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RESUMÉ 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS 
TSO A/S, er berettiget til at indregne omkostninger til økonomisk støtte, som disse dat-
terselskaber yder, til henholdsvis Energimuseet og GASmuseet. 
 
Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS TSO A/S kan i priserne for de aktivi-
teter, som Energinet og dets helejede datterselskaber varetager efter lovgivningen, ind-
regne nødvendige omkostninger til for eksempel indkøb af energi, lønninger, tjeneste-
ydelser, administration, vedligeholdelse og andre driftsomkostninger mv. Forsyningstil-
synet fører tilsyn hermed.  
 
Forsyningstilsynet vurderer i afgørelserne, at den økonomiske støtte til museerne ikke 
kan anses som nødvendige omkostninger, da omkostningerne efter Forsyningstilsynets 
vurdering ikke er nødvendige for opretholdelsen af en effektiv drift af de to virksomheder. 
Virksomhederne skal på den baggrund ophøre med at indregne omkostningerne til den 
økonomiske støtte til museerne i priserne.  
 
 

AFGØRELSE 

Energinet Elsystemansvar A/S kan fra den 1. januar 2023, hvor aftalen om økonomisk 
støtte til Energimuseet kan bringes til ophør, fremadrettet ikke indregne omkostninger til 
Energimuseet i priserne for de aktiviteter, som selskabet varetager i medfør af lov om 
Energinet.  
 
Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 71, stk. 1. 
 
Energinet GAS TSO A/S kan fra den 1. januar 2022 ikke i priserne for de aktiviteter, som 
selskabet varetager i medfør af i lov om Energinet, indregne omkostninger til økonomisk 
støtte til GASmuseet. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af gasforsyningsloven § 41, stk. 1, jf. § 37 d. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 
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SAGSFREMSTILLING  

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS 
TSO A/S, der er helejede datterselskaber af Energinet, er berettigede til at indregne 
omkostninger til økonomisk støtte, som disse datterselskaber yder, til henholdsvis Ener-
gimuseet og GASmuseet. Energinet, og i dag de to omtalte datterselskaber, har således 
gennem en årrække ydet årlig økonomisk støtte til de to museer. Energinets omkostnin-
ger til støtten, har Energinet (og nu Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS 
TSO A/S) indregnet i priserne (tarifferne) over for transmissionskunderne på henholds-
vis el- og gastransmissionsområdet. 
 
Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de aktivite-
ter, som Energinet og dets helejede datterselskaber varetager efter lovgivningen, ind-
regne nødvendige omkostninger til for eksempel indkøb af energi, lønninger, tjeneste-
ydelser, administration, vedligeholdelse og andre driftsomkostninger mv. 
 
Forsyningstilsynet har rejst denne tilsynssag på baggrund af et møde med Energinet 
den 18. december 2019 i en tilbagevendende møderække hvert kvartal, hvor Forsy-
ningstilsynet og Energinet løbende orienterer om aktuelle emner og sager. På mødet 
orienterede Energinet om, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement 
havde anmodet Energinet om at få Forsyningstilsynet til at genbekræfte, at Energinet 
kan yde den økonomiske støtte til de to museer, som Energinet har ydet gennem en 
årrække, og at denne økonomiske støtte fortsat kan indregnes som en nødvendig om-
kostning i Energinets tariffer. 
 
Forsyningstilsynet har ved gennemgang af Energimuseets årsrapporter kunnet konsta-
tere, at Energinet Elsystemansvar A/S gennem en årrække har ydet økonomisk støtte 
hertil. Energinet Elsystemansvar A/S har således eksempelvis ydet økonomisk støtte i 
2016 på 5.490.920 kr. og i 2017 på 5.529.435 kr. samt i 2018 på 5.589.956 kr. 
 
Forsyningstilsynet har ved gennemgang af GASmuseets årsrapporter konstateret, at 
Energinet GAS TSO A/S igennem en årrække har ydet økonomisk støtte hertil. Energi-
net GAS TSO A/S har således eksempelvis i årene 2017-2019 årligt ydet 450.000 kr. i 
økonomisk tilskud. 
 
Forsyningstilsynet anmodede ved e-mail af den 14. januar 2020 Energinet om at rede-
gøre for den hjemmel, hvorved Energinet indregner omkostningerne til støtten til muse-
erne i tarifferne for el- og gastransmission. 
 
