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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energinets økonomiske regulering i medfør af § 11 i 

bekendtgørelse nr. 816 af den 27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk 

(herefter bekendtgørelsen om Energinet). Den økonomiske regulering af Energinet føl-

ger hvile-i-sig-selv princippet. 

 

Tilsynet antages at omfatte Energinet samt dennes helejede datterselskaber, der er un-

derlagt hvile-i-sig-selv regulering i medfør af § 11 i bekendtgørelsen om Energinet. De 

fire datterselskaber er Energinet Eltransmission A/S (herefter El-TO), Energinet Elsy-

stemansvar A/S (herefter El-SO), Energinet DataHub A/S (herefter DataHub) samt Ener-

ginet Gas TSO A/S (herefter Gas-TSO).  

 

Forsyningstilsynet skal i tilsynet med Energinet senest 4 måneder efter modtagelsen af 

regnskaber og investerings- og finansieringsplaner efter § 11, stk. 1 og 2, meddele even-

tuelle korrektioner til den af Energinet konstaterede difference mellem realiserede ind-

tægter og nødvendige omkostninger og forrentning, jf. bekendtgørelsen om Energinets 

§ 11, stk. 4. Ligeledes kan Forsyningstilsynet pålægge Energinet en ændret afvikling af 

en konstateret difference. 

 

En forudsætning for Forsyningstilsynets tilsyn er, at Energinet opgør de korrekte tarif-

indtægter og samkøringsindtægter og kun medtager nødvendige omkostninger i Ener-

ginets årsregnskaber, jf. bekendtgørelse om Energinet. Forsyningstilsynet har ikke regn-

skabsmæssige eller revisionsmæssige opgaver og forpligtelser i forbindelse med be-

handlingen af Energinets årsrapport. 

 

Energinets fire datterselskaber, El-TO, El-SO, DataHub samt Gas-TSO, har i 2020 en 

samlet overdækning på 648 mio. kr., hvilket giver en akkumuleret overdækning pr. 31. 

december 2020 på 375 mio. kr. Overdækningens fordeling på de fire datterselskaber er 

angivet i tabel 1 nedenfor. 
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TABEL 1 | OVER-/UNDERDÆKNING I 2020 (TARIFREGNSKABER) 

 
Mio. kr. 

Akkumuleret 
over/under-

dækning  
primo 2020 

Over-/under-
dækning 

2020 

Årets diffe-
rence i pct. af 

årets nettoom-
sætning 

Akkumuleret 
over- /under-
dækning ul-

timo 2020 

Akkumuleret 
over-/under-

dækning i pct. 
af årets netto-

omsætning 

El-TO -416 604 17,0 188 5,3 

El-SO 93 -34 2,0 59 3,4 

DataHub 0 0 0 0 0 

Gas-TSO 50 78 14,9 128 24,5 

I alt -273 648 15,2 375 8,8 

Kilde: Energinet og Forsyningstilsynet 
Note: Negative tal betyder, at forbrugerne har betalt mindre end Energinets omkostninger (underdæk-
ning) og positive tal betyder, at forbrugerne har betalt mere end Energinets omkostninger (overdæk-
ning). 
 

Overdækningen på El-TO på 604 mio. kr. i 2020 skyldes, ifølge Energinet, primært hø-

jere flaskehalsindtægter og lavere omkostninger til nettab. 

 

Underdækningen på El-SO på 34 mio. kr. i 2020 skyldes, ifølge Energinet, primært 

højere omkostninger til systemydelser som følge af højere priser på reserver. 

 

DataHub får dækket alle udgifter via tarifindtægter overført fra El-SO og har derfor per 

definition ingen over-/underdækning. I 2020 fik DataHub overført 212 mio. kr. – 6 mio. 

kr. mere end i 2019, dog 7 mio. kr. under budgettet for 2020. 

 

Overdækningen på 78 mio. kr. på Gas-TSO i 2020 skyldes, ifølge Energinet, primært 

højere indtægter som følge af stigning i salget af kortere og dyre kapacitetsprodukter, 

samt lavere omkostninger som følge af optimering af kompressordriften samt værdire-

gulering af nødgas. 

 

Forsyningstilsynet undersøger, om der er hjemmelsgrundlag for at rejse en tilsynssag 

vedrørende Energinets omkostninger til forundersøgelser til brintudvikling i 2020. For-

syningstilsynet bemærker i den sammenhæng, at det er vigtigt ved indregning af nød-

vendige omkostninger i tarifgrundlaget, at sikre, at der er hjemmel til den specifikke op-

gave i den gældende lovgivning.  
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om at meddele Energinet og virksomhedens 

helejede datterselskab El-TO korrektion til selskabets årsrapport 2020 for så vidt angår 

differencen mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning. 

Korrektionen omfatter en meropkrævning på 366 mio. kr., som har fundet sted over 

perioden 2013 – 2019. Differencen for 2020 for El-TO udgør herefter 554 mio. kr, der 

skal afvikles snarest muligt og senest i det næstfølgende regnskabsår, jf. § 7, stk. 1, i 

bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om ikke at meddele Energinet og virksomhedens 

tre helejede datterselskaber El-SO, DataHub og Gas-TSO, korrektioner til selskabernes 

årsrapporter 2020 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og 

nødvendige omkostninger og forrentning.  

Forsyningstilsynet finder ikke grundlag for at pålægge Energinet en ændret afvikling af 

differencerne på El-TO, EL-SO og Gas-TSO.  

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af § 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 816 

af 27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk. 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Energinet har den 9. april 2021 fremsendt årsrapporter for 2020 for Energinet SOV (CVR 

nr. 28 98 06 71), samt hvile-i-sig-selv datterselskaberne El-SO, El-TO, DataHub og Gas-

TSO i overensstemmelse med § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen om Energinet. 

 

Energinet har ved mail den 9. april 2021 fremsendt reviderede, underskrevne 

tarifregnskaber for El-SO, El-TO og Gas-TSO. 

 

Energinet har ved mail af den 15. april 2021 fremsendt Energinets investerings- og 

finansieringsplan 2021-2024. 

 

Energinet har ved mail af den 1. juni 2021 anmodet om udskydelse af tidsfristen for 

fremsendelse af de resterende oplysninger til den 9. juni 2021. 

