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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. Orientering fra direktionen.
Udbud af nettab
Som tidligere oplyst er der indført ny lovgivning, som pålægger netselskaberne at sende deres nettab i udbud.
Indkøbet af elektricitet skal ske til spotpris. Udbudskriteriet er laveste pris, hvilket vil sige at kontrakten skal
tildeles til den el-handler, som tilbyder at levere elektriciteten med den laveste mark-up (tillæg til spotprisen).
NK-Elnet A/S og Zeanet A/S har udbudt leverancen for perioden 1.1.2022 til 31.12.2022 i samarbejde.
Leverandørerne har budfrist den 17.12.2021.
Det forventes, at der kan underskrives kontrakt, således at leverancen kan påbegyndes 1. januar 2022.
Indstilling
At

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Fastlæggelse af nye nettariffer.
./.

Cerius/Radius har den 30. november varslet, at de indfører nye tidsdifferentierede tariffer for det overliggende net
fra april 2022 (se vedlagte mail).
Disse takster udgør en del af Zeanets tariffer, hvorfor Zeanet A/S p.t. regner på, hvilken betydning det vil have for
Zeanets tariffer. Det vil - på grund af reglerne for Data-Hub vedrørende varsling af takststigninger - først være
muligt at indføre nye tariffer med virkning fra 1. maj 2022.
Det forventes, at de igangværende beregninger af de nye tariffer, der vil blive fastlagt i overensstemmelse med
varslingen fra Cerius/Radius, er afsluttet til bestyrelsesmødet, således at forslag til nye tariffer kan fremlægges til
gennemgang og godkendelse i bestyrelsen.
Indstilling
At

forslag til nyt tariffer gældende fra 1. maj 2022 godkendes.

Bilag:
Cerius varsler nye tariffer til bykommuners overliggende net.pdf
Beslutning
Økonomichefen fremlagde de nyberegnede tariffer, der blev godkendt.

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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