6, 
der er sålydende: 
 

§ 6. Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab skal være kommet frem til Forsyningstilsy-
net senest den 30. juni i året efter reguleringsåret. 
Stk. 2. Reguleringsregnskabet skal aflægges i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem. 
Stk. 3. Netvirksomhedens tegningsberettigede i henhold til selskabslovens § 135 skal afgive en 
ledelsespåtegning på reguleringsregnskabet ved anvendelse af blanket, jf. bilag 1. Den ledelses-
påtegnede blanket, jf. bilag 1, skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab. 
Stk. 4. Forsyningstilsynet offentliggør reguleringsregnskabet på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 
Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at reguleringsregnskabet, der aflægges, skal 
være revideret. Dette følger af § 7, der er sålydende: 
 

§ 7. Netvirksomheden skal lade reguleringsregnskabet revidere af en godkendt revisor. 
Stk. 2. Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med revisionsinstruksen i bilag 2. 
Stk. 3. Revisor skal afgive en revisionserklæring ved anvendelse af revisionsinstruksen, jf. bilag 3. 
Revisionserklæringen skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab. 

 
Efter netvirksomhedens aflæggelse har netvirksomheden mulighed for at ansøge For-
syningstilsynet om at korrigere i de aflagte regnskabsoplysninger. Mulighederne herfor 
fremgår af § 8, der er sålydende: 
 

§ 8. Netvirksomheder kan skriftligt ansøge Forsyningstilsynet om at få korrigeret regnskabsoplys-
ningerne i et aflagt reguleringsregnskab. Forsyningstilsynet kan alene korrigere for ansøgte kor-
rektioner til regnskabsoplysninger, såfremt korrektionen 
1) er væsentlig, jf. stk. 2, 
2) gennemføres ved aflæggelse af et nyt reguleringsregnskab, hvor korrektionen er revisorpåteg-
net uden forbehold, 
3) er indsendt til Forsyningstilsynet senest tre år efter fristen for virksomhedens aflæggelse af det 
reguleringsregnskab, der korrigeres, 
4) har betydning for fastsættelsen af indtægtsrammen, og 
5) angår enten fejlagtige oplysninger eller berigtiger ulovlige forhold. 
Stk. 2. En korrektion, jf. stk. 1, er væsentlig, hvis denne vil medføre en ændring af en regnskabs-
oplysning i et aflagt reguleringsregnskab på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. 
dog stk. 3. 
Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for korrektion af regnskabsoplysninger om realisering af energibesparel-
ser. Sådanne korrektioner skal alene have betydning for den midlertidige forhøjelse af netvirksom-
hedens indtægtsramme efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksom-
heder. 
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Stk. 4. Netvirksomhederne skal uden ugrundet ophold underrette Forsyningstilsynet om fejlagtige 
oplysninger eller ulovligheder i aflagte reguleringsregnskaber, som påvirker et aflagt regulerings-
regnskabs difference i kundernes favør. 
Stk. 5. Forsyningstilsynet kan af egen drift korrigere konstaterede fejlagtige oplysninger eller ulov-
lige forhold i virksomhedernes aflagte reguleringsregnskaber, såfremt korrektionen er i kundernes 
favør. 
Stk. 6. Korrektioner skal være i overensstemmelse med stk. 1-3 for at kunne danne grundlag for 
en ændring af afgørelser truffet i henhold til § 4 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-
somheder og den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen efter bekendtgørelse om energispa-
reydelser i net- og distributionsvirksomheder. 
Stk. 7. Indeholder et aflagt reguleringsregnskab fejl, kan netvirksomhederne ikke korrigere den be-
løbsmæssige effekt af fejlen ved, at netvirksomheden indregner den beløbsmæssige effekt direkte 
på egenkapitalen primo ved aflæggelse af et senere reguleringsregnskab (primokorrektion). 

BEKENDTGØRELSE OM FJERNAFLÆSTE MÅLERE 
En netvirksomhed kan ansøge om forhøjelse af omkostningsrammen og forrentnings-
rammen som følge af idriftsættelse af fjernaflæste elmålere, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgø-
relse nr. 75 af den 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 
slutforbruget, der er sålydende: 
 

§ 9. Forsyningstilsynet kan, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, efter an-
søgning forhøje omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for net-
virksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af krav om udskiftning og opgra-
dering af elmålere til fjernaflæste elmålere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste elmålere og 
indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben. 
Stk. 2. Omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret kan forhøjes med 
dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i § 2, 
stk. 1, eller en anmodning efter § 11, stk. 2. 
Stk. 3. Omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret kan forhøjes med 
dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmå-
lere, der opfylder kravene i §§ 4-7, jf. § 2, stk. 1. 
Stk. 4. Omkostningsrammen kan forhøjes med øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter ud-
stedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1. 
Stk. 5. Forsyningstilsynet anvender standardiserede forudsætninger for forhøjelse af omkostnings-
rammen som følge af øgede driftsomkostninger efter stk. 4. Forsyningstilsynet kan anvende stan-
dardiserede forudsætninger for forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentnings-
grundlag i reguleringsåret som følge af dokumenterede meromkostninger efter stk. 2 og 3. Ved ud-
arbejdelse af standardiserede forudsætninger i forhold til stk. 2 og 3 tager Forsyningstilsynet bl.a. 
hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes sparede omkostninger 
til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 vil være en elektronisk 
ikke-fjernaflæst elmåler. 
Stk. 6. En netvirksomhed kan efter reglerne i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhe-
der én gang årligt ansøge Forsyningstilsynet om en forhøjelse af omkostningsrammen og det sam-
lede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for det eller de år, hvor de dokumenterede meromkost-
ninger er afholdt, jf. stk. 1-4. Muligheden for at få godkendt en forhøjelse af omkostningsrammen og 
det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret bortfalder, såfremt Forsyningstilsynet ikke har 
modtaget en ansøgning rettidigt, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

BEKENDTGØRELSE OM IT-SIKKERHED 
En netvirksomhed kan ansøge om forhøjelse af omkostningsrammen som følge af idrift-
sættelse af fjernaflæste målere, jf. § 28, stk. 1, i bekendtgørelse om it-beredskab for el- 
og naturgassektorerne (bekendtgørelse nr. 820 af den 14. august 2019), der er såly-
dende: 
 

§ 28. Energitilsynet kan, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, efter ansøg-
ning forhøje omkostningsrammen midlertidigt for netvirksomheder, der har dokumenterede merom-
kostninger som følge af krav om tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste, jf. § 25, stk. 1. 
Stk. 2. Omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret kan for netvirk-
somheder omfattet af kategori 1-3 forhøjes med netvirksomhedens omkostninger til it-sikkerhedstje-
nestens ydelser om relevant varsling og information. Omkostningsrammen og det samlede forrent-
ningsgrundlag i reguleringsåret kan endvidere for netvirksomheder omfattet af kategori 1 og 2 forhø-
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jes med netvirksomhedens omkostninger til it-sikkerhedstjenestens ydelser om udredning og reetab-
lering i akutte sikkerhedsmæssige situationer. Netvirksomhedens kontrakt med it-sikkerhedstjene-
sten skal indgås på markedsmæssige vilkår, jf. § 46 i lov om elforsyning. 
Stk. 3. En netvirksomhed kan efter reglerne i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhe-
der én gang årligt ansøge Energitilsynet om en forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede 
forrentningsgrundlag i reguleringsåret for det år, hvor de dokumenterede meromkostninger er af-
holdt, jf. stk. 1 og 2. Ansøgningen skal være bilagt Energistyrelsens godkendelse af netvirksomhe-
dens kontrakt med it-sikkerhedstjenesten, jf. § 25, stk. 5, og den skal indeholde en redegørelse for, 
hvordan priser og vilkår i kontrakten er fastsat. Muligheden for at få godkendt en forhøjelse af om-
kostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret bortfalder, såfremt Energi-
tilsynet ikke har modtaget en ansøgning rettidigt, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-
somheder. 

BEKENDTGØRELSE OM ENERGISPAREYDELSER I NET- OG DISTRIBUTI-
ONSVIRKSOMHEDER 
Af bekendtgørelse nr. 1699 af 26. november 2020 om energispareydelser i net- og di-
stributionsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen 1699/2020), der trådte i 
kraft den 1. januar 2021, følger det, at realiserede energibesparelser og afholdte om-
kostninger og indtægter skal behandles efter de hidtil gældende regler, samt at størrel-
sen af energibesparelser opgøres efter de krav, der var gældende på tidspunktet for 
indgåelse af en bindende aftale med slutbrugeren om net- eller distributionsvirksomhe-
dens medvirken til realisering af energispareprojektet. Dette følger af § 41, stk. 1, der er 
sålydende:  
 

§ 41. Realiserede energibesparelser og afholdte omkostninger og indtægter behandles efter de 

hidtil gældende regler. Størrelsen af energibesparelser opgøres efter de krav, der var gældende 
på tidspunktet for indgåelse af en bindende aftale med slutbrugeren om net- eller distributions-
virksomhedens medvirken til realisering af energispareprojektet. 

 
Realiserede energibesparelser og afholdte omkostninger og indtægter behandles i nær-
værende afgørelse på den baggrund efter energisparebekendtgørelse nr. 864 af 26. 
august 2019 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ener-
gisparebekendtgørelsen 864/2019). 
 