Energinet besvarede ved brev af 6. marts 2020 Forsyningstilsynets anmodning om en 
redegørelse. I besvarelsen anførte Energinet blandt andet følgende: 
 

”Ad. 1 

 
1.1 Elforsyningsloven 

 
Energinet finansielle støtte til museerne er sket siden oprettelsen af Energinet i 2005. Inden da 
ydede Eltra tillige støtte til Elmuseet, så praksis for støtte har eksisteret også før etablering af Ener-
ginet.  
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Ved stiftelse af Energinet i 2005 udarbejdede Energinet (daværende Eltra og Elkraft) et notat om 
den kommende tarifstruktur i Energinet (dateret 13. oktober 2004). Notatet blev metodeanmeldt til 
Energitilsynet til gennemgang og godkendelse. Energitilsynet godkendte i oktober 2004 på den 
baggrund metoderne for prisfastsættelse og tarifering som fastlagt i det anmeldte notat 
 
Det fremgår eksplicit af det godkendte notat at Energinet (Eltra) udbetaler tilskud til elmuseet og at 
omkostningen til dette opkræves som en del af tarifferne med hjemmel i den dagældende elforsy-
ningslovs § 8, § 69, og § 71, stk. 1. Det bemærkes hertil, at de nævnte § 8 og § 69 alene vedrørte 
opdelingen af tarifelementer i nødvendige omkostninger (nødvendige PSO omkostninger og andre 
netrelaterede nødvendige omkostninger) og ikke selvstændige materielle bestemmelser om en be-
stemt aktivitets lovlighed.  
 
Der er ikke herudover i Energitilsynets godkendelse angivet materielle hjemler i elforsyningsloven 
som baggrund for godkendelsen. 
 
Energitilsynets godkendelse er hjemlet i elforsyningslovens § 71, stk. 2, og § 73 a.  
 
Energitilsynets materielle vurdering er i hovedsagen relateret til en vurdering af om en omkostning 
er lovlig efter § 71, stk. 1, som en nødvendig omkostning, som kan opkræves via tarifferne.  
 
Ved at godkende tariferingen i 2005 har Energitilsynet således godkendt at bl.a. opkrævning af 
omkostninger til dækning af tilskud til Elmuseet udgør en lovlig nødvendig omkostning efter elfor-
syningslovens § 71, stk. 1.  
 
Den dagældende § 71, stk. 1, er stort set identisk med den gældende § 71, stk. 1. Den eneste 
materielle ændring af bestemmelsen, som er sket i løbet af årene, er, at der i den gældende § 71, 
stk. 1, er indføjet et led om at Enenerginets tariffer ikke må stige som følge af vederlag som betales 
for overdragelse af virksomheder, hvilket tidligere fremgik af § 69, stk. 1, sidste punktum.  
 
Det materielle indhold af § 71, stk. 1, relateret til hvilke omkostninger, som kan betragtes som 
nødvendige og dermed kan indregnes i Energinets tariffer er derfor uændret i forhold til det grund-
lag som Energitilsynet benyttede til godkendelse af tarifferne i 2004.  
 
Energinets opkrævning af omkostningen til støtte til Elmuseet/Energimuseet er i alle årene sket på 
baggrund af metoden godkendt af Energitilsynet i 2005. Der er således ikke sket ændringer i det 
materielle grundlag for Energinets opkrævning af omkostningen fra godkendelsen og til nu.  

 
[…] 

 
1.3 Opsummering  

 
Da det materielle lovgrundlag for Tilsynets godkendelse således i det hele har været uændret i alle 
årene og da Energinets opkrævning i alle årene er sket i overensstemmelse med den af Energitil-
synet (som kompetent myndighed på området) godkendte metode må det lægges til grund, at om-
kostningen til støtten til Energimuseet i alle årene har være en lovlig nødvendig omkostning, som 
har kunne opkræves via Energinets tariffer med hjemmel i elforsyningslovens § 71, stk. 1.   
 
Er Forsyningstilsynet derfor af den opfattelse, at Energitilsynets godkendelse fra 2005 ikke var 
korrekt, eller at fortolkningen af de relevante bestemmelser har ændret sig i så væsentlig grad, at 
de ikke længere kan hjemle tilskuddet til Energimuseet som en nødvendig omkostning, bør Forsy-
ningstilsynet efter Energinets opfattelse remonstrerer den tidligere godkendelse og træffe en ny 
afgørelse i sagen.  
 
Det bemærkes, at støtten til Gasmuseet er sket ud fra samme principper og identiske bestemmel-
ser i naturgasforsyningsloven, hvorfor ovenstående betragtninger tillige gælder for denne støtte.” 

 
Energinet har efter at have afgivet ovennævnte redegørelse på et kvartalsmøde mellem 
Forsyningstilsynet og Energinet den 27. marts 2020 præciseret, at Energinet alene øn-
sker at få bekræftet, at man er berettiget til fremadrettet fortsat at yde økonomisk støtