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1. Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.

2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling
Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning
Fællesprotokollen blev godkendt.

3. Indtægtsrammer og effektiviseringskrav.
Efter i flere år at have opereret uden aktuelle indtægtsrammer på el-området, er vi nu ved endelig at
være på plads indenfor den nye regulering. Der er modtaget endelige indtægtsrammer for 2019 og
foreløbige indtægtsrammer for 2020 og 2021. lndtægtsrammeme ligger på et stabilt niveau, hvilket
også forventes for indtægtsrammen for 2022. Herefter begynder der i 2023 en ny 5-årig
reguleringsperiode, hvor indtægtsrammeme genberegnes.
I den endelige indtægtsramme for 2019 er det samlede tilgodehavende hos kunderne opgjort til 10,2
mio.kr., hvilket er på niveau med tilgodehavendet for 2018, der udgjorde 9,9 mio.kr. Denne
underdækning er under afvikling, som vedtaget på bestyrelsesmødet i september 2020. Det forventes,
at den nuværende underdækning er opkrævet ved udgangen af 2022. Det forventes derefter - alt andet
lige - at de variable takster vil falde med ca. 15-20%. Dette vil for en gennemsnitlig husholdningskunde
betyde 300-400 kr. årligt, selvfølgelig afhængig af forbrugsmønster efter implementering af
tidsdifferentierede takster.
Der er samtidigt modtaget afgørelse om individuelle effektiviseringskrav for 2021. Forsyningstilsynet har
beregnet et årligt individuelt effektiviseringskrav på 140 t.kr. i 2021 og 2022. Da det individuelle
effektiviseringskrav er lavere end det fastsatte generelle effektiviseringskrav på 250 t.kr. vil Zeanet A/S i
2021 og 2022 blive pålagt det generelle effektiviseringskrav.

Indstilling
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At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
Zeanet - udkast til afgørelse.pdf
Zeanet - Foreløbig indtægtsramme for 2021.pdf
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering fra direktionen. (LUKKET)
5. Eventuelt.
Beslutning
Intet at notere.

6. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.
Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning
Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.
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