Det følger af § 21, i energisparebekendtgørelsen 864/2019, at Forsyningstilsynet mid-
lertidigt kan forhøje en netvirksomheds indtægtsramme med et beløb, der svarer til de 
nettoomkostninger, som netvirksomheden har afholdt i regnskabsåret. Netvirksomhe-
den kan vælge at fordele omkostninger, som netvirksomheden i et regnskabsår har af-
holdt til realisering af energibesparelser, over flere på hinanden følgende år, dog ikke 
længere end 2021. Bestemmelsen er sålydende: 
 

§ 21.  Forsyningstilsynet kan midlertidig forhøje en netvirksomheds indtægtsramme eller en natur-
gasdistributionsvirksomheds indtægtsramme med et beløb, der svarer til de nettoomkostninger ef-
ter § 17, stk. 6, som virksomheden har afholdt i regnskabsåret, jf. dog stk. 3. Forsyningstilsynet 
træffer afgørelse om midlertidig forhøjelse af et naturgasdistributionsselskabs indtægtsramme efter 
§ 21 på baggrund af virksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 22 for regnskabsåret, samt 
eventuelle korrektioner til oplysningerne i overensstemmelse med §§ 24-25. Midlertidig forhøjelse 
af en netvirksomheds indtægtsramme på baggrund af virksomhedens regnskabsoplysninger, samt 
eventuelle korrektioner, til oplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om 
netvirksomheders regnskabsaflæggelse. 
   Stk. 2. En net- eller naturgasdistributionsvirksomhed kan vælge at fordele omkostninger, som 
virksomheden i et regnskabsår har afholdt til realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3, 
over flere på hinanden følgende år, dog ikke længere end 2021. Virksomheden giver Forsynings-
tilsynet meddelelse herom og om den ønskede fordeling samtidig med fremsendelse af sit regule-
ringsregnskab efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, eller sit regulerings-
regnskab i medfør af § 31, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for 
naturgasdistributionsselskaber. 
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   Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 2, beregner Forsyningstilsynet beløbet til dækning af virksomhe-
dens nettoomkostninger i regnskabsåret, jf. stk. 1, ved at lægge den opdeling til grund, som virk-
somheden i regnskabsåret eller tidligere regnskabsår har valgt at foretage og har givet Forsynings-
tilsynet meddelelse om efter stk. 2, 2. pkt. 

 
Omkostninger til realisering af energibesparelser opgøres som de faktisk afholdte om-
kostninger. Dette følger af § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 864/2019, der er 
sålydende: 
 

§ 19. Omkostninger til realisering af energibesparelser omfattet af kapitel 3 opgøres som de faktisk 
afholdte omkostninger, jf. dog stk. 2 og § 8, stk. 1, nr. 3, 4. pkt. 

 
Forsyningstilsynet træffer samtidig med sin afgørelse efter § 21, stk.1, afgørelse om 
netvirksomhedens energisparedifference, jf. § 26, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 
1699/2020. Bestemmelsen er sålydende: 
 

§ 26. Forsyningstilsynet træffer til og med regnskabsåret 2020 årligt, samtidigt med sin afgørelse 
efter § 21, stk. 1, afgørelse om opgørelse af netvirksomhedens energisparedifferencer i regule-
ringsåret. 

 
Energisparedifferencer er defineret i energisparebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 12, 
hvoraf det fremgår: 
 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

[…] 
12) Energisparedifferencer: Afvigelser opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en net-
virksomheds opkrævede indtægter til dækning af nettoomkostninger til realisering af energibespa-
relser og den midlertidige forhøjelse 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 energisparediffe-
rence i virksomhedens favør. 

 
Energisparedifferencer i hhv. kundernes og virksomhedens favør skal afvikles, og der 
skal fremsendes en redegørelse til tilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 
deres afvikling. Det følger af energisparebekendtgørelsens § 26, stk. 2 og 3, der er så-
lydende: 
 

   Stk. 2. Energisparedifferencer i kundernes favør skal afvikles i det følgende regnskabsår. Ener-
gisparedifferencer i netvirksomhedens favør skal afvikles senest indenfor de følgende 3 regn-
skabsår. 
   Stk. 3. Netvirksomhederne skal hvert år, sammen med det årlige reguleringsregnskab efter be-
kendtgørelse om netvirksomheders regnskabsaflæggelse, fremsende en redegørelse til Forsy-
ningstilsynet om deres afvikling af for meget henholdsvis for lidt opkrævede beløb til deres energi-
besparende aktiviteter i det foregående reguleringsår, jf. § 22, stk. 8, i lov om elforsyning. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Denne afgørelse vedrører fastsættelse af indtægtsrammen for Zeanet for 2019.  
 
Det følger af § 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet træffer afgø-
relse om en netvirksomheds indtægtsramme, og at indtægtsrammen består af summen 
af en omkostningsramme, der beregnes efter § 6, og en forrentningsramme, der bereg-
nes efter § 7, samt seks beløbsmæssige justeringer. 
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Herudover følger det af §§ 24-33 i indtægtsrammebekendtgørelsen, at Forsyningstilsy-
net i visse situationer af egen drift eller efter ansøgning fra netvirksomheden kan justere 
netvirksomhedens omkostningsramme og forrentningsgrundlag.   
 
Nedenfor gennemgås Forsyningstilsynets fastsættelse af indtægtsrammen i tre overord-
nede afsnit. Afsnit A vedrører fastsættelse af indtægtsrammen efter indtægtsrammebe-
kendtgørelsens §§ 5-7. Afsnit B vedrører behandling af de ansøgninger, som netvirk-
somheden har indsendt i forbindelse med reguleringsåret 2019 om forhøjelse af omkost-
ningsrammen og/eller forrentningsgrundlaget, der indgår som en del af indtægtsram-
men. Afsnit B vedrører desuden behandlingen af opgørelsen af tillæg af beløb til dæk-
ning af energibesparende aktiviteter samt opgørelse af energisparedifferencer i 2019. I 
Afsnit C træffer Forsyningstilsynet afslutningsvist afgørelse om opgørelse af saldo for 
netvirksomhedens differencer på baggrund af den fastsatte indtægtsramme, de realise-
rede indtægter og tidligere års differencer.  

A: INDTÆGTSRAMMEN FOR 2019  
Forsyningstilsynet har gennemgået Zeanet’s reguleringsregnskab for 2019. På bag-
grund heraf foretages der særskilt behandling af følgende virksomhedsspecifikke for-
hold, jf. §§ 5-7 i indtægtsrammebekendtgørelsen: 
 

1. Omkostningsrammen  
2. Forrentningsrammen 
3. Effektiviseringskrav 
4. Leveringskvalitet 
5. Nettab 
6. Bindende midlertidige prisnedsættelser 
7. Manglende betaling fra elhandelsvirksomheder 
8. Omkostninger til energibesparende aktiviteter 

AD 1 OMKOSTNINGSRAMMEN  
Omkostningsrammen er defineret i § 6, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen og ud-
gør i udgangspunktet de gennemsnitlige omkostninger i foregående reguleringsperiode.  
 
Omkostningsrammen for den første reguleringsperiode, som er perioden 2018-2022, 
fastsættes efter § 54 i indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. § 6, stk. 6. Det betyder, at 
Forsyningstilsynet baserer fastsættelsen af omkostningsrammen på baggrund af oplys-
ninger fra netvirksomhedens indberettede reguleringsregnskaber i perioden 2012-2014, 
jf. § 54, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. De enkelte års omkostninger skal in-
den gennemsnitsberegningen justeres for en række forhold, jf. § 54, stk. 1, nr. 1-4, i 
indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
De gennemsnitlige omkostninger i årene 2012-2014 justeres herefter for følgende for-
hold, jf. § 54, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 
 
AD1.1. Fradrag for summen af effektiviseringskrav 
AD1.2. Justeringer som følge af forhøjelse eller sænkning af indtægtsrammen i 

2012-2017 
AD1.3. Fradrag for bortfaldne kundehåndteringsomkostninger 
AD1.4. Tillæg for merforrentning 
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AD1.5. Justering for pristalsudvikling og ændring i aktivitetsniveau 
AD1.6. Justeringer på baggrund af forhold omfattet af §§ 24-33 og § 56 gældende 

for reguleringsåret 
 

I det følgende gennemgås Forsyningstilsynets begrundelse for fastsættelse af først de 
gennemsnitlige omkostninger i årene 2012-2014, efterfølgende for hver af ovennævnte 
justeringer. Den samlede omkostningsramme fremgår af Tabel 7 sidst i dette afsnit 
”AD 1 OMKOSTNINGSRAMMEN”. 
 
Gennemsnitlige omkostninger i årene 2012-2014 
De gennemsnitlige omkostninger udgør summen af de gennemsnitlige afskrivninger og 
de gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden 2012-2014 fratrukket det pågældende 
års omkostninger til nettab og tab på debitorer og konkrete omkostninger, hvor Forsy-
ningstilsynet har truffet afgørelse om forhøjelse eller reduktion af indtægtsrammen med 
virkning fra 1. januar 2012 og inden for perioden 2012-2014, jf. § 54, stk. 1, nr. 1-3 og § 
54, stk. 3.  
 
Det vil sige, at de enkelte års omkostninger før gennemsnitsberegningen bliver reduce-
ret med omkostninger til nettab i perioden 2012-2014. Indtægtsrammen for 2019 juste-
res efterfølgende for nettab.  
 
Desuden reduceres de enkelte års omkostninger for tab på debitorer i 2012-2014, som 
er oplyst af netvirksomheden ved aflæggelse af reguleringsregnskabet for 2018. 
 
Ligeledes bliver de enkelte års omkostninger før gennemsnitsberegningen justeret for 
omkostninger til investeringer og lignende, som er idriftsat i løbet af perioden 2012-2014, 
og som Forsyningstilsynet tidligere har godkendt som forhøjelse eller reduktion af regu-
leringsprisen/indtægtsrammen vedrørende driftsomkostninger eller afskrivninger. Om-
kostningsrammen justeres efterfølgende for de historiske afgørelser om forhøjelser 
idriftsat i årene 2012-2017. Denne metode har til formål at sikre, at gennemsnittet af 
omkostninger i 2012-2014 ikke påvirkes af omkostninger til investeringer, som kun har 
været afholdt i en del af perioden 2012-2014. 
 
Herudover justeres omkostningerne for ændring i aktivitetsniveau efter § 22 samt for 
pristalsudvikling efter § 23, jf. § 54, stk. 1, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Me-
toden for justering af pristalsudvikling og ændret aktivitetsniveau fremgår nedenfor. 
 
For beregningen af de gennemsnitlige omkostninger henvises til regnearksmodellerne i 
bilag 1. For detaljeret gennemgang af Forsyningstilsynets regnearksmodeller henvises 
til formeloversigten, der er vedlagt som bilag 2 til denne afgørelse. 
 
I det følgende behandles de efterfølgende justeringer af omkostningsrammen som fast-
sat på baggrund af de gennemsnitlige omkostninger i perioden 2012-2014, jf. § 54, stk. 
1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
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Ad 1.1 Fradrag for summen af effektiviseringskrav  
Omkostningsrammen er blevet justeret som følge af, at Forsyningstilsynet har truffet 
afgørelse om effektiviseringskrav for netvirksomheden1. Den konkrete justering tager 
udgangspunkt i de effektiviseringskrav, som netvirksomheden har fået pålagt i 2015-
2017 på baggrund af benchmarking af økonomisk effektivitet, og som har påvirket net-
virksomhedens tilladte indtægter i pågældende reguleringsår, jf. § 54, stk. 2, nr. 1. 
 
Ad 1.2 Justeringer som følge af forhøjelse eller sænkning af indtægtsrammen i 2012-
2017  
Omkostningsrammen er ikke blevet justeret, da Forsyningstilsynet ikke har truffet afgø-
relse om forhøjelse eller sænkning af indtægtsrammen med virkning fra 1. januar 2012 
og i perioden 2012-2017, jf. § 54, stk. 2, nr. 2 og 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
I Tabel 4 herunder er det angivet, hvilke historiske afgørelser der er justeret for i fast-
sættelsen af omkostningsrammen. En beskrivelse af Forsyningstilsynets tilgang til over-
førsel af forhøjelser fra 2017 og tidligere til indtægtsrammerne under ny økonomisk re-
gulering kan findes i bilag 10. 

TABEL 4 | HISTORISKE AFGØRELSER TIL JUSTERING AF OMKOSTNINGSRAMMEN 

    Kr.

Tillæg for forhøjelser givet i 2012-2017, jf. § 54, stk. 2, nr. 3 0

Fradrag for sænkninger givet i 2012-2017, jf. § 54, stk. 2, nr. 2 0

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Ad 1.3 Fradrag for bortfaldne kundehåndteringsomkostninger 
Indtægtsrammebekendtgørelsen bestemmer, at der skal ske et fradrag i netvirksomhe-
dernes omkostningsramme i første reguleringsperiode som følge af færre omkostninger 
efter, at engrosmodellen blev indført den 1. april 2016, hvor opgaven med håndtering af 
elkunderne overgik fra netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne. Forsyningstil-
synet har den 21. maj 2019 truffet afgørelse om fradrag i netvirksomhedens omkost-
ningsramme for første reguleringsperiode (sagsnummer 19/03233). Fradraget er bereg-
net som de pristalsregulerede omkostninger til kundehåndtering i 2015 fratrukket net-
virksomhedens pristalsregulerede omkostninger til kundehåndtering i 2017, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 54, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 6. 
 
Ad 1.4 Tillæg for merforrentning 
Netvirksomheden har ikke haft merforrentning, der er opstået i årene 2016 og 2017. 
Forsyningstilsynet har derfor ikke foretaget en justering af omkostningsrammen som 
følge heraf, jf. § 54, stk. 2, nr. 5. 
 
 
 

 
1 Se fanen ”B.6 – Ov Krav” i regnearksmodellen i bilag 1. 
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Ad 1.5 Justering for pristalsudvikling og ændring i aktivitetsniveau 
Der skal justeres for pristalsudvikling og ændring i aktivitetsniveau i overensstemmelse 
med §§ 22 og 23, jf. § 54, stk. 1, nr. 4, og § 54, stk. 2, nr. 6, i indtægtsrammebekendt-
gørelsen.  
 
Det følger af § 22, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen, at justering for ændring i 
aktivitetsniveau skal beregnes således, at den procentvise ændring i henholdsvis antal-
let af elmålere og antallet af stationer hver især medfører den halve procentvise ændring 
af omkostningsrammen i reguleringsåret.  
 
I reguleringsregnskabet for 2019 har Zeanet oplyst, at antallet af målere og stationer er 
som angivet i Tabel 5 nedenfor.   
 
Endvidere er der justeret for pristalsudviklingen, jf. § 54, stk. 2, nr. 6, jf. § 23, stk. 1, i 
indtægtsrammebekendtgørelsen2, som opgjort i Tabel 5 nedenfor.  
 
Bemærk, at der ikke justeres for ændringer i antallet af elmålere og stationer, som er 
omfattet af en forhøjelse af en netvirksomheds omkostningsramme og forrentnings-
grundlag på baggrund af forhøjelser efter § 27, jf. § 22, stk. 3.  

TABEL 5 | UDVIKLING I INDIKATORER OG PRISTALSUDVIKLING 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stationer (stk.) 199 202 204 203 202 207 206 207

Målere (stk.) 25.363 25.718 25.718 25.810 25.810 25.822 26.298 26.071

Antal stationer der 
er godkendt forhø-
jelse for efter § 27 

- - - - - - - -

Antal elmålere der 
er godkendt forhø-
jelse for efter § 27 

- - - - - - - -

Aktivitetsindeks 
(ændret aktivi-
tetsniveau) 

100,00 101,45 101,96 101,89 101,64 102,92 103,62 103,87

Reguleringspris-
indeks (pristals-
udvikling) 

100,00 100,56 100,66 101,47 102,23 104,42 106,75 108,32

Kilde: Forsyningstilsynet baseret på oplysninger i reguleringsregnskabet for 2019. 
Note: Ved pristalsreguleringer anvendes et sammenvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. mate-
rialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer for ansatte 
i industrien (ILON12). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning 
(PRIS11). 

 
2 Ved pristalsreguleringer anvendes et sammenvejet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. materiale-

andel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer for ansatte i 
industrien (ILON12). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsy-
ning (PRIS11). 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM INDTÆGTSRAMME 2019 FOR ZEANET A/S Side 30/47 

Ad 1.6 Justeringer på baggrund af forhold omfattet af §§ 24-33 og § 56 gældende for 
reguleringsåret 
Konkret og individuel behandling af Zeanet’s ansøgninger om forhøjelse af omkost-
ningsramme og forrentningsgrundlag efter §§ 24-33 indsendt i forbindelse med regule-
ringsåret 2019 er begrundet i Afsnit B. Som det fremgår af Tabel 7 nedenfor, er der 
foretaget justering af omkostningsrammen som følge af godkendte ansøgninger for re-
guleringsåret 2019.  
 
Zeanet har i reguleringsregnskabet for 2019 oplyst, at netvirksomheden ikke har haft 
færre omkostninger i 2019 som følge af forholdene beskrevet i §§ 24-26, § 28 og § 30 i 
indtægtsrammebekendtgørelsen. Forsyningstilsynet lægger dette til grund og foretager 
ingen reduktioner af Zeanet’s omkostningsramme som følge af forhold omfattet af §§ 
24-26, § 28 og § 30 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Forhøjelser til omkostningsrammen i 2019 efter §§ 24-33, som er behandlet med tidli-
gere indtægtsrammeafgørelser, fremgår af Tabel 6. 
 
I Tabel 6 er forhøjelser for driftsomkostninger for anlæg idriftsat i 2018 pristalsreguleret 
til og med 2019, mens forhøjelser for driftsomkostninger til fjernaflæste målere idriftsat 
før 2018 er pristalsreguleret fra idriftsættelsesåret til og med 2019. Forhøjelser for af-
skrivningerne for anlæg idriftsat i 2018 er som fastsat i afgørelsen om den endelige ind-
tægtsramme for 2018, da disse ikke pristalsreguleres. 

TABEL 6 | FORHØJELSER AF OMKOSTNINGSRAMME I 2019 EFTER §§ 24-33 BEHAND-

LET I TIDLIGERE AFGØRELSER 

 Kr.

Forhøjelse af omkostningsramme efter § 26.1, jf. afgørelse 
19/10129 

1.461.398

Samlet forhøjelse af omkostningsrammen i 2019 efter §§ 24-33 
behandlet i tidligere afgørelser 

1.461.398

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Omkostningsramme for 2019 
Forsyningstilsynet har på baggrund af ovenstående fastsat Zeanet’s omkostnings-
ramme, jf. Tabel 7 herunder.  
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TABEL 7 | OMKOSTNINGSRAMME FOR 2019 

    Kr.

Gennemsnitlige omkostninger 2012-2014, jf. § 54, stk. 1   22.825.273

-     Gennemsnitlige afskrivninger 2012-2014   6.824.470

-     Gennemsnitlige driftsomkostninger 2012-2014   20.535.120

-     Fradrag af omkostninger til nettab i 2012-2014, jf. § 54, stk. 1, nr. 
1 

  
-4.557.894

-       Rensning for historiske afgørelser, jf. § 54, stk. 1, nr. 2 og nr. 3   0

-       Rensning for tab på debitorer   23.577

Fradrag for summen af effektiviseringskrav, jf. § 54, stk. 2, nr. 1   0

Tillæg for forhøjelser givet i 2012-2017, jf. § 54, stk. 2, nr. 3   0

Fradrag for sænkninger givet i 2012-2017, jf. § 54, stk. 2, nr. 2   0

Fradrag af bortfaldne kundehåndteringsomkostninger, jf. § 54, stk. 2, nr. 4, jf. 
afgørelse 19/03233 

  
-766.195

Tillæg for merforrentning, jf. § 54, stk. 2, nr. 5   0

Tillæg for forhøjelser efter §§ 24-33 i 2019 behandlet i tidligere afgørelser   1.461.398

Omkostningsramme for 2019 før justeringer efter §§ 24-33 behandlet i nær-
værende afgørelse 

  
23.520.476

Godkendte justeringer i 2019 behandlet i nærværende afgørelse   846.854

Justering af omkostningsramme efter § 26.1, jf. afgørelse 20/11551   644.009

Justering af omkostningsramme efter § 26.3, jf. afgørelse 20/11550   202.845

Omkostningsramme for 2019   24.367.330

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af oplysninger i reguleringsregnskabet for 2019. Note: Se fanen 
”B.5 – Just_OR” i regnearksmodellen, der er vedlagt som bilag 1. 

AD 2 FORRENTNINGSRAMMEN 
Forrentningsrammen er defineret i § 7, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen og ud-
gør forrentningen af netvirksomhedens historiske forrentningsgrundlag og fremadret-
tede forrentningsgrundlag efter § 7, stk. 2-11. Forrentningsgrundlaget består både af 
netaktiver idriftsat før 2018 og aktiver idriftsat fra og med 2018. De konkrete forrent-
ningssatser er nærmere bestemt i §§ 39 og 40 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Forrentningsrammen for den første reguleringsperiode, som er perioden 2018-2022, 
fastsættes efter § 57 i indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. § 7, stk. 11. I det følgende 
fastsætter Forsyningstilsynet forrentningsgrundlag samt forrentningssatser og dermed 
forrentningsrammen. Forrentningsgrundlaget kan ses i Tabel 9 og forrentningsrammen 
i Tabel 10.  
 
Forrentningsgrundlag 
En netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden er defineret 
som den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017, 
jf. § 57, stk. 4.  
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Forsyningstilsynet har fastsat Zeanet’s samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperi-
oden 2018-2022 på baggrund af den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver 
opgjort den 31. december 2017.  
 
En netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret er defineret som 
dens samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden justeret for tre konkrete for-
hold, jf. § 57, stk. 5, nr. 1-3. Forholdene er følgende: 
 
AD 2.1  Den akkumulerede værdi af afskrivninger på aktiver, som ikke er netak-

tiver, jf. § 57, stk. 5, nr. 1 
AD 2.2  Udviklingen i indikatorer og pristalsudvikling, jf. Tabel 5 ovenfor og jf. § 

57, stk. 5, nr. 2 
AD 2.3 Afgørelser truffet efter §§ 24-33 i indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. § 

57, stk. 5, nr. 3 
 

I det følgende gennemgås Forsyningstilsynets begrundelse for fastsættelse af justerin-
gerne for hver af ovennævnte forhold.  
 
Ad 2.1 Justering for den akkumulerede værdi af afskrivninger på aktiver, som ikke er 
netaktiver. 
I reguleringsregnskabet for 2019 har Zeanet indberettet afskrivninger på de aktiver, som 
netvirksomheden senest den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den 
bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er netaktiver. 
 
De akkumulerede afskrivninger tillægges det samlede forrentningsgrundlag i regule-
ringsperioden. 
 
Ad 2.2 Udviklingen i indikatorer og pristalsudvikling 
Det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsperioden er justeret for udvikling i indika-
torer og pristalsudvikling, som beskrevet i Tabel 5 ovenfor. 
 
Ad 2.3 Justeringer som følge af afgørelser om forhøjelser efter §§ 24-33 
Forsyningstilsynet har foretaget justering af det samlede forrentningsgrundlag i regule-
ringsperioden som følge af en godkendt ansøgning for reguleringsåret 2019, se Tabel 9 
nedenfor.  
 
Zeanet har i reguleringsregnskabet for 2019 oplyst, at netvirksomheden ikke har haft 
færre omkostninger i 2019 som følge af forholdene beskrevet i §§ 24-26, § 28 og § 30 i 
indtægtsrammebekendtgørelsen. Forsyningstilsynet lægger dette til grund og foretager 
ingen reduktioner af Zeanet’s forrentningsgrundlag som følge af forhold omfattet af §§ 
24-26, § 28 og § 30 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Forhøjelser til det samlede forrentningsgrundlag i 2019 efter §§ 24-33, som er behandlet 
med tidligere indtægtsrammeafgørelser, fremgår af Tabel 8. 
 
I Tabel 8 er forhøjelser til det samlede forrentningsgrundlag for anlæg idriftsat i 2018 
reduceret med afskrivningerne på anlægget i 2019 for at få værdien af anlægget ultimo 
2019.  
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TABEL 8 | FORHØJELSER AF FORRENTNINGSGRUNDLAG I 2019 EFTER §§ 24-33 BE-

HANDLET I TIDLIGERE AFGØRELSER 

 Kr.

Forhøjelse af forrentningsgrundlag efter § 26.1, jf. afgørelse 
19/10129 

19.439.593

Samlet forhøjelse af forrentningsgrundlag i 2019 efter §§ 24-
33 behandlet i tidligere afgørelser 

19.439.593

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Samlet forrentningsgrundlag 
På baggrund af den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. de-
cember 2017 og ovenstående justeringer er det samlede forrentningsgrundlag i regule-
ringsåret fastsat til 194.800.406 kr. 
 
Det historiske forrentningsgrundlag for 2019 udgøres af den bogførte værdi ultimo 2019 
af de af netvirksomhedens netaktiver, som er anskaffet senest den 31. december 2017, 
tillagt 2 pct.  
 
Det fremadrettede forrentningsgrundlag for 2019 beregnes som det samlede forrent-
ningsgrundlag i reguleringsåret (ultimo 2019), tillagt 2 pct. og fratrukket det historiske 
forrentningsgrundlag ultimo 2019. Zeanet’s forrentningsgrundlag, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsen § 57, fremgår af Tabel 9 herunder.  

TABEL 9 | FORRENTNINGSGRUNDLAG FOR 2019 

    Kr.

Bogført værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017* 155.907.968

Den akkumulerede værdi af afskrivninger på de aktiver, som er idriftsat senest den 31. 
december 2017 til brug for den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er netaktiver 

0

Forhøjelser til det samlede forrentningsgrundlag i 2019 som følge af tidligere afgørel-
ser, jf. § 57, stk. 5, nr. 3 

19.439.593

Godkendt justering af det samlede forrentningsgrundlag efter § 26.1, jf. afgørelse 
20/11551 

19.452.845

Samlet forrentningsgrundlag for 2019, jf. § 57, stk. 5 194.800.406

Bogført værdi i 2019 af netaktiver idriftsat senest 31. december 2017 136.533.505

Historisk forrentningsgrundlag, jf. § 57, stk. 2 139.264.175

Fremadrettet forrentningsgrundlag, jf. § 57, stk. 6 59.432.239

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af oplysninger i reguleringsregnskab 2019. 
Note: *Tallet er justeret for udviklingen i indikatorer og pristalsudviklingen, jf. Tabel 5 ovenfor. Fremad-
rettet forrentningsgrundlag = Samlet forrentningsgrundlag i reguleringsåret* 1,02 – Historisk forrentnings-
grundlag. Historisk forrentningsgrundlag = 1,02*Bogført værdi i 2019 af netaktiver anskaffet senest 31. 
december 2017. 
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Forrentningssats og forrentningsramme 
Forrentningssatsen, hvormed ovenstående forrentningsgrundlag skal forrentes, er fast-
sat i § 39 i indtægtsrammebekendtgørelsen for så vidt angår det historiske forrentnings-
grundlag og i § 40 i indtægtsrammebekendtgørelsen for så vidt angår det fremadrettede 
forrentningsgrundlag.  
 
Forrentningssatsen for en netvirksomheds historiske forrentningsgrundlag skal udgøre 
den mindste af følgende to satser, jf. § 39:  
 

1. Den lange obligationsrente (DKK), som udmeldes af FinansDanmark, på 1,61 
pct. for 2019, plus 1 procentpoint, i alt 2,61 pct.  

2. Netvirksomhedens gennemsnitlige mulige forrentningssats efter indtægtsram-
men i årene 2012-2014 på 10,07 pct. og dernæst reduceret for evt. merforrent-
ning. For beregninger af forrentningssatsen, se bilag 1 og 2, hvortil der henvi-
ses.  

 
Forsyningstilsynet anvender på den baggrund den lange obligationsrente plus 1 pro-
centpoint i forbindelse med fastsættelse af forrentningssatsen til det historiske forrent-
ningsgrundlag for Zeanet for 2019, da denne er den mindste af de to satser.  
 
Forsyningstilsynet har den 15. januar 2018 offentliggjort3, at forrentningssatsen for det 
fremadrettede forrentningsgrundlag i første reguleringsperiode er 3,66 pct. Forrent-
ningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag er fastsat i medfør af bekendt-
gørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag 
(BEK nr. 1595 af 18/12/2017). Forrentningsrammen fremgår af nedenstående Tabel 10. 

TABEL 10 | FORRENTNINGSRAMME FOR 2019 

 Forrentningsgrundlag
(kr.)

Forrentningssats
(pct.)

Forrentningsramme 
(kr.) 

Historisk forrentningsramme 139.264.175 2,61% 3.634.384

Fremadrettet forrentningsramme 59.432.239 3,66% 2.175.220

Forrentningsramme for 2019   5.809.604

Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af oplysninger i reguleringsregnskabet for 2019. 

AD 3 EFFEKTIVISERINGSKRAV 
Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1, at de akkumulerede 
effektiviseringskrav, som Forsyningstilsynet har beregnet efter indtægtsrammebekendt-
gørelsens §§ 9-13, for indeværende reguleringsperiode til og med reguleringsåret skal 
fradrages i forbindelse med fastsættelse af netvirksomhedens indtægtsramme. 
 

 
3 https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/vejledninger/forrentningssats-for-netvirksomheders-fremadret-

tede-forrentningsgrundlag  
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Zeanet har i 2019 et generelt effektiviseringskrav på 79.494 kr. et individuelt effektivise-
ringskrav på 0 kr. (sagsnummer: 18/07721) og et akkumuleret effektiviseringskrav på 
332.731 kr.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at ovenstående akkumulerede effektiviseringskrav alene 
vedrører 2018 og 2019, mens omkostningsrammen er justeret som følge af akkumule-
rede effektiviseringskrav fra 2015-2017, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 54, stk. 
2, nr. 1.  

AD 4 UTILSTRÆKKELIG LEVERINGSKVALITET  
Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 2, at et beløb for utilstræk-
kelig leveringskvalitet i året 2 år forud for reguleringsåret skal fradrages i forbindelse 
med fastsættelse af netvirksomhedens indtægtsramme. 
 
Forsyningstilsynet har fastsat et krav for utilstrækkelig leveringskvalitet for 2019 for Zea-
net på 0 kr. (sagsnummer: 18/07721).  

AD 5 OMKOSTNINGER TIL NETTAB 
Det følger af § 5, stk. 1, nr. 3, at et beløb til dækning af omkostninger til nettab beregnet 
efter metoden i indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 1 skal tillægges i forbindelse 
med fastsættelse af netvirksomhedens indtægtsramme. De konkrete beregninger kan 
findes i fanen B.3 – NT og I.3 – NT i regnearksmodellen, der er vedlagt som bilag 1, 
hvortil der henvises. 

AD 6 BINDENDE MIDLERTIDIGE PRISNEDSÆTTELSER 
Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 4, at de beløb, som net-
virksomheden i reguleringsåret har indberettet i forbindelse med netvirksomhedens bin-
dende midlertidige prisnedsættelser skal fradrages i forbindelse med fastsættelse af net-
virksomhedens indtægtsramme. 
 
Netvirksomheden har ikke indberettet en bindende midlertidig prisnedsættelse for 2019, 
jf. § 19.  

AD 7 MANGLENDE BETALING FRA ELHANDELSVIRKSOMHEDER  
Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 5, at omkostningsrammen 
skal justeres som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder. 
 
Netvirksomheden har ikke ansøgt om forhøjelse i 2019 på baggrund af manglende be-
taling fra elhandelsvirksomheder og har heller ikke indberettet modtagelse af hel eller 
delvis dækning af et tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, jf. 
§§ 20-21.  

AD 8 NETTOOMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARENDE AKTIVITETER  
Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 6, at netvirksomhedens 
indtægtsramme skal indeholde et beløb til dækning af nettoomkostninger til energibe-
sparende aktiviteter i reguleringsåret justeret for eventuelle differencer fra forrige år, jf. 
bekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019 om energispareydelser i net- og distributi-
onsvirksomheder. 
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Konkret og individuel behandling af opgørelsen af tillæg af beløb til dækning af energi-
besparende aktiviteter samt opgørelse af energisparedifferencer i 2019 er begrundet i 
nedenstående afsnit B.  
  
Tillægget af beløb til dækning af energibesparende aktiviteter fremgår af Tabel 11 ne-
denfor. 

INDTÆGTSRAMME 2019 
Den samlede indtægtsramme for 2019, inkl. justeringer af indtægtsrammen efter reg-
lerne i §§ 24-33 i indtægtsrammebekendtgørelsen, er gengivet i Tabel 11 herunder. 

TABEL 11 | INDTÆGTSRAMME FOR 2019 

 Kr.

Ad 1. Omkostningsramme (inkl. justeringer), jf. § 6 24.367.330

Ad 2. Forrentningsramme (inkl. justeringer), jf. § 7 5.809.604

Ad 3. Akkumulerede effektiviseringskrav, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 -334.521

Ad 4. Utilstrækkelig leveringskvalitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 0

Ad 5. Nettab, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 3.797.699

Ad 6. Bindende midlertidig prisnedsættelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 4 0

Ad X. Tillæg og fradrag som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomhe-
der,  jf. § 5, stk. 1, nr. 5  

0

Ad 7. Omkostninger til energispare, jf. § 5, stk. 1, nr. 6 4.426.356

Indtægtsramme, jf. § 5  38.066.468

Kilde: Forsyningstilsynet. 

B: ANSØGNINGER INDSENDT FOR REGULERINGSÅRET 2019 SAMT OPGØ-
RELSE AF TILLÆG AF BELØB TIL DÆKNING AF ENERGIBESPARENDE AK-
TIVITETER SAMT OPGØRELSE AF ENERGISPAREDIFFERENCER I 2019 

ANSØGNINGER INDSENDT FOR REGULERINGSÅRET 2019 
Netvirksomhederne er fra og med 2018 undergivet en ny økonomisk regulering, hvor 
Forsyningstilsynet årligt i hver 5-årige reguleringsperiode for hver netvirksomhed fast-
sætter en årlig indtægtsramme, der består af en omkostningsramme og en forrentnings-
ramme. Indtægtsrammen udgør det højeste beløb, som netvirksomheden i et kalenderår 
kan oppebære ved indtægter fra driften af sin bevillingspligtige aktivitet. Fastsættelse af 
indtægtsrammen sker med henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved 
en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrentning af den investerede kapital. 
 
Det er hovedreglen under ny økonomisk regulering af netvirksomhederne, at den årlige 
indtægtsramme fastsættes med udgangspunkt i en 5-årig reguleringsperiode, hvor de 
overordnede forhold ligger fast, og hvor der kun foretages mindre og foruddefinerede 
justeringer (henholdsvis forhøjelser og nedsættelser) i indtægtsrammerne i løbet af re-
guleringsperioden. En netvirksomheds omkostningsramme udgør de gennemsnitlige 
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omkostninger i foregående reguleringsperiode med visse justeringer – og i første regu-
leringsperiode udgøres omkostningsrammen af netvirksomhedens gennemsnitlige om-
kostninger i 2012-2014 (eventuelt perioden 2012-2016). En netvirksomheds forrent-
ningsramme udgør forrentningen af netvirksomhedens historiske forrentningsgrundlag 
og fremadrettede forrentningsgrundlag med visse justeringer. 
 
De 5-årige reguleringsperioder skal skabe stabilitet i reguleringen og sikkerhed for, at 
indhentning af ekstraordinære effektiviseringer har økonomisk værdi for både netvirk-
somhed og elforbrugere.  
 
Ved overgangen til en ny 5-årig reguleringsperiode genberegnes (rekalibreres) omkost-
ningsrammen og forrentningsrammen på baggrund af ændringer i netvirksomhedens 
omkostninger i reguleringsperioden og historiske forrentningsgrundlag og fremadrettede 
forrentningsgrundlag i den foregående periode. 
 
Inden for den 5-årige reguleringsperiode ligger indtægtsrammen (summen af netvirk-
somhedens omkostningsramme og forrentningsramme) som udgangspunkt fast. Der er 
ikke i elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelse en generel bestemmelse 
om, at en netvirksomheds indtægtsramme kan justeres som følge af forhold, der med-
fører meromkostninger eller færre omkostninger i forhold til det grundlag, som rammerne 
er fastsat på, heller ikke selvom der er tale om væsentlige mer- eller mindreomkostnin-
ger. Det betyder for eksempel, at netvirksomheden som udgangspunkt kan oppebære 
en gevinst i form af færre omkostninger ved at en opgave eller aktivitet effektiviseres, 
indskrænkes eller falder helt bort – dog er netvirksomheden forpligtet til at indberette i 
sit reguleringsregnskab, såfremt den har haft færre omkostninger, jf. §§ 24-33. Omvendt 
skal netvirksomheden som udgangspunkt afholde meromkostninger som følge af inef-
fektiv drift eller nye opgaver og aktiviteter inden for en uændret indtægtsramme. 
 
Indtægtsrammebekendtgørelsens kapitel 5 indeholder en række bestemmelser med 
undtagelser, hvorefter hovedreglen om faste rammer i den 5-årige reguleringsperiode 
kan fraviges, og hvor der som følge af visse forhold er mulighed for, at indtægtsrammen 
kan justeres (forhøjes eller nedsættes) inden for den 5-årige reguleringsperiode.  
 
For en række af disse forhold (bestemmelserne i §§ 24, 25, 27, 28, 30 og 33) er det en 
betingelse for forhøjelse af en netvirksomheds omkostningsramme og justering af det 
samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, at de forventede mer- eller mindreom-
kostninger som følge af de pågældende forhold er væsentlige, jf. § 34 i indtægtsramme-
bekendtgørelsen.  Ved væsentlige omkostninger forstås, at nettonutidsværdien af mer- 
eller mindreomkostningerne pr. pålæg, opgave, investering eller overdragelse, udgør 
minimum en af følgende: 
 

1) 8 mio. kr. eller derover, 
2) 40 kr. eller derover pr. netvirksomhedens antal målepunkter ultimo i det år, 

hvor omkostningen er afholdt, eller 
3) 4.000 kr. eller derover pr. GWh årligt leveret elektricitet i det år, hvor omkost-

ningen er afholdt. 
 
Bemærk, at disse væsentlighedskriterier er i 2018-priser og justeres for pristalsudviklin-
gen i bilag 3 i justeringsmodellens fane Stamdata, jf. § 34, stk. 6. 
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Det er således en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for at foretage forhøjelse 
af en netvirksomheds omkostningsramme og justering af det samlede forrentnings-
grundlag i reguleringsåret efter §§ 24, 25, 27, 28, 30 og 33, at et forhold har medført 
væsentlige mer- eller mindreomkostninger for netvirksomheden, jf. § 34. Derudover skal 
betingelserne for den givne ansøgning også være opfyldt i henhold til den relevante 
bestemmelse i hhv. §§ 24, 25, 27, 28, 30 og 33.  
 
Med muligheden for i visse tilfælde for Forsyningstilsynet at foretage justeringer som 
følge af mer- eller mindreomkostninger i indtægtsrammerne i den 5-årige reguleringspe-
riode er der i realiteten tale om, at rekalibreringen af en netvirksomheds indtægtsramme 
fremrykkes for så vidt angår disse omkostninger af omkostnings- og forrentningsram-
merne, der ellers først finder sted ved overgangen til en ny 5-årig reguleringsperiode. 
Justeringen ændrer således tidspunktet for, hvornår netvirksomheden får ændret ind-
tægtsrammen. Det betyder, at et afslag på en ansøgning fra en netvirksomhed om at få 
forhøjet omkostningsrammen og justeret det samlede forrentningsgrundlag i regule-
ringsåret for meromkostninger alene har økonomisk virkning for netvirksomheden for 
den resterende del af indeværende reguleringsperioden. Ved overgangen til ny regule-
ringsperiode sker der en rekalibrering, hvorved omkostningen tages med i indtægtsram-
men.  
 
Beregningerne af justeringerne kan findes i regnearksmodellen, der er vedlagt som bi-
lag 3, hvortil der henvises. I bilag 4 findes en beskrivelse af regnearksmodellen.  
 
Forsyningstilsynet anvender omkostningsækvivalenter for gennemsnitlige omkostninger 
til drift og vedligeholdelse af anlæg for de anlægskategorier, som der anvendes stan-
dardlevetider for og for fastsættelse af forventede driftsomkostninger, jf. § 35, stk. 5. 
Omkostningsækvivalenterne er fastsat ud fra konkrete oplysninger fra netvirksomhe-
derne, jf. bilag 5 og bilag 6, hvortil der henvises.  
 
Endelig findes der i bilag 8 Forsyningstilsynets bemærkninger til Dansk Energis be-
mærkninger til den anvendte regnearksmodel til justeringerne.  
 
Nedenfor behandles justeringer af netvirksomhedens omkostningsramme og forrent-
ningsgrundlag efter kapitel 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelser fremgår nedenfor enkeltvis for hver an-
søgning.  

JUSTERING EFTER INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSENS § 26, STK. 3, 
NR. 1 – FJERNAFLÆSTE MÅLERE (SAGSNR. 20/11551) 
Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 3. nr. 1, at Forsyningstilsynet 
efter ansøgning forhøjer en netvirksomheds omkostningsramme og justerer det samlede 
forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af meromkostninger ved udskiftning og 
opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, fremskyndelse af investeringer i fjern-
aflæste elmålere og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til 
regler fastsat af energi-, forsynings- og klima-ministeren i medfør af lov om elforsyning.  
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Zeanet har i den forbindelse oplyst, at netvirksomheden har udskiftet 7.037 målere med 
fjernaflæste målere i 2019 og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse efter § 26, stk. 
3, nr. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Netvirksomheden kompenseres som følge af fremskyndelse af idriftsættelse af fjernaf-
læste målere i 2019, og udskiftning af ikke-fjernaflæste målere med fjernaflæste målere. 
 
Investeringen i idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2019, der lever op til kravene i 
bekendtgørelse nr. 75 af den 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af 
elektricitet i slutforbruget (herefter fjernmålerbekendtgørelsen) §§ 4-7, er dokumenteret 
i form af en redegørelse, som er fremsendt som en del af reguleringsregnskabet for 
2019. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at omkostningerne pr. idriftsat fjernaflæst måler på 2.860 
kr. er væsentligt højere end hvad andre netvirksomheder har oplyser i lignende ansøg-
ninger. Det bemærkes, at Zeanet i 2018 idriftsatte 17.648 fjernaflæste målere med en 
gennemsnitlig omkostning på 1.292 kr. Gennemsnitsomkostningen i forbindelse med 
den samlede udrulning af fjernaflæste målere i 2018 og 2019 er derfor ikke højere ned, 
hvad Forsyningstilsynet forventer i den type investeringer.  
 
Forsyningstilsynet beregner den årlige justering af afskrivninger som følge af udskiftning 
af elmålere til fjernaflæste målere, jf. § 35, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen, som 
de nye årlige afskrivninger til fjernaflæste målere modregnet de gennemsnitlige histori-
ske afskrivninger til målere, der allerede indgår i omkostningsgrundlaget, det vil sige for 
årene 2012-2014. Forsyningstilsynet korrigerer også forrentningsgrundlaget svarende til 
værdien af de demonterede ikke-fjernaflæste målere i 2017.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at ansøger har dokumenteret meromkostninger i forbin-
delse med idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2019, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 
9, stk. 1. Omkostningerne til idriftsættelsen af fjernaflæste målere i 2019 kvalificerer så-
ledes til forhøjelse af omkostningsrammen og forrentningsgrundlaget, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelsens § 26, stk. 3, nr. 1. 
 
Metoden til beregning af forhøjelse fremgår af fjernmålerbekendtgørelsen. jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 35, stk. 13, samt af bestemmelserne i indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 35.  
 
Principperne fastsat for beregning af justeringer fremgår af indtægtsrammebekendtgø-
relsens § 35. Justeringerne fremgår af nedenstående tabel. Modellen for justeringer af 
omkostningsramme og forrentningsgrundlag er vedlagt denne afgørelse som bilag 3 
(”Beregning af justeringer af indtægtsramme 2019 efter §§ 24-33”), hvori de bagvedlig-
gende beregninger kan findes. Yderligere oplysninger omkring principperne anvendt til 
fastsættelsen af forhøjelsen kan findes i bilag 4 (”Vejledning til beregningsmodel af ju-
steringer af indtægtsrammer”) samt bilag 8 (”Høring over interessenters bemærknin-
ger til justeringsmodel og fastsættelse af driftsækvivalenter”). 
 
Forsyningstilsynet har i brev af den 18. december 2018 orienteret netvirksomhederne 
om en praksisændring, der betyder at Forsyningstilsynet fra og med reguleringsåret 
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2019 vil anvende omkostningsækvivalenter til forhøjelser som følge af meromkostninger 
til drift af fjernaflæste målere i forbindelse med udskiftning af målere.  
 
Forsyningstilsynet anvender driftsækvivalenter til at fastsætte forhøjelsen. Driftsækviva-
lenterne er beskrevet i bilag 5.  
 
Justeringerne af omkostningsrammen og forrentningsgrundlaget fremgår af nedenstå-
ende Tabel 12.  
 

TABEL 12 | JUSTERINGER EFTER § 26, STK. 3, NR. 1 – FJERNAFLÆSTE MÅLERE 
       

Sagsnummer (20/11551)  FØRSTE REGULERINGSPERIODE 2019-2022 

  2019 2020 2021 2022 

Nye afskrivninger  670.788 1.341.576 1.341.576 1.341.576 

Modregning af historiske afskrivninger  -115.316 -230.632 -230.632 -230.632 

Restafskrivning  0      

Justering af afskrivninger 
 

555.472 1.110.943 1.110.943 1.110.943 

Nye driftsomkostninger  236.694 473.389 473.389 473.389 

Sparede driftsomkostninger  -148.157 -296.314 -296.314 -296.314 

Justering af driftsomkostninger 
 

88.537 177.074 177.074 177.074 

Samlet justering af  

omkostningsramme 

 
644.009 1.288.018 1.288.018 1.288.018 

Primo anlægssum   20.123.633 19.452.845 18.111.270 16.769.694 

Justering af forrentningsgrundlag for værdi 
ultimo 2017 

 
0      

Justering for nye afskrivninger  -670.788 -1.341.576 -1.341.576 -1.341.576 

Samlet justering af  

forrentningsramme 

 
19.452.845 18.111.270 16.769.694 15.428.118 

  ANDEN REGULERINGSPERIODE 2023-2027 

  2023 2024 2025 2026 2027 

Nye afskrivninger  1.341.576 1.341.576 1.341.576 1.341.576 1.341.576 

Modregning af historiske afskrivninger  -230.632 -230.632 -230.632 -230.632 -230.632 

Justering af afskrivninger  1.110.943 1.110.943 1.110.943 1.110.943 1.110.943 

Nye driftsomkostninger  473.389 473.389 473.389 473.389 473.389 

Sparede driftsomkostninger  -296.314 -296.314 -296.314 -296.314 -296.314 

Justering af driftsomkostninger  177.074 177.074 177.074 177.074 177.074 

Samlet justering af  

omkostningsramme 

 
1.288.018 1.288.018 1.288.018 1.288.018 1.288.018 

Primo anlægssum   15.428.118 14.086.543 12.744.967 11.403.392 10.061.816 

Justering for nye afskrivninger  -1.341.576 -1.341.576 -1.341.576 -1.341.576 -1.341.576 

Samlet justering af forrentningsramme  14.086.543 12.744.967 11.403.392 10.061.816 8.720.241 
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Kilde: Forsyningstilsynet. 
Note: Det bemærkes, at driftsomkostninger årligt pristalskorrigeres i beregningsmodellen for indtægts-
rammer. 

Forhøjelsen er korrigeret i forbindelse med partshøringen, således at der idriftsættel-
sesdatoen i beregningerne er sat til 1. juli 2019. 

JUSTERING EFTER INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSENS § 26, STK. 3, 
NR. 3 – OMKOSTNINGER TIL MYNDIGHEDSBEHANDLING (SAGSNR. 
20/11550) 
Det følger af § 26, stk. 3, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet 
efter ansøgning kan forhøje en netvirksomheds omkostningsramme som følge af mer-
omkostninger ved betaling af omkostninger til myndighedsbehandling i henhold til lov 
om elforsyning og regler fastsat i medfør heraf.  
 
Da omkostninger til myndighedsbehandling indgår i netvirksomhedernes regulerings-
regnskaber som driftsomkostninger, og dermed ikke som aktiver, medfører en justering 
på baggrund af omkostninger til myndighedsbehandling, jf. § 26, stk. 3. nr. 3, i indtægts-
rammebekendtgørelsen, ikke en justering af forrentningsgrundlaget.  
 
Netvirksomheden har i den forbindelse oplyst, at netvirksomheden har afholdt omkost-
ninger på kr. 202.845 til myndighedsbehandling i 2019. Netvirksomheden har som do-
kumentation herfor fremsendt fakturaer fra Forsyningstilsynet og Energistyrelsen. 
 
Forsyningstilsynets vurderer, at netvirksomheden har dokumenteret, at netvirksomhe-
den har haft meromkostninger som følge af betaling af omkostninger til myndighedsbe-
handling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat i medfør heraf. På denne bag-
grund forhøjer Forsyningstilsynet netvirksomhedens omkostningsramme i 2019 med kr. 
202.845, jf. § 26, stk. 3, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. Tabel 13. 
 

TABEL 13 | JUSTERINGER I 2019 EFTER § 26, STK. 3, NR. 3 – MYNDIGHEDSBEHAND-

LING 
       

Sagsnummer (20/11550)  Kr. 

Justering af omkostningsrammen efter § 26, stk. 3, nr. 3 202.845 

Kilde: Forsyningstilsynet 

OPGØRELSE AF TILLÆG AF BELØB TIL DÆKNING AF ENERGIBESPARENDE 
AKTIVITETER SAMT OPGØRELSE AF ENERGISPAREDIFFERENCER I 2019 
(SAGSNR 20/11588) 
 

Sagsfremstilling 
Forsyningstilsynet har den 8. oktober 2020 truffet afgørelse om markedsmæssighed af 
aftaler indgået af Zeanet A/S for kontrolåret 2015 i sag nr. 19/20541. Forsyningstilsy-
net inddrager således disse oplysninger. 
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Begrundelse for afgørelse om tillæg af beløb til dækning af energibesparende aktiviteter 
Realiserede energibesparelser og afholdte omkostninger og indtægter behandles efter 
bekendtgørelse nr. 864 af 26. august 2019 om energispareydelser i net- og distributi-
onsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen 864/2019), jf. § 41, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 1699 af 26. november 2020 om energispareydelser i net- og distributi-
onsvirksomheder (herefter energisparebekendtgørelsen 1699/2020), der trådte i kraft 
den 1. januar 2021. 
 
Det betyder, at nærværende fastsættelse af den midlertidige forhøjelse af indtægtsram-
men for 2019 til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter behandles 
efter energisparebekendtgørelsen 864/2019. 
 
Omkostningerne til energibesparende aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt adskilt 
fra net- og distributionsvirksomhedernes øvrige aktiviteter, jf. § 18 i energisparebekendt-
gørelsen 864/2019. 
 
§ 21 i energisparebekendtgørelsen 864/2019 fastsætter, at Forsyningstilsynet midlerti-
dig kan forhøje en netvirksomheds indtægtsramme med et beløb, der svarer til de net-
toomkostninger efter bekendtgørelsens § 17, stk. 6, som netvirksomheden har afholdt i 
regnskabsåret.  
 
Når der foreligger regnskabsoplysninger fra en netvirksomhed om virksomhedens sam-
lede omkostninger til opfyldelse af energibesparelsesforpligtelsen for et regnskabsår, 
forhøjes netvirksomhedens indtægtsramme, således at netvirksomheden får dækket det 
enkelte års faktiske nettoomkostninger, jf. § 19 stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 
864/2019.  
 
En netvirksomhed kan vælge at fordele omkostninger, som netvirksomheden i et regn-
skabsår har afholdt til realisering af energibesparelser, over flere på hinanden følgende 
år, dog ikke længere end 2021. Netvirksomheden giver Forsyningstilsynet meddelelse 
herom og om den ønskede fordeling samtidig med fremsendelse af sit reguleringsregn-
skab, jf. § 21, stk. 2, i energisparebekendtgørelsen 864/2019. 
 
Forsyningstilsynet vil ved beregningen af den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen 
lægge til grund netvirksomhedens fordeling af omkostninger, som netvirksomheden i 
regnskabsåret eller tidligere regnskabsår har valgt at fordele. 
 
På baggrund af netvirksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger til reali-
serede energibesparelse i 2019, fastsættes den midlertidige forhøjelse af indtægtsram-
men for omkostninger til energispareydelser for 2019 til kr. 4.426.356, jf. fanen ”I.9 – 
AFG” i bilag 1. 
 
Afgørelsen er baseret på virksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger til 
energibesparelser for 2019. 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. 
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Begrundelse for afgørelse om opgørelse af energisparedifference 
Forsyningstilsynet træffer samtidig med sin afgørelse om fastsættelse af indtægtsram-
men efter § 21, stk.1, afgørelse om netvirksomhedens energisparedifference, jf. § 26, 
stk. 1, i energisparebekendtgørelsen 1699/2020. Bestemmelsen lyder: 
 

§ 26. Forsyningstilsynet træffer til og med regnskabsåret 2020 årligt, samtidigt med sin afgørelse 
efter § 21, stk. 1, afgørelse om opgørelse af netvirksomhedens energisparedifferencer i regule-
ringsåret. 

 
Energisparedifferencer er afvigelser opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem 
en netvirksomheds opkrævede indtægter til dækning af nettoomkostninger til realisering 
af energibesparelser og den midlertidige forhøjelse af dens indtægtsramme, jf. § 21, stk. 
1, jf. § energisparebekendtgørelsens § 2, nr. 12. 
 
Højere indtægter end den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen udgør en energi-
sparedifference i kundernes favør. Energisparedifferencer i kundernes favør skal afvik-
les i det følgende regnskabsår, jf. § 26, stk. 2, 1. pkt., i energisparebekendtgørelsen 
1699/2020. 
 
Lavere indtægter end den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen udgør en energi-
sparedifference i virksomhedens favør. Energisparedifferencer i netvirksomhedens fa-
vør skal afvikles senest indenfor de følgende 3 regnskabsår, jf. § 26, stk. 2, 2. pkt., i 
energisparebekendtgørelsen 1699/2020. 
 