 

Energinet har ved mail af den 10. juni 2021 fremsendt overvågningsrapport i 

overensstemmelse med § 1 stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i overvågningsbekendtgørelsen. 

 

Energinet har den 10. juni 2021 fremsendt opdaterede tabeller vedrørende regnskab, 

flaskehalsindtægter, over-/underdækning, EU-tilskud mv. 

 

Energinet har ved mail af den 11. juni 2021 fremsendt redegørelser for over-

/underdækning på hhv. El-SO, DataHub, El-TO og Gas-TSO.  

 

Energinet har ved mail af den 23. september 2021 anmodet om, at tilbagebetale en 

meropkrævning hos El-TO til forbrugerne over en periode på maksimalt 3 år. 
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SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet anser Energinet SOV (CVR nr. 28 98 06 71) samt de fire hvile-i-sig-

selv-regulerede datterselskaber Energinet Eltransmission A/S (CVR nr. 39 31 48 78), 

Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39 31 49 59), Energinet DataHub A/S (CVR.nr. 

39 31 50 41) og Energinet GAS TSO A/S (CVR nr. 39 31 50 89) som parter i sagen. 

Dette beror på, at den økonomiske regulering af Energinet umiddelbart retter sig mod 

disse fire datterselskaber. Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til grund, at 

myndighedsenheden hos Energinet (Energinet SOV) er partsrepræsentant for de fem 

selskaber. 

HØRING 

Forsyningstilsynet har sendt udkast til afgørelse i partshøring hos Energinet SOV, 

Energinet Eltransmission A/S, Energinet Elsystemansvar A/S, Energinet DataHub A/S 

og Energinet GAS TSO den 6. oktober 2021 med høringsfrist den 20. oktober 2021.  

 

Energinet har ved mail af den 19. oktober 2021 fremsendt høringssvar til udkast til af-

gørelse. Af høringssvaret fremgår det, at Energinet ikke deler Forsyningstilsynets opfat-

telse af, at der er behov for at Forsyningstilsynet indleder en undersøgelse omkring, 

hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende omkostninger til forunder-

søgelser til udvikling af brint. Det er Energinets vurdering, at sådanne forundersøgelser 

ligger inden for Energinets mandat efter den tidligere og nugældende sektorlovgivning 

og følger som en forpligtelse for Energinet som led i en sammenhængende og helheds-

orienteret planlægning af drift og udbygning af de overordnede Energisystemer for el og 

gas. Energinet henviser til § 2, stk. 1 og 2 i lov om Energinet, § 7, stk. 1 i den forrige 

systemansvarsbekendtgørelse samt gasforsyningslovens § 37 d. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at sagen vedr. Energinets omkostninger til forunder-

søgelser til udvikling af brint kræver særskilt behandling, hvorfor denne fortsat er udskilt 

til særskilt behandling. Energinets bemærkninger giver således ikke anledning til 

ændringer. Forsyningstilsynet bemærker vejledende, at Forsyningstilsynet ved oprettel-

sen af ovennævnte sag endnu ikke har haft lejlighed til at vurdere sagen. 

RETSGRUNDLAG 

Energinet og virksomhedens helejede datterselskabers opgaver er fastlagt i lov om 

elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 (herefter elforsyningsloven) og 

lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020, som ændret 

ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 (herefter gasforsyningsloven) med den undtagelse, at 

regler om udbygning af transmissionsnettet er indeholdt i lov om Energinet – 

lovbekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2020. 

For at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning kræver 

lov om Energinet, at Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber fører sepa-

rate regnskaber for hver af deres elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. § 12, 

stk. 1, i lov om Energinet. Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber skal 

føre regnskaber for de nævnte aktiviteter og lade disse revidere på samme måde, som 

hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber, jf. lovens § 12, stk. 2. 
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”§ 12. Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres interne regnskabsføring 

med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning 

1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og naturgasrelaterede aktivi-

teter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, transmissions-, distributions-, lager-, gasop-

strømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed, og for deres olierørlednings- og separati-

onsaktiviteter, og 

2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet, lagerfaciliteter, gasop-

strømsrørledningsnet og gasopstrømssystemer samt olierørledning og separationsfaciliteter. 

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte aktiviteter skal Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber 

føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev 

udført af særskilte selskaber. Aktiver, for hvilke der anvendes indgangsværdier efter dagældende 

§ 35 O i selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015, samt indtægter og 

udgifter forbundet med ejerskabet til disse aktiver indgår uanset aktivernes anvendelse i de sær-

skilte regnskaber for Energinets elektricitetsrelaterede aktiviteter. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsføring 

efter stk. 1 og 2.” 

 

Energinet kan i priserne for de aktiviteter, der varetages, indregne nødvendige omkost-

ninger jf. § 71, stk. 1 og 2 i elforsyningsloven samt § 37 d i lov om gasforsyningsloven. 

Desuden fremgår det af § 71, stk. 1 i elforsyningsloven, at priser for ydelser ikke må 

stige, som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. Elfor-

syningsloven § 71 er sålydende: 

 
§ 71. Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de aktiviteter, 

der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, indregne nødvendige omkostninger, 

herunder til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 

driftsomkostninger, herunder også omkostninger til dækning af tab på debitorer, og afskrivninger, 

samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital. Priser for ydelser efter 1. pkt. må ikke stige 

som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. 

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen 

af de omkostninger, som kan anses for nødvendige efter stk. 1, samt om fastsættelsen af den 

nødvendige forrentning og om forrentningsgrundlaget efter stk. 1. 

 

Gasforsyningsloven § 37 d er sålydende: 
 

§ 37 d. Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de aktiviteter, 

som varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet indregne nødvendige omkostninger, 

herunder til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 

driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital. Denne 

bestemmelse gælder ikke for distributions-, lager-, opstrømsrørlednings- og opstrømsanlægsvirk-

somhed. 

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen 

af de omkostninger, som kan anses for nødvendige efter stk. 1, samt om fastsættelsen af den 

nødvendige forrentning og om forrentningsgrundlaget efter stk. 1. 

 

Klima-, energi- og forsyningsministeren har blandt andet i medfør af § 12, stk. 3, i lov 

om Energinet fastsat nærmere regler om regnskabsføring i bekendtgørelse nr. 816 af 

27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk. Af denne bekendtgørelse § 3 

fremgår, hvad Energinet kan indregne som nødvendige omkostninger ved effektiv drift 

og nødvendig forrentning af kapital. Bestemmelsen er sålydende: 

Nødvendige omkostninger 

§ 3. Nødvendige omkostninger vil især vedrøre: 

1) Indkøb af energi. 

2) Lønninger. 

3) Tjenesteydelser.  

4) Administration.  

5) Vedligeholdelse. 

6) Andre driftsomkostninger, som eksempelvis:  

https://danskelove.dk/elforsyningsloven/71#1
https://danskelove.dk/elforsyningsloven/71#1
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a) Til demontering og bortskaffelse af teknisk forældede net i forbindelse med f.eks. ka-

bellægning.  

b) Som følge af krav pålagt af offentlige myndigheder.  

7) Afskrivninger som nævnt i § 5. 

8) Nedskrivninger, der udløses af teknisk værdiforringelse af aktiver.  

9) Betalte skatter og afgifter.  

10) Renter af fremmedkapital og øvrige finansielle omkostninger.  

 

Ifølge § 4 i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet fastlægges størrelsen 

af den nødvendige forrentning med udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt for ved en 

effektiv drift at fastholde realværdien af selskabets nettoaktiver: 

 
Nødvendig forrentning 

§ 4. Forrentningen af kapitalen i Energinet.dk skal alene muliggøre overholdelse af virksomhedens 

gældsforpligtelser samt den yderligere konsolidering, der er nødvendig for en effektiv drift af Ener-

ginet.dk, jf. stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Størrelsen af forrentningen efter stk. 1, bestemmes med udgangspunkt i den forrentning, 

der er nødvendig for at fastholde realværdien af nettoaktiverne opgjort separat for Energinet.dk's 

elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. § 10, stk. 1, nr. 1. Realværdien af de pågældende 

nettoaktiver er den værdi, hvormed nettoaktiverne uanset eventuel selskabsopdeling indgår i åb-

ningsbalancen for Energinet.dk pr. 1. januar 2005 reguleret med det i § 8 fastlagte prisindeks. 

Stk. 3. Den efter stk. 2 bestemte forrentning reguleres til den forrentning, som er nødvendig for en 

effektiv drift henset til kapitalbehovet, blandt andet som følge af nyinvesteringer, opgjort separat for 

Energinet.dk's elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter.  

Stk. 4. Energinet.dk udarbejder separat for henholdsvis de elektricitets- og naturgasrelaterede ak-

tiviteter langsigtede investerings- og finansieringsplaner. Ved udarbejdelse af investerings- og fi-

nansieringsplanerne skal Energinet.dk så vidt muligt sikre en jævn prisudvikling. Planerne anmel-

des årligt til Energitilsynet som led i tilsynets kontrol med overholdelsen af stk. 1-3, jf. § 11. 

 

Hvis årets resultat (når alle nødvendige omkostninger er afholdt, og den nødvendige 

forrentning er opgjort, og begge dele er fratrukket indtægterne) udviser en difference 

(kaldet over-/underdækning), skal differencen afvikles hurtigst muligt og senest i 

næstfølgende regnskabsår (medmindre Forsyningstilsynet tillader en længere 

afviklingsperiode), jf. bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet, § 7, stk. 1-

3.  

Afvikling af differencer 

§ 7. Såfremt der i regnskabsåret opstår en difference mellem realiserede indtægter og summen 

af de nødvendige omkostninger og forrentningen, jf. §§ 2-4, skal differencen afvikles snarest mu-

ligt og senest i det næstfølgende regnskabsår, jf. dog stk. 3. Afviklingen sker i overensstemmelse 

med den regnskabsmæssige adskillelse, jf. § 10. 

Stk. 2. Ved betydelige differencer kan Energitilsynet tillade en længere afviklingsperiode med hen-

blik på at sikre en jævn prisudvikling. 

Stk. 3. I det omfang Energinet.dk formår at bringe omkostningerne længere ned end hvad, der kan 

indregnes i priserne som omkostninger ved en effektiv drift, vil virksomheden kunne beholde det 

overskud, der opstår herved, jf. § 13, stk. 1, i lov om Energinet.dk. Et således opnået overskud i 

datterselskaber ejet af Energinet.dk kan anvendes til konsolidering eller udloddes som overskud til 

Energinet.dk. Et overskud i Energinet.dk kan anvendes til konsolidering eller tilbageføres til de re-

spektive forbrugergrupper som dividende. 

 

Hvert år senest den 1. juni indsender Energinet og de helejede datterselskaber årsrap-

porten samt redegørelse for konstaterede differencer for det foregående regnskabsår til 

Forsyningstilsynet. Dette følger af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energi-

net, § 11, stk. 1, og stk. 3. Det bemærkes, at Forsyningstilsynet forstår § 11 nedenfor 

således, at der med Energinet.dk menes Energinet SOV og dennes 4 helejede datter-

selskaber. 
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Tilsyn 

§ 11. Energinet.dk indsender hvert år senest den 1. juni til Energitilsynet årsrapport og øvrige regn-

skaber for det foregående regnskabsår, jf. §§ 9 og 10, samt årsrapporter fra helejede datterselska-

ber til brug for Energitilsynets tilsyn med Energinet.dks økonomiske regulering efter § 71 i lov om 

elforsyning, § 37 d i lov om naturgasforsyning, kapitel 5 i lov om Energinet.dk og denne bekendt-

gørelse. 

[…] 

Stk. 3. Energinet.dk redegør samtidig med indsendelse af regnskaber og investerings- og finansie-

ringsplaner efter stk. 1 og 2 for konstateret difference mellem realiserede indtægter og nødvendige 

omkostninger og forrentning for det pågældende regnskabsår. Endvidere redegør Energinet.dk for 

den planlagte afvikling af konstaterede differencer i overensstemmelse med § 7. 

 

Forsyningstilsynet meddeler ifølge bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energi-

net § 11, stk. 4, senest 4 måneder efter modtagelsen af regnskaber mv. eventuelle kor-

rektioner til differencer mellem indtægter og omkostninger, samt evt. ændret afvikling af 

konstateret difference. Forsyningstilsynet kan bede selskabet om at fremkomme med 

yderligere oplysninger. Fristen på 4 måneder regnes i så fald fra modtagelsen af de 

pågældende oplysninger, jf. BEK 816, § 11, stk. 5. Bestemmelserne er sålydende: 

Stk. 4. Energitilsynet meddeler senest 4 måneder efter modtagelsen af regnskaber og investerings- 

og finansieringsplaner efter stk. 1 og 2 eventuelle korrektioner til den af Energinet.dk konstaterede 

difference mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning, jf. stk. 3. In-

den for samme frist kan Energitilsynet pålægge Energinet.dk en ændret afvikling af konstateret 

difference. 

Stk. 5. Energitilsynet kan til brug for tilsynets afgørelser efter stk. 4 pålægge Energinet.dk at frem-

komme med yderligere oplysninger. Fristen i stk. 4 regnes i så fald fra modtagelsen af de pågæl-

dende oplysninger. 

 

Forsyningstilsynet kan ifølge Gasforsyningslovens § 41, stk. 1, give påbud om ændring 

af priser og betingelser, hvis Forsyningstilsynet finder, at disse må anses for at være i 

strid med betingelserne i gasforsyningsloven. Gasforsyningslovens § 41, stk. 1, er såly-

dende: 

 
§ 41. Hvis Forsyningstilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med be-

stemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 11 i bekendtgørelse nr. 816 af den 27. juni 2018 om 

økonomisk regulering af Energinet.dk.  

 

Det følger af § 11, stk. 4, at Forsyningstilsynet senest 4 måneder efter modtagelsen af 

regnskaber og investerings- og finansieringsplaner efter § 11, stk. 1 og 2 meddeler even-

tuelle korrektioner til den af Energinet konstaterede difference mellem realiserede ind-

tægter og nødvendige omkostninger og forrentning. Modtager Forsyningstilsynet yderli-

gere oplysninger fra Energinet, regnes fristen for Forsyningstilsynets meddelelse af 

eventuelle korrektioner til de konstaterede differencer fra modtagelsen af de yderligere 

oplysninger, jf. § 11, stk. 5.  Forsyningstilsynet skal således, henset til, at Forsynings-

tilsynet modtog oplysninger om ændringer til differencen på El-TO den 23. september 

2021, senest den 23. januar 2022 meddele førnævnte eventuelle korrektioner samt evt. 

ændret afvikling af konstateret difference. 

 

Forsyningstilsynet tolker i § 11 Energinet.dk, som Energinet SOV og dennes helejede 

datterselskaber. Afgørelsen omfatter dermed de enheder i Energinet-koncernen, der er 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ENERGINETS ÅRSRAPPORT 2020 Side 8/19 

omfattet af hvile-i-sig-selv-regulering. Forsyningstilsynet tolker desuden § 11 således, at 

tilsynet angår hvert datterselskab for sig. Af figur 1 nedenfor fremgår det, hvorledes 

Energinet-koncernen er bygget op.  

 

Under hvile-i-sig-selv-regulering kan Energinet få dækket nødvendige omkostninger 

samt en forrentning, der sikrer realværdien af selskabets grundkapital ved etableringen 

i 2005. I praksis fastsættes selskabets tariffer til elnet, systemydelser (el) og 

gastransmission (dækker både systemtarif og nettarif) hvert år ud fra budgetterede 

omkostninger og forventninger til gas- og elektricitetstransmission mv., således at 

tarifferne forventes at balancere omkostningerne, inkl. tilladt realværdisikring af 

grundkapitalen i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet.  
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FIGUR 1 | KONCERNEN ENERGINET 

 

 

 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

          

         

         

         

         

         

 

  

      
 

          

         

         

         

 

  

      

         

         

         

  

 

      

 

 

       
 

          

  
 

      

          

Kilde: Energinet 

Usikkerheden i relation til såvel omkostningsbudgettering og forbrugsestimering af el og 

gas betyder, at Energinets omkostninger og indtægter ikke kan forventes at balancere i 

de enkelte år. Differencer mellem indtægter og nødvendige omkostninger plus 

  

  

  

  

Energinet SOV:  Energinets moderselskab SOV’en består af hvile-i-sig-selv dattersel-
skaber samt datterselskaber med anden regulering (gasdistribution og gaslagre) 
Regulering: Der må ikke udbetales udbytte til SOV’ens ejer (Staten). Denne regel 
gælder for alle Energinets selskaber.  For hvile-i-sig selv-selskaber er der en forrent-
ning, der sikrer realværdien af selskabets egenkapital pr. 1. januar 2005 (grundkapi-
tal). De overskud, der oparbejdes i de datterselskaber, der ikke reguleres af hvile-i-
sig-selv-reguleringen, skal som hovedregel blive i datterselskabet, og overskuddet 
må som hovedregel ikke anvendes til andre formål. 

Interne serviceselskaber:  De to selskaber Forretningsservice og Teknik og anlæg ud-
fører alene arbejde for selskaberne i Energinet SOV koncernen.  Alt arbejde skal ud-
føres på markedsvilkår.  Et eventuelt overskud i disse selskaber skal blive i koncernen 
(må ikke udbetales til Energinets ejer – staten). 

Energinet SOV 

Teknik og anlæg Forretningsservice 

El-transmis-
sion (El-TO) 

DataHub 

El-systemansvar 
(El-SY) 

  

Gas-TSO 

Dansk Gas 
Distribution 

Gas Storage 
Denmark 

Hvile-i sig-selv-selskaber: El-transmission, El-system og Gas-TSO reguleres efter en 
hvile-i-sig-selv-regulering, hvor Energinet i tarifferne kan få dækket nødvendige om-
kostninger samt få en forrentning, der sikrer realværdien af grundkapitalen. 
Datahubben er organiseret i et selvstændigt selskab. De nødvendige omkostninger 
til datahubben opkræves via el-systemtariffen. Datahubbens tariffer er ligeledes un-
derlagt hvile-i-sig-selv-regulering.  

Selskaber omfattet af elforsyningsloven eller gasforsyningsloven med anden regu-
lering eller konkurrence: Gas Storage Denmark (gaslager) fungerer på et marked 
med konkurrence, hvor der som udgangspunkt er fri prisdannelse. Hvis et eventuelt 
overskud ikke føres op i SOV’en, påvirker det ikke forrentningen i SOV’en   
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realværdisikring af grundkapitalen (under- eller overdækning) skal udlignes i forhold til 

forbrugerne ved indregning i tarifferne hurtigst muligt og senest i næstfølgende 

regnskabsår. Forsyningstilsynet kan dog ved betydelige differencer tillade en længere 

afviklingsperiode med henblik på en jævn prisudvikling.  

