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Energitilsynet 
Sendt på mail til: post@forsyningstilsynet.dk 

DE FRIE ENERGISELSKABER 
Ryesgade 3, 3F 

2200 København N  

M: +45 25 46 98 29 
E:  jm@defrieenergiselskaber.dk 

W: www.defrieenergiselskaber.dk 

 
København den 26. september 2018 

Vedr.: Opgaver fjernet fra netselskaberne 

De Frie Energiselskaber (DFE) takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med afgang af kunde-
håndteringsomkostninger fra netselskaber. 

Indledningsvis vil vi gerne beklage kort høringstidsfrist på 14 dage. Allerede tilbage i april (26. april) 
2018 fik netselskaberne brev om invitation til at komme med bemærkninger til arbejdet. Her kunne en 
bredere høring være fundet sted. Det skete ikke. Vi vil gerne opfordre til, at det sker fremadrettet. 

Dette høringssvar er struktureret som følger:  

1. Baggrund 
2. Det økonomiske potentiale: 677 mio. kr. 
3. Gennemsigtighed: Afgang/tilgang af opgaver 
4. Frit valg af omkostningsbase 
5. Kontrolfunktion 
6. Kontrol af indberetninger 
7. Afrunding 
8. Appendix 

Ad 1. Baggrund 
Danmarks første forsyningsstrategi peger på et samfundsøkonomiske potentiale på 5,9 mia. kr. i 2025 på 
tværs af sektorer. I tillæg til de 5,9 mia. kr. peger Forsyningsstrategien på det indlysende potentiale, der 
eksisterer ved et opgavebortfald hos elnetmonopolerne, som følge af en lovændring fra 20121.  

Netselskabernes indtægtsrammer for 2016 fra 1. april og frem skal derfor ’DUT’tes’, dvs. at tilsynsmyn-
dighederne skal anvende det udvidede totalbalanceprincip, som er et velkendt princip i staten ifm. øko-
nomistyring ved opgavebortfald. 

Såfremt besparelsespotentialet skal realiseres, er det altafgørende, at der bliver fuld gennemsigtighed 
med opgørelsen af omkostningerne, og at besparelsespotentialet tilfalder brugerne og ikke syste-
met/virksomhederne. Hvis ikke tilsynet sørger herfor, vil tiltaget ikke få den tilsigtede økonomiske effekt.  

                                                
1 https://efkm.dk/media/7348/forsyning_for_fremtiden_september_2016.pdf  

Fakta: Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) 

• Beslutninger og finansiering hænger sammen 
• Der er mulighed for styrket udgiftsstyring 
• Besparelsespotentialer målrettet realiseres og tilfalder brugerne - ikke systemet 
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Ad 2. Det økonomiske potentiale: 677 mio. kr.  
Opgaver som kundeservice, fakturering, døgnvagt, tab på debitorer osv. er 1. april 2016 fjernet fra el-
monopolernes opgaveportefølje. Opgaverne er nu konkurrenceudsat og løses af elsektorens kommercielle 
selskaber i forventning om, at opgaverne her kan løses billigere og mere enkelt. 

Opgavebortfaldet medfører en betragtelig besparelse i netselskaberne. Nedenfor vises netselskabernes 
omkostninger relateret til kunder og administration indberettet til Energitilsynet årligt 2010-2015: 

Tabel 1. Netselskabernes kunderelaterede omk. og administrationsomk. (2010-2015) (INDBERETNING) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Kunderelate-
rede om-
kostninger 
(kat. T) 

525.357.854 496.341.011 366.622.270 390.831.966 362.556.922 282.308.770  
2.424.018.793 

Administrati-
on (kat. U) 

712.055.175 611.299.172 582.480.914 1.302.130.857 519.111.671 395.145.080 3.183.039.609 

I alt 1.237.415.039 1.107.642.194 949.571.879 753.314.893 881.670.607 677.455.865 5.607.058.402 

Kilde: Energitilsynet har på mail 30. juni 2016 fremsendt skema, der viser netselskabernes indberetninger. 

Som tabellen viser, er der i 2015 tale om et samlet træk på forbrugernes elregninger i størrelsesordenen 
677 mio. kr. Dette er det maksimale potentiale, som staten står overfor at fjerne fra netselskaberne på 
baggrund af deres egne indberetninger.  