Netvirksomheden skal hvert år fremsende en redegørelse om virksomhedens afvikling 
af energisparedifferencer til Forsyningstilsynet i forbindelse med virksomhedens regn-
skabsaflæggelse, jf. § 26, stk. 3, i energisparebekendtgørelsen 1699/2020. 
 
På baggrund af Forsyningstilsynets afgørelse om tillæg (midlertidig forhøjelse af ind-
tægtsrammen, jf. det citerede umiddelbart ovenfor) til indtægtsrammen og virksomhe-
dens indberettede oplysninger om tarif- og abonnementsindtægter opkrævet til dækning 
af omkostninger til energibesparende aktiviteter i 2019 opgøres årets energisparediffe-
rence til kr. 1.524.237 i virksomhedens favør, jf. Tabel 14 og jf. § 26, stk. 1, i energispa-
rebekendtgørelsen 1699/2020. 

TABEL 14 | OPGØRELSE AF ÅRETS ENERGISPAREDIFFERENCE 

 2019

Nettoomkostninger ifm. energibesparende aktiviteter (kr.) 4.426.356

Tarif og – abonnementsindtægter opkrævet til energibesparende aktivite-
ter (kr.) 

2.902.119

Årets energisparedifference (kr.) 1.524.237

Kilde: Zeanet og Forsyningstilsynet. 
Note: Energisparedifferencer i kundernes favør er angivet med negativt fortegn. 
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På baggrund af virksomhedens indberettede oplysninger om omkostninger og tarif- og 
abonnementsindtægter til energibesparelser for perioden 2010- 2019, fastsættes virk-
somhedens akkumulerede energisparedifference i perioden 2010-2019 opgjort ultimo 
2019 til kr. 726.582 i kundernes favør, jf. Tabel 15 og jf. § 26, stk. 1, i energisparebe-
kendtgørelsen nr. 1699/2020.  

TABEL 15 | DEN AKKUMULEREDE ENERGISPAREDIFFERENCE, 2010-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019

Nettoomkostninger ved energibespa-
rende aktiviteter (kr.) 

3.996.876 1.480.398 5.888.391 2.886.581 4.426.356

Tarif og – abonnementsindtægter op-
krævet til energibesparende aktiviteter 
(kr.) 

4.118.759 1.480.398 6.958.824 3.776.299 2.902.119

Årets energisparedifference (kr.) -121.883 0 -1.070.433 -889.718 1.524.237

Den akkumulerede energisparediffe-
rence (kr.)note 2 

-290.668 -290.668 -1.361.101 -2.250.819 -726.582

Kilde: Zeanet og Forsyningstilsynet. 
Note: Energisparedifferencer i kundernes favør er angivet med negativt fortegn. 
Note 2: Den akkumulerede energisparedifference (kr.) ultimo 2015: elnetvirksomhedens akkumulerede 
energisparedifference i perioden 2010-2015 

Virksomhedens akkumulerede energisparedifference ultimo 2019, som udgør kr. 
726.582 i kundernes favør, jf. § 26, stk. 1 og 2, 1. pkt., i energisparebekendtgørelsen 
1699/2020, skal afvikles senest inden for det følgende regnskabsår. 
 
Ændring af tidligere trufne afgørelser om indtægtsrammeforhøjelse for energispare-
ydelser 2015 
I opgørelsen af den akkumulerede energisparedifference er der taget højde for Forsy-
ningstilsynets afgørelse af 8. oktober 2020 i sag nr. 18/20541 om markedsmæssigheden 
af Zeanet A/S' koncerninterne transaktioner om energibesparelser.  
 
Ved Forsyningstilsynets afgørelse er den markedsmæssige pris i en koncernintern aftale 
om køb af energibesparelser fastsat til 3.440.679,65 kr. Afgørelsen betyder, at netvirk-
somhedens dækningsberettigede omkostninger til energispareaktiviteter for regule-
ringsåret 2015 nedsættes med 121.883,34 kr. 
 
Forsyningstilsynet har som følge heraf genoptaget afgørelse af 22. februar 2017 i sag 
nr. 16/11908 om indtægtsrammeforhøjelse for energispareydelser for reguleringsåret 
2015. 
 
Forsyningstilsynet træffer på denne baggrund afgørelse om ændring af Forsyningstilsy-
nets afgørelse af 22. februar 2017 i sag nr. 16/11908 om indtægtsrammeforhøjelse af 
energispareydelser således at 
 

- Den midlertidige forhøjelse af Zeanet A/S' reguleringspris i afgørelse af 22. fe-
bruar 2017 reduceres med et beløb, der svarer til nedsættelse af prisen i sag 
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18/20541 på 121.883,34 kr. Ændringen af afgørelsen bevirker, at den midlertidige 
forhøjelse af reguleringsprisen fastsættes til 2,40 kr. i 2015, jf. § 19, stk. 1 og 7, i 
energisparebekendtgørelse 830/2016. 
 

Afgørelsen medfører, at den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen nedsættes fra 
4.118.759 kr. til 3.996.876 kr. for reguleringsåret 2015. 

C: DIFFERENCESALDO FOR 2019  
Forsyningstilsynet træffer årligt, samtidigt med sin afgørelse om en netvirksomheds ind-
tægtsramme, afgørelse om opgørelse af saldoen af netvirksomhedens differencer (dif-
ferencesaldo) i reguleringsåret, jf. § 43 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Netvirksomhedens differencesaldo opgøres som netvirksomhedens differencesaldo fra 
året før reguleringsåret, tillagt den difference, der er opstået i reguleringsåret (årets dif-
ference) og eventuel forrentning, jf. § 43, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om netvirksomhedens differencesaldo ultimo 
2018 den 31. august 2020, jf. afgørelse om indtægtsrammen for 2018 for Zeanet (sags-
nummer 19/08731). Forsyningstilsynet har den 5. februar 2021 sendt udkast til afgørelse 
om genoptagelse af indtægtsramme for Zeanet for 2018 (sagsnummer: 20/11048).  
 
Med udgangspunkt i netvirksomhedens indtægter i 2019 og den fastsatte indtægts-
ramme eksklusiv tillæg for energibesparende aktiviteter for 2019 kan årets difference 
opgøres, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
På den baggrund fastsætter Forsyningstilsynet differencesaldoen for 2019 for Zeanet til 
11.741.719 kr., jf. Tabel 16 herunder. Det vil sige, at differencesaldoen er i virksomhe-
dens favør. 

TABEL 16 | DIFFERENCESALDO FOR 2019 

 Kr.

Differencesaldo ultimo 2018 10.801.670

Årets difference for 2019, jf. § 2, stk. 1, nr. 4 4.010.713

-       Indtægtsramme ekskl. energispare for 2019 33.640.112

-       Indtægter i 2019, jf. § 2, nr. 10 29.629.399

Forrentning af differencesaldo i kundernes favør, jf. § 43, stk. 5 0

Bortfald af difference, jf. §  53, stk. 4 -3.070.663

Differencesaldo for 2019, jf. § 43, stk. 2 11.741.719
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Kilde: Forsyningstilsynet på baggrund af netvirksomhedens reguleringsregnskab for 2019. Se også ved-
lagte bilag 1 og 2, hvortil der henvises. Note: Differencesaldoen ultimo 2018 fremgår af udkast til afgø-
relse om genoptagelse af indtægtsramme for Zeanet for 2018 (sagsnummer: 20/11048). 

Det bemærkes, at netvirksomheden jf. § 53, stk. 4, højest kan have en differencesaldo 
på 11.741.719 kr., som svarer til den procentsats, som netvirksomhedens difference-
saldo i netvirksomhedens favør i foregående reguleringsår udgjorde af netvirksomhe-
dens indtægtsramme i det foregående reguleringsår. Netvirksomheden har således 
bortfald af differencer i 2019, jf. ovenstående tabel. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Denne afgørelse er truffet under forudsætning af, at Zeanet har indsendt korrekte oplys-
ninger til Forsyningstilsynet. 
 
Forsyningstilsynet har i nærværende afgørelse ikke forholdt sig til sagerne:  

- Elnet Zealand (nu Zeanet A/S) - Stikprøveundersøgelse af markedsmæssighe-
den af forsyningsvirksomhedernes aftaler (2015) (sagsnummer: 18/20541)  

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 
stk. 1 lov om elforsyning og lovbekendtgørelse nr. 116 af den 6. februar 2020. Klagen 
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 Energiklagenævnets hjemmeside www.ekn.dk.. 

BILAG 

Bilag 1: Regnearksmodel (Beregning af indtægtsramme 2019) 
Bilag 2: Formeloversigt (Beregning af indtægtsramme 2019) 
Bilag 3: Regnearksmodel (Beregning af justeringer af indtægtsramme 2019 efter 

§§ 24-33)  
Bilag 4: Vejledning til beregningsmodel af justeringer af indtægtsrammer  
Bilag 5: Analyse af driftsækvivalenter  
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Bilag 6: Analyse af målerækvivalenter 
Bilag 7: Høring over interessenters bemærkninger til beregningsmodel  
Bilag 8: Høring over interessenters bemærkninger til justeringsmodel og fastsæt-

telse af driftsækvivalenter  
Bilag 9: Notat om fjernaflæste målere  
Bilag 10: Notat om overførsel af forhøjelser fra 2017 og tidligere  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Schrøder 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5425 

mss@forsyningstilsynet.dk 

 