ENERGINET (SAMLET SET) 

Den samlede akkumulerede underdækning i hvile-i-sig-selskaberne var primo 2020 på 

273 mio. kr. I 2020 var der en samlet overdækning på 648 mio. kr., således at den ak-

kumulerede overdækning ultimo 2020 var 375 mio. kr., jf. tabel 1. Årets difference i pct. 

af årets nettoomsætning er 15,2 pct. og den samlede akkumulerede difference i forhold 

til årets nettoomsætning er 8,8 pct. 

 

Den akkumulerede over-/underdækning for El-TO, El-SO1 og Gas-TSO kan aflæses i 

figur 2, hvor den blå kurve angiver El-TO og El-SOs samlede akkumulerede over-/un-

derdækning, mens den grønne kurve angiver den akkumulerede over-/underdækning 

for Gas-TSO. Udviklingen i den samlede akkumulerede over/-underdækning udviser en 

faldende tendens over perioden 2011-2018, hvorimod den stiger i 2019 som følge af en 

stigning i den akkumulerede underdækning på El-TO og El-SO. I 2020 udviser både el- 

og gasområdet en akkumuleret overdækning, jf. figur 2. 

FIGUR 2 | UDVIKLINGEN I DEN AKKUMULEREDE OVER-/UNDERDÆKNING 2011- 2020 

MIO. KR. 

 
Kilde: Energinet 
Note: I figur 2 betyder negative tal, at forbrugerne over tarifferne har betalt mindre end segmentets om-
kostninger (underdækning). Forbrugerne har derfor ”gæld” til Energinet. Positive tal betyder derimod, at 
forbrugerne har betalt mere end segmentets omkostninger (overdækning), hvorfor Energinet har ”gæld” 
til forbrugerne. 

 

 
1 Over-/underdækningen på Datahub er per definition nul, da Datahub får dækket alle nødvendige om-

kostninger via tarifindtægter i El-SO 
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I 2020 var Energinet-koncernens samlede resultat 177 mio. kr. Hovedtallene for udvik-

lingen i Energinets resultat er vist i tabel 2. Energinet havde i 2020 en omsætning på 

5.701 mio. kr. mod 4.274 mio. kr. i 2019. Energinets omkostninger lå i 2020 på 2.743 

mio. kr. mod 2.498 mio. kr. i 2019, jf. tabel 2.  

TABEL 2 | ENERGINETS RESULTAT FRA ÅBNINGSBALANCEÅRET 2005 OG DE SENE-

STE FEM REGNSKABSÅR 2016-2020 (KONCERNTAL) 

 Mio. kr. 2005 2016 2017 2018 2019 2020 

Omsætning 1) 4.386 4.341 4.889 4.905 4.274 5.701 

Tilskud fra EU   270 243 144 32 55 

Over/underdækning   -206 -232 67 314 -648 

Andre driftsindtægter   -6 9 4 5 4 

Regulatoriske periodi-
seringer 

     272 67 

Indtægter I alt 3.075 4.399 4.909 5.120 4.897 5.179 

Omkostninger   2.535 2.473 2.596 2.498 2.743 

Af- og nedskrivning på 
anlægsaktiver 

  1.620 2.285 2.066 1.859 2.035 

Finansielle poster 
(Netto) 

  -411 -441 -375 -346 -189 

Skat af årets resultat   24 62 -29 -51 -35 

Årets resultat 555 -143 -228 54 143 177 

Kilde: Energinet 
Note: 1) Omsætning omfatter transmission af elektricitet, naturgas og relaterede serviceydelser. Der 
foretages indregning i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted 
inden årets udgang, og såfremt indtægten (tarifindtægter + flaskehalsindtægter(el)) kan opgøres påli-
deligt og forventes modtaget. I omsætningen indgår betalinger fra virksomhedens kunder, som virk-
somheden i henhold til lovgivningen skal opkræve og administrere, og som afregnes til producenterne 
af miljøvenlig elektricitet. Omsætningen viser således det samlede omfang af de aktiviteter, virksomhe-
den administrerer. 
Note: 2) Fra 2020 er der ændret regnskabspraksis for de regulatoriske periodiseringer, som tidligere 
var indregnet på egenkapitalen. Her er tale om mellemværende med forbrugerne til indregning i tarif-
ferne efter et år. Med nuværende praksis indregnes den regulatoriske periodisering i balancen i stedet 
for egenkapitalen, hvilket for TSO-aktiviteterne medfører, at årets resultat svarer til forrentning af 
grundkapitalen. Den nye regnskabspraksis er tilpasset for sammenligningstallene 2019 men ikke læn-
gere tilbage. 

 

Den økonomiske regulering af Energinet tillader selskabet en forrentning, der sikrer re-

alværdien af selskabets grundkapital i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2005, jf. 

bekendtgørelsen om Energinet. I praksis fastsættes forrentningen på baggrund af ud-

viklingen i løn- og nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. Forsyningstilsynet udmelder 

pristallet på Forsyningstilsynets hjemmeside hvert kvartal, efter at Danmarks Statistik 

har offentliggjort de indeks, der indgår i beregningerne.  Energinet har i årsrapporten 

indregnet en forrentning i overensstemmelse med Forsyningstilsynets udmelding. Det 
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fremgår af Energinets Årsrapport 2020, at selskabet kan indregne en pristalsregulering 

af grundkapitalen på -0,6 pct. i 2020, jf. tabel 3. 

TABEL 3 | UDVIKLINGEN I REGULERINGSPRISTAL FRA ÅBNINGSBALANCEÅRET 

2005 OG DE SENESTE FEM REGNSKABSÅR 2016-2020 

  2005 2016 2017 2018 2019 2020 

Stigning i pristal (pct.) 3,8 0,7 2,9 3,9 1,3 -0,6 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Note: I 2008 ændrede Danmarks Statistik et pristal, der lå til grund for fastlæggelsen af Energinets for-

rentning. Ændringen betød, at det ikke umiddelbart var muligt at sammenligne de ”gamle” og de ”nye” 

pristal. I forbindelse med behandlingen af årsrapporten for 2011 blev det endeligt fastlagt, hvorledes 

overgangen mellem de gamle og nye pristal skulle foretages. Denne metode er også benyttet i forbin-

delse med ændring af et pristal i 2013, der danner baggrund for reguleringspristallet for 2014, 2015, 

2016, 2017 og 2018 

Energinets egenkapital udgøres af egenkapitalen på stiftelsestidspunktet dvs. pr. 1. ja-

nuar 2005 (grundkapitalen) tillagt den årlige forrentning. Energinets egenkapital var 

primo 2020 4,0 mia. kr., hvoraf grundkapitalen udgjorde 4,4 mia. kr. Realsikringen af 

Energinets grundkapital udgjorde i 2020 -19 mio. kr. jf. tabel 4. Den ændrede regnskabs-

praksis fra 2020 betyder, at summen af resultaterne af tarifregnskaberne for El-TO, El-

SO og Gas-TSO vil være lig den årlige realsikring af grundkapitalen. 

TABEL 4 | ENERGINETS FORRENTNING (REALSIKRING) AF GRUNDKAPITAL FRA ÅB-

NINGSBALANCEÅRET 2005 OG DE SENESTE FEM REGNSKABSÅR 2016 – 2020 

Mio. kr. 2005 2016 2017 2018 2019 2020 

Egenkapital primo regnskabsåret 3.157 5.830 5.664 5.445 5.510 4.020 

Heraf grundkapital 3.157 4.145 4.165 4.256 4.380 4.421 

Andre reserver   1.686 1.499 1.189 1.130 -402 

Årlig realsikring af grundkapital 86 21 91 124 42 -19 

Kilde: Energinet 

Note: Fra 2020 har Energinet ændret regnskabspraksis for de regulatoriske periodiseringer, som tidli-

gere var indregnet på egenkapitalen. Her er tale om mellemværende med forbrugerne til indregning i 

tarifferne efter et år. Med den nye regnskabspraksis indregnes den regulatoriske periodisering nu i ba-

lancen i stedet for egenkapitalen, hvilket for TSO aktiviteterne medfører, at årets resultat svarer til for-

rentning af grundkapitalen 
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ENERGINET ELTRANSMISSION A/S 

For Energinet Eltransmission A/S CVR-nr. 39 31 48 78 (El-TO) var den akkumulerede 

underdækning primo 2020 på 416 mio. kr. I 2020 var der en overdækning på El-TO på 

604 mio. kr., således at den akkumulerede underdækning ultimo 2019 blev til en akku-

muleret overdækning i 2020 på 188 mio. kr. dvs. 5,3 pct. af årets nettoomsætning på 

3.546 mio. kr. 

Differencen for El-TO skyldes ifølge Energinet primært højere flaskehalsindtægter, hø-

jere elforbrug samt lavere omkostninger til nettab, dette modsvares kun delvist af højere 

omkostninger til eltransmissionsnettet.  

 

Flaskehalsindtægterne mod Norden var 365 mio. kr. højere end budgetteret, da 2020 

var et vådår i Norden med til tider meget lave elpriser – særligt i Norge. Det resulterede 

i stor transit gennem det vestdanske elnet med deraf følgende høje flaskehalsindtægter. 

Tarifindtægterne var 62 mio. kr. højere end budgetteret som følge af højere elforbrug. 

Omkostninger til nettab er faldet fra 301 mio. kr. i 2019 til 281 mio. kr. i 2020. Energinet 

har oplyst, at de lavere omkostninger i 2020 skyldes lavere spotpriser, dog var PSO-

tariffen højere. Det modsvares delvist af, at det fysiske nettab var 1,3 % højere end 

budgetteret i 2020.  

 
Omkostningerne til eltransmissionsnettet var 61 mio. kr. højere end budgetteret på 

grund af øgede afskrivninger, da den generelle levetid på kabler blev reduceret til 50 

år. Samtidig var der i 2020 uforudsete havariomkostninger. De øgede afskrivninger og 

uforudsete havariomkostninger modsvares delvist af lavere finansielle omkostninger. 

 

Udviklingen i El-TOs omkostninger, over-/underdækning samt nettarif er illustreret i figur 

3 nedenfor. Omkostningerne aflæses ved de turkise søjler (tillagt evt. underdækning), 

underdækning er illustreret ved de sorte firkanter, mens overdækning er illustreret ved 

de grå firkanter. Samtidig kan nettariffen aflæses ud fra den blå kurve. Det ses af figur 

3, at år med overdækning typisk efterfølges af et fald i tariffer, mens år med underdæk-

ning efterfølges af en stigning i tariffer. Figur 4 og 5 følger samme opbygning.  
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FIGUR 3 | EL-TO TARIFREGNSKAB: UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER, OVER-/UN-

DERDÆKNING (MIO. KR.) SAMT ELNETTARIF (ØRE/KWH) 2012 - 2020 

  
Kilde: Energinet 

 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at El-TO i 2020 har vendt underdækningen til en over-

dækning. Af det af Energinet fremsendte materiale fremgår det, at overdækningen ho-

vedsageligt skyldes uforudsete hændelser – primært fluktuationer i flaskehalsindtægter. 

Derfor har El-TO ikke kunnet tage højde for de øgede indtægter i fastsættelsen af tarif-

ferne for 2020. Forsyningstilsynet har i sin gennemgang af det af Energinet fremsendte 

materiale ikke fundet grundlag for at meddele korrektioner til Energinets opgørelse af 

El-TOs difference. Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af Energinets redegørelser, 

at der ikke findes grundlag for en ændret afvikling af differencen og dermed henstilles 

der til, at overdækningen udlignes i indeværende år. 

Forsyningstilsynet har ved denne afgørelse om Energinets årsrapport 2020 anvendt de 

regnskabsoplysninger om årets omkostninger herunder afskrivninger for El-TO, der 

fremgår af El-TOs tarifregnskab for 2020. 

TILBAGEBETALING AF AFSKRIVNINGER PÅ UDSKUDT SKAT 

Energinet har gjort Forsyningstilsynet opmærksom på, at der er sket en meropkræv-

ning på i alt 366 mio. kr. over perioden 2013-2019. Meropkrævningen vedrører afskriv-

ninger på udskudt skat i forbindelse med Energinets køb af de regionale net i 2012. 

 

Det følger af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet § 7, stk. 1, at 

Energinet skal afvikle differencer inden for førstkommende reguleringsperiode. Det føl-

ger af § 7, stk. 2, at ved betydelige differencer kan Forsyningstilsynet tillade en læn-

gere afviklingsperiode. Meropkrævningen på 366 mio. kr. tillagt årets difference på El-

TO på 188 mio. kr. giver El-TO en samlet overdækning på 554 mio. kr. ultimo 2020. 

Den samlede difference i procent af årets nettoomsætning bliver dermed 15,6 %. Til 

sammenligning udgjorde differencen på El-TO i 2019 19 % af årets nettoomsætning.  
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Det er ifølge bestemmelserne for den nuværende regulering ikke tilladt at pålægge 

renter på tidligere års differencer, hvorfor beløbet på 366 mio. kr. vurderes ikke at 

skulle rentepålægges ved afvikling senest i det næstkommende regnskabsår. Det er 

endnu uafklaret, hvordan differencer vil blive rentepålagt i den nye regulering af Ener-

ginet. Ved en afviklingsperiode på mere end 2 år, vil rentebestemmelserne i den nye 

regulering skulle overholdes. 

 

Forsyningstilsynet finder, at en meropkrævning, som har fundet sted de seneste otte år 

bør afvikles hurtigst muligt, således at de pågældende forbrugere, som har betalt for 

meget, også i videst mulig omfang er de forbrugere, som får gavn af tilbagebetalingen. 

 

På baggrund af ovenstående meddeler Forsyningstilsynet i medfør af § 11, stk. 4, i af 

bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet datter-selskabet El-TO 

korrektion til selskabets Årsrapport 2020 for så vidt angår differencen mellem 

realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning. Korrektionen 

omfatter en meropkrævning på 366 mio. kr., som har fundet sted over perioden 2013 – 

2019. Differencen for 2020 for El-TO udgør herefter 554 mio. kr, der skal afvikles sna-

rest muligt og senest i det næstfølgende regnskabsår, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse 

om økonomisk regulering af Energinet. 

ENERGINET ELSYSTEMANSVAR A/S 

For Energinet Elsystemansvar A/S – CVR-nr. 39 31 49 59 (El-SO) var den akkumulerede 

overdækning primo 2020 på 93 mio. kr. I 2020 var der en underdækning på 34 mio. kr., 

således at den akkumulerede overdækning ultimo 2020 blev 59 mio. kr.. Netto-

omsætningen var i El-SO 1.738 mio. kr. i 2020, dvs. overdækningen udgjorde 3,4 pct af 

årets nettoomsætning. 

 

Underdækningen på 34 mio. kr. skyldes ifølge Energinet primært højere omkostninger 

til systemydelser på grund af højere priser på manuelle og automatiske reserver. Der 

blev i 2020 etableret en ny reserve, som skal afhjælpe problemer med manglende inerti 

i elsystemet i sommermånederne, hvilket der ikke var budgetteret med. Det blev i 

forbindelse med godkendelse af metode for indkøb af reserven indskærpet over for 

Energinet, at Energinet først kan anvende en godkendelsespligtig metode, efter den er 

godkendt af Forsyningstilsynet.2 Men da indkøb af denne reserve i samme afgørelse 

godkendes som en nødvendig omkostning, og indskærpelsen i øvrigt ikke indeholder 

yderligere sanktioner, vurderer Forsyningstilsynet, at indkøb af reserven i 2020 kan god-

kendes som en nødvendig omkostning. Ud over højere omkostninger til systemydelser 

er omkostninger til aktuel skat samt periodisering af regulatoriske poster flyttet fra El-

TOs regnskab til El-SOs regnskab i 2020, uden at der var budgetteret med dette.  

 

Ovenstående afvigelser modsvares delvist af højere tarifindtægter som følge af højere 

elforbrug samt højere indtægter i balance- og regulerkraftmarkedet, som dog næsten 

modsvares af højere omkostninger til modhandel og specialregulering i El-TOs regn-

skab. Udviklingen i El-SOs omkostninger, over-/underdækning samt systemtarif er illu-

streret i figur 4 nedenfor.  

 
2 Jf. Afgørelse om Energinets vilkår og betingelser for udbud af en hurtig frekvensreserve i budområde 

Østdanmark (DK2) dateret d. 30. oktober 2020 
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FIGUR 4 | EL-SO TARIFREGNSKAB: UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER, OVER-/UN-

DERDÆKNING (MIO. KR.) SAMT EL-SYSTEMTARIF (ØRE/KWH) 2012 - 2020 

  
 
Kilde: Energinet 
 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at El-SO har vendt overdækningen fra 2019 til en 

underdækning i 2020. Forsyningstilsynet har i sin gennemgang af det af Energinet frem-

sendte materiale ikke fundet grundlag for at meddele korrektioner til Energinets opgø-

relse af El-SOs difference. Da underdækningen hovedsageligt skyldes uforudsete hæn-

delser – højere omkostninger til systemydelser, har El-SO ikke kunnet tage højde for 

udgifterne i fastsættelsen af tarifferne for 2020. Forsyningstilsynet vurderer på baggrund 

af Energinets redegørelser, at der ikke findes grundlag for en ændret afvikling af diffe-

rencen og dermed henstilles der til, at underdækningen udlignes i indeværende år. 

Forsyningstilsynet har ved denne afgørelse om Energinets årsrapport 2020 anvendt de 

regnskabsoplysninger om årets omkostninger for El-SO, der fremgår af El-SOs tarifregn-

skab for 2020. 

ENERGINET DATAHUB A/S 

Energinet DataHub A/S’s – CVR-nr. 39 31 50 41 (DataHub) difference er per definition 

nul, da alle udgifter under den nuværende hvile-i-sig-selv regulering dækkes 1 til 1 via 

tarifindtægter fra El-SO. DataHub modtog i 2020 212 mio. kr. af tarifindtægterne fra El-

SO, hvilket var en stigning på 6 mio. kr. sammenlignet med 2019. DataHubs realiserede 

omkostninger for 2020 lå dog 7 mio. kr. under budget, hvilket skyldes reducerede om-

kostninger til ekstern leverandør samt større intern ressourceaktivitet på et anlægspro-

jekt end budgetteret samt andre mindre afvigelser. 

ENERGINET GAS TSO A/S 

For Energinet Gas TSO A/S – CVR-nr. 39 31 50 89 (Gas-TSO) var der primo 2020 en 

akkumuleret overdækning på 50 mio. kr. Energinet havde i 2020 en overdækning på 
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Gas-TSO på 78 mio. kr., og havde således ultimo 2020 en akkumuleret overdækning på 

128 mio. kr. 