Omkostningseffektive forsyningssektorer skaber øget værdi for forbrugere, erhvervsliv og samfundets 
konkurrenceevne. Derfor har vi en fælles interesse i, at vores forsyningsmonopolerne er omkostningsef-
fektive, fokuserer på deres kerneopgaver og ikke mindst at lavere omkostninger afspejles i priserne.  

Vores forsyningssektorer koster os årligt i omegnen af 100 mia. kr., og derfor udgør de en væsentlig del 
af hele vores samfundsøkonomi. Almindelige forbrugere og erhvervsvirksomheder har derfor en afgøren-
de interesse i, at elselskaberne er så effektive som muligt.  

 

Ad 3. Gennemsigtighed: Afgang/tilgang af opgaver 

Dette afsnit indeholder konkrete kommentarer til indberetningsskemaet.  

Skemaet skal være enkelt og gennemskueligt med det formål at gøre tilsynets arbejde så effektivt som 
muligt. Det sker også af hensyn til minimering af misforståelser omkring indberetning. 
                                                
 

Ad 2. OPSUMMERING – Det økonomiske potentiale 
DFE anbefaler, at:   

• Forsyningstilsynet bruger netselskabernes egne indberetninger til tilsynet, som indikator for det økonomiske potentiale. 

 

Ad 1. OPSUMMERING - GENERELT 
DFE anbefaler at:  

• Forsyningstilsynet målrettet sikrer, at besparelsespotentialet tilfalder forbrugerne. Ikke systemet/virksomhederne 
• Pengene skal tilbage til forbrugerne 
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Indberetningerne skal skabe grundlaget for det fornødne overblik hos tilsyn og senere regulator. Der 
stilles derfor krav til transparens og gennemsigtighed, som ikke kan vige for eventuelle indvendinger om 
mulige administrative byrder.   

For det første skal der være en klar adskillelse af netselskabernes afgang af opgaver og tilgang af op-
gaver.  

Det giver ikke menig i tilsynssammenhæng, at netselskaberne med den ene hånd skal opgøre omkost-
ningerne og med den anden hånd samtidig har lov til at blande dem sammen under en samlepost, hvor 
de stadig løser en del af det opgjorte beløb. Udgangspunktet er gennemsigtighed.  

Definitionen på kolonnen ”Beløb inkluderer opgaver der fortsat varetages” giver således ikke tilsynet no-
gen mulighed for at føre reelt tilsyn lige såvel som det vil give et mudret billede af den økonomi, der 
knytter sig til de opgaver, som netselskaberne løser efter 1. april 2016.  

Udgangspunktet er, at netselskaberne havde en opgaveportefølje, som de varetog før 1. april 2016, og et 
andet sæt opgaver, som de løser efter 1. april 2016. Derfor er det forkert at etablere en kolonne som 
beskrevet her. Der er, som overskriften i de to øvrige kolonner indikerer, tale om en før- og en eftersi-
tuation. 

Afledt heraf vil vi anbefale, at indberetning af tilgåede opgaver og fjernede opgaver løses i de fire neden-
stående delskemaer:   

SKEMA 1. AFGÅEDE OPGAVER  
Økonomi og opgaver 1. april 2016. 
 

Omkost-
ninger 
2015 

Omkost-
ninger 
2017 

Diffe-
rence 

3.2.0. Kundeservice     
3.2.1. Kundeservice    
3.2.2. Allokering af fælles omkostninger  
(Oplyst i kroner samt andel af samlede fællesomkostninger) 

   

3.3.0. Kundeafregning    
3.2.1. Kundeafregning    
3.3.2. Allokering af fælles omkostninger til kundeafregning 
(Oplyst i kroner samt andel af samlede fællesomkostninger) 

   

3.4.0. Restanceinddrivelse    
3.4.1. Restanceinddrivelse    
3.4.2. Inkasso    
3.4.3. Allokering af fælles omkostninger 
(Oplyst i kroner samt andel af samlede fællesomkostninger) 

   

I alt    
 

Vejledning skema 1:  

I tillæg til de oplistede opgaver i vejledingen (Vejledningen side 3 og 4) bør der ske en præcisering af, 
hvilke omkostninger, der knytter sig til den pågældende aktivitet, og hvilke der andelsmæssigt er alloke-
ret til opgaven. Dette er forsøgt afspejlet i skema 1. Dette er helt normal regnskabspraksis også i energi-
koncernerne. Opdelingen er nødvendig, fordi der i høj grad er tale om ”shared services” internt i koncer-
nerne. Mange netselskaber og handelsselskaber deler kundecentre, og det er derfor ikke uvæsentligt om 
opgaven varetages og betales i monopolet eller i den konkurrenceudsatte enhed. Derfor skal der være 
ekstra opmærksomhed og synlighed her.  

Af samme grund skal oplysninger om inkassoomkostninger fremgå eksplicit med en særskilt. Det kræver 
en licens at være inkassoopkræver. Dette er væsentlig omkostning, som er flyttet fra netselskaberne til 
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handelsselskaberne, og som derfor er enkel at udskille.  Endvidere gøres det klart, hvilket omfang om-
kostningerne reelt havde før/efter engrosmodellen. 

Der er omkostninger som mangler ift. foreslået tekst (vejledningen side 3 og 4). Eksempelvis dækker 
3.2.2. Allokering af fællesomkostninger over omkostninger til ledelse, HR, rekruttering, uddannelse og 
andele i fællesomkostninger til husleje, it, telefoner mv. Specielt i kundeservice (3.2.0. Kundeservice) og 
i forbindelse med inddrivelse (3.4.0. Restanceinddrivelse) må man forvente, at der er tilknyttet ressour-
cer, hvor der er et ledelsesbehov, der optager både plads og ressourcer. I forbindelse med inddrivelse 
mangler der omkostninger til inkassobureau, gebyrer til for eksempel ret og foged samt afskrivninger 
ifm. tab på kunder. Endvidere mangler transportomkostninger ifm. fogedsager.  

SKEMA 2. TILGÅEDE OPGAVER 
Økonomi og opgaver efter 1. april 2016. 
 

Omkost-
ninger  

3.5.0. Processer med ny administration  
3.5.1. Allokering af fællesomkostninger  
I alt  

 

Vejledning skema 2: 

Skema 2 bør alene indeholde økonomi, der knytter sig til de tilgåede opgaver samt den andel af fælles-
omkostninger, som omkostningen Administration belastes med.   

 
SKEMA 3. Liste over processer medtaget i 3.5. 
 
 
 
 
 

 
Vejledning skema 3: 
Skema 3 indeholder fuld oplistning af de nye processer, som netselskabet ønsker medtaget som tilgåede 
opgaver. Det kan overvejes om ikke hver enkelt af dem også bør prissættes i skemaet.  

SKEMA 4. HÅNDTERING AF 
KUNDRELATEREDE OPGAVER – 
Efter 1. april 2016. 
 

NETSELSKABET 
(opgaven løses 
af internt i nets-

elskabet) 

ADMINISTRATIONS-
SELSKAB (søstersel-
skab i samme koncern 
eller med samme ejer) 

Opgaven løses af 
tredjepart hvortil der 
ingen ejermæssig eller 

koncernforbindelses 
eksisterer (eks kom-
merciel administrati-
onsselskab, revisions-

firma mv.) 
3.2.0. Kundeservice    
3.3.0. Kundeafregning    
3.4.0. Restanceinddrivelse    

 
Vejledning skema 4: 
Skema 4 indeholder en opgørelse af hvilket selskab, der løser opgaverne. Det vil typisk være et koncern-
forbundet service/administrationsselskab, da elselskaberne i vid udstrækning gør brug af disse selskaber, 
som såkaldt arme- og benselskaber. Det betyder, at der er få eller ingen ansatte i netselskabet, og at alle 
ydelser tilkøbes koncerninternt hos et søsterselskab (koncernintern handel). 

Det har stor betydning for tilsynets tilrettelæggelse af eksempelvis stikprøver, kontrol og tilsyn i øvrigt, 
at netselskaberne oplyser præcist hvilket selskab, der forestår de opgaver, som løser opgaver for nets-
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elskabet. Derfor skal netselskaberne oplyse navn og cvr-nummer på det selskab, som løser opgaven for 
netselskabet i felterne i skema 4.  