Energinet oplyser, at overdækningen på 78 mio. kr. i 2020 primært skyldes, at der i løbet 

af 2020 er realiseret højere indtægter end forventet, da der er sket en markant ændring 

af bookingadfærden med en stigning i salget af kortere og dyre kapacitetsprodukter. 

Derudover realiserede en del af omkostningerne sig noget lavere end budgetteret. Dette 

skyldes primært optimering af kompressordriften samt værdiregulering af nødgas.  

 

Energinet oplyser videre, at ændrede lovkrav ift. reetableringsforpligtelse har ført til 

ændret praksis, således at reetableringen ikke længere indeholder et estimeret beløb 

afsat til evt. uforudsete omkostninger. Den ændring af praksis får både effekt historisk 

og fremadrettet og påvirker således den samledes overdækning. 

 

Omsætningen i Gas-TSO var i 2020 522 mio. kr. Dermed udgør overdækningen på 78 

mio. kr. godt 14,9 pct. af nettoomsætningen i 2020. Figur 5 illustrerer udviklingen i Gas-

TSOs omkostninger, over-/underdækning samt kapacitetstarif. 

FIGUR 5 | UDVIKLINGEN I GASTRANSMISSIONS KAPACITETSTARIF 

(DKK/KWH/TIME/ÅR) 2012-2020 SAMT OVER-/UNDERDÆKNING (MIO. KR.)  

 
 
Kilde: Energinet 
 
 

Gastransmissionstarifferne er opgjort pr. gasår, hvorimod over-/underdækningen opgø-

res pr. kalenderår. Kapacitetstariffer opgøres i DKK/kWh/time/år hvorimod volumentarif-

fer og nødforsyningstariffer opgøres i DKK/kWh. Da der på Gas-TSO er flere tariffer end 

blot kapacitetstariffen viser tabel 5 en samlet oversigt over udviklingen i alle tariffer på 

gastransmissionsområdet 2015-2020.  
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TABEL 5 | GASTRANSMISSIONSTARIFFER (2015-2020) 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Kapacitetsbetaling 
DKK/kWh/h/år 
(gns) 

9,45 11,64 12,95 14,62 23,54 27,16 

Volumentariffer 
DKK/kWh 

0,00259 0,00336 0,00381 0,0046 0,00241 0,00291 

Nødforsyningstarif 
(gns) DKK/kWh 

0,00119 0,0011 0,00047 0,0032 0,00329 0,0062 

 
Kilde Energinet 
 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at Gas-TSO i 2020 har øget den akkumulerede over-

dækning. Forsyningstilsynet har i sin gennemgang af det af Energinet tilsendte materiale 

ikke fundet grundlag for at meddele korrektioner til Gas-TSOs opgørelse af differencen. 

Da differencen hovedsageligt skyldes uforudsete hændelser – øgede indtægter som 

følge af en markant ændring af bookingadfærden, har Gas-TSO ikke kunnet tage højde 

for indtægterne i fastsættelsen af tarifferne for 2020. Forsyningstilsynet vurderer på bag-

grund af Energinets redegørelser, at der ikke findes grundlag for en ændret afvikling af 

differencen og dermed henstilles der til, at overdækningen udlignes i indeværende år. 

Forsyningstilsynet har ved denne afgørelse om Energinets årsrapport 2020 anvendt de 

regnskabsoplysninger om årets omkostninger herunder afskrivninger for Gas-TSO, der 

fremgår af Gas-TSOs tarifregnskab for 2020. 

 

Forsyningstilsynet er opmærksom på, at der i Gas-TSOs omkostninger for 2020 indgår 

udgifter til forundersøgelser til brintudvikling. Forsyningstilsynet vil i den sammenhæng 

vurdere, om der er det fornødne hjemmelsgrundlag til at rejse en tilsynssag efter gas-

forsyningslovens § 41, stk. 1. Der henvises til de afsluttende bemærkninger nedenfor.  

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

Som det fremgår ovenfor undersøger Forsyningstilsynet, om der er grundlag for at rejse 

en tilsynssag vedrørende omkostninger til forundersøgelser til udvikling af brint (sagsnr. 

21/10778). 

 

Undersøgelserne vedrørende omkostninger til brintforundersøgelser er indledt med hen-

blik på en nærmere vurdering af, om Energinets indregning af omkostninger til brintfor-

undersøgelser i Energinets tariffer er i overensstemmelse med bestemmelserne i gas-

forsyningsloven.  

 

Ved en tilsynssag vurderer Forsyningstilsynet om reglerne i forsyningslovene er over-

holdt. Forsyningstilsynet kan vejledende oplyse, at Forsyningstilsynet ved oprettelsen af 

ovennævnte sag endnu ikke har haft lejlighed til at vurdere sagen. Udfaldet af undersø-

gelserne vil eventuelt kunne føre til, at denne afgørelse om Energinets årsrapport 2020 
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kan genoptages og ændres. Forsyningstilsynet forventer, at sagen behandles og afslut-

tes i løbet af 2022. 

 

Det bemærkes, at sagen om støtte til El- og Gasmuseet (sagsnr. 20/01413) udestår. 

Sagen blev indledt med henblik på en nærmere vurdering af, om Energinets indregning 

af støtte til museerne som en nødvendig omkostning i Energinets tariffer er i overens-

stemmelse med bestemmelserne i Elforsyningslovens §71 og Gasforsyningslovens § 

37. Udfaldet af sagen kan få betydning for denne afgørelse. Sagen forventes afsluttet 

ultimo 2021. 

 

Det bemærkes, at sagen om håndtering af vederlag i aktivbasen (sagsnr. 20/13142) 

udestår. Sagen blev indledt med henblik på en nærmere vurdering af, om Energinets 

indregning af vederlag i Energinets tariffer er i overensstemmelse med bestemmelserne 

Elforsyningslovens § 71. Udfaldet af sagen kan få betydning for denne afgørelse. Sagen 

forventes afsluttet ultimo 2021. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning og § 51 i lovbekendtgørelse 

nr. 126 af 6. februar 2020 om naturgasforsyning. Klagen skal være skriftlig og være 

indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. Klagen sendes 

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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 

 