Dette skal ses i relation til, at netselskaberne hovedparten af el-koncernerne er en tom skal, hvor der 
ingen eller få ansatte er. Derfor har oplysningerne om, hvem der løser opgaverne, tilsynets interesse. 

Her er et illustrativt udpluk fra netselskabernes egne årsrapporter indberettet til bl.a. Erhvervs- og sel-
skabsstyrelsen (2015) m.fl. For nemhedens skyld har vi brugt 2015 som eksempel, idet dette er sidste år 
før engrosmodellen. Dette ændrer sig dog ikke væsentigt fra år til år. Her er et udsnit: 

Tabel 2. Antal kunder og ansatte i udvalgte netselskaber (2015). 

 Antal kunder Antal ansatte 
RAH Net  27.000 0 
Radius Elnet 996.062 1 
Verdo Randers Elnet 40.914 9 
CERIUS 387.009 3 
AURA  101.237 0 

Kilde: Bl.a. selskabernes indberetning til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. 

Som det ses af opgørelsen, er der ingen sammenhæng mellem antal kunder, størrelse af virksomhed og 
antal ansatte i netselskabet. Netselskabernes opgaver vil oftest være løst i de såkaldte arme- og bens-
elskaber (koncern interne service og administrationsselskaber). Disse selskaber servicerer også resten af 
koncernen med opgaveløsning indenfor eks. administration, kontor, fakturering, it, husleje, inddrivelse 
mv. Koncerner kan have op mod 25 forskellige registrerede cvr-selskaber. Af sammen grund er såvel det 
konkrete beløb i kroner som den procentvise andel af de samlede omkostninger til eksempelvis kunde-
service relevant indberetning i skema 1: Den procentvise andel skal være forholdsmæssig og prissætnin-
gen skal være omkostningsægte. Begge dele er objekt for tilsynets kontrol. 

 

Ad 4. Frit valg af omkostningsbase 

Tilsynet skriver i note side 1 til Vejledningen: “Netvirksomhederne har frem til 31. maj 2018 haft mulig-
hed for at søge om, at perioden 2012-2016 anvendes i stedet for perioden 2012-2014”.  

Det er problematisk, at vi her inviteres til en høring om forhold, som har fundet sted, idet netselskaberne 
allerede er spurgt om dette i maj 2018. Vores input er dog, at muligheden for selv at vælge omkost-
ningsbase stiller tilsynet overfor en sværere og mere omfattende opgave ift. eksempelvis at kunne sam-
menholde forskellige selskabernes aktiviteter og omkostninger. Dernæst åbner det for spekulation i, hvil-
ken løsning, der kunne stille et selskab bedre end den af tilsynet udmeldte.  

Ad 3. OPSUMMERING – GENNEMSIGTIGHED: AFGANG/TILGANG AF OPGAVER 
DFE anbefaler, at:   

• Der etableres klart skel mellem afgåede og tilgåede opgaver.  
• Kontoplanen skal indeholde en kort underopdeling, hvor allokeringen af fælles omkostninger bliver gennemsigtig. 
• ”Indeholder omkostninger, der stadig løses” slettes. Det giver uigennemsigtighed og tjener ikke tilsynets behov eller 

formål. 
• Netselskaberne skal oplyse navn og cvr nummer på det selskab, der udfører aktiviteterne. 
• Andele af allokerede omkostninger skal opgøres i såvel procent som kroner, idet tilsynet skal føre kontrol med begge 

dele. 

 

Ad 4. OPSUMMERING – FRIT VALG AF OMKOSTNINGSBASE 
DFE anbefaler, at:   

• Tilsynet ikke sender forhold i høring om forhold, der allerede er aftalt – og hvor høring derfor ikke er reel. 
• Der ikke fremover gives mulighed for at netselskaber anvender forskellige omkostningsbaser ifm tilsyn med priser. Det 

besværliggør tillsyn og kontrol samt øger uigennemsigtighed. 
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Ad 5. Kontrolfunktionen 

Det er vigtigt, at der etableres en kontrol- og tilsynsfunktion, som understøtter incitament til compliance, 
og dermed, at reglerne overholdes.  

Tilsynet foreslår stikprøvekontrol (Vejledning side 2). Dette støtter vi, men det skal foregå ved, at 
netselskaberne har pligt til at indsende alle indberetninger incl. dokumentation til tilsynet. Idet alle sel-
skaberne skal lave arbejdet, så indebærer det ingen unødig medgået tid til administration, at indsende 
dokumenterne til tilsynet. Opgaven er enkel, fordi hovedparten af netselskaberne alligevel ingen ansatte 
har og har udliciteret opgaven til tredje part.  

Når alle dokumenter er indsendt vil det være op til tilsynet at lave såvel konkrete stikprøver som foretage 
sammenligninger på tværs af selskaberne. Dette kan være værdifuldt for tilsynet og for gennemsigtighe-
den. Det vil understøtte incitament til compliance og det vil give tilsynet mulighed for at få et samlet 
overblik over selskabernes opgaver og økonomi. 

Vælger tilsynet at gå videre med den foreslåede tanke om stikprøver, vil kravet til størrelsen af en dæk-
kende stikprøve være i størrelsesordenen 40-50 pct., og den vil skulle kombineres med uanmeldte tilsyn 
for at understøtte incitament til at overholde reglerne. Det er væsentligt, at kontrol og stikprøve her får 
et omfang, der gør at selskaberne føler, at der er en reel risici for at blive taget ud til kontrol. Sammen-
holdt med ovenstående misser tilsynet her muligheden for at danne sig et samlende og helt overblik over 
tilsynsområdet.  

I forlængelse af ovennævnte er det væsentligt, at tilsynet ikke alene foretager priskorrektion men også, 
at tilsynet kontrollerer, at der ikke er tale om en ren skrivebordsøvelse, hvor det ingen effekt har for for-
brugerens elregning. Der skal således også være kontrol af opkrævninger. Tilsynet skal dermed sikre, at 
midlerne også reelt fjernes fra netselskaberne ved at lave stikprøver af deres opkrævninger, dvs. regnin-
ger. 

Det samme gælder for de eventuelt øgede omkostninger, som netselskaberne opgiver (vejledning side 
4): ”Forsyningstilsynet vurderer efterfølgende, hvorvidt de angivne meromkostninger bør indgå i den 
endelige opgørelse af selskabets bortfaldne kundehåndteringsomkostninger”. Da dette er nye opgaver bør 
der foretages en særskilt kontrol af omkostningsægte prissætning.  

 

Ad 6. Kontrol af indberetninger 

Egentlig burde det være enkelt at fjerne den økonomi, der knytter sig til de opgaver, der ikke længere 
løses. Der er to steder som Forsyningstilsynet kan kigge for at foretage en kontrol af indberetninger: 

a) Netselskabernes årlige indberetninger til benchmark 
b) Netselskabernes koncerninterne aftaler mellem netselskabet og koncernforbundne selskaber som 

eksempelvis serviceselskab/administrationsselskab/handelsselskab/holdingselskab ift. aftaler om 
management fee. 

Ad 5. OPSUMMERING – KONTROLFUNKTION 
DFE anbefaler, at:  

• Netselskaberne indsender alle indberetninger incl. dokumentation til tilsynet, idet materialet alligevel er samlet i nets-
elskabet. Herud fra kan tilsynet danne sig et generelt overblik og tilsynet kan tillige foretage relevante stikprøver.  

• Tilsynet foretager stikprøver af netselskabernes opkrævninger hos forbrugerne.  
• Ved eventuel tilgang af opgaver hos netselskaberne bør der foretages en særskilt kontrol af omkostningsægte prissæt-

ning. 
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Dette giver tilsynet for at tage udgangspunkt i netselskabernes egne opgørelser af omkostninger, der er 
relevante for de nuværende indberetniger. Kontroludgangspunktet med indberetninger og aftaler er, at 
det allerede er dokumenter med revisionspåtegning eller er økonomiske aftaler af juridisk bindende ka-
rakter. 

Ad a) Benchmark: For indberetningerne til tilsynet ifm benchmark har vi tidligere fået oplysning om at 
det alene er de samlede driftsomkostninger, der er validerede. Dog er det svært at forestille sig, at nets-
elskaberne skulle samle, registrere og indberette tal for eksempelvis administration og kunderelaterede 
omkostninger, som er helt skæve og afvigende i forhold til virkeligheden.  

Ad b) Koncerninterne aftaler: For de koncerninterne aftalers vedkommende er der i tillæg hertil også 
tale om omkostninger, der har aftaleretlig karakter, og som har juridisk gyldighed. Her bør alle omkost-
niger – herunder prissætning nøje være beskrevet. Her bør tilsynet foretage kontrolmålinger.  

For at give et eksempel på koncernintern handel og priser mellem et netselskab og hhv et administrati-
ons- og et serviceselskab, så er her et konkret eksempel – se også Appendix 1:  

Tabel	3.	Koncerninterne	handelspriser	mellem	RAH	Net	og	koncerninterne	selskaber	(2013-2015).		

	 2013	 2014	 2015	
Administration,	kontorfaciliteter	og	generel	ledelse		
(aftale	med	RAH	Adm)	

596.000	 550.000	 381.000	
	

Forbrugerafregning	(i	mio.	kr.)	
(aftale	med	RAH	Adm.)	

3,8	 3,8	 2,9	

Husleje	incl.	forbrugsafgifter	
(aftale	med	RAH	Adm.)	

431.000	 431.000	 395.000	
	

Drift,	overvågning,	vedligeholdelse	(i	mio.	kr.)	
(aftale	med	RAH	Service)	

7,6	 7	 6,7	
	

I	alt		 12,4	 11,8	 10,4	
I	alt	kroner	pr	kunde	(27.000	kunder)	Ex	anlægsopgaver,	havari,	nye	måle-
re,	særlige	projekter.	
	

460	 436	 384	

Dertil	kommer	i	ukendt	omfang	to	åbne	opgaver	ift.	de	to	selskaber:	 	 	 	
Tillæg	pr.	ny	afregnet	måler/fri	installation,	der	registreres	i	året.	(enhedspris	–	
antal	ukendt)	
(aftale	med	RAH	Adm.)	

220	 225	 225	

For	anlægsopgaver,	havari	og	særlige	projekter	betaler	RAH	Net	efter	tilbud	eller	
efter	regning	på	sædvanlige	markedsmæssige	vilkår	
(aftale	med	RAH	Service)	

?	 ?	 ?	

I	ALT	 ?	 ?	 ?	
Kilde: RAH IO Rapporter (2013-2015). Note 1: Ifølge indberetninger til Energitilsynet fra RAH Net er det samlede antal 
kunder 27.594 (RAH Net 2 = 7.445) i 2016. Dog oplyser RAH Net i deres Rapport for intern overvågning (2015:9) at 
prisen for alle aftaler beregnes på baggrund af 27.000 kunder. Derfor er der her taget udgangspunkt i 27.000 kunder. 

 

Som det ses af tabellen, så fortæller giver de koncerninterne aftaler allerede her et billede af omfanget af 
den økonomi, der knytter sig til kunderelaterede opgaver. Tabellen viser også, at det skema, som tilsynet 
har sendt i høring ikke vil indfange den viste kompleksitet.  

Ad 5. Afrunding 

Generelt er der en tendens til at udmeldte besparelser i politiske forlig ikke bliver høstet i praksis. Det er 
derfor afgørende vigtigt, at myndighederne har et stærkt fokus på at realisere effektiviseringsgevinster-
ne. Dette skal ikke ske ved at selskaberne selv vælger om de vil udlodde eller beholde pengene. De skal 
udbetales, idet handelsselskaberne jo også opkræver penge for samme ydelse.  
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Såfremt tilsynet har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, står De Frie Energiselskaber naturlig-
vis gerne til rådighed herfor, idet vi gerne vil uddybe vores høringssvar ved et møde.  

Med venlig hilsen 

 

Jette Miller 
Adm.dir. 
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APPENDIX 

1. Koncerninterne aftaler - RAH Net I 
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2. Koncerninterne aftaler RAH Net II 

 

 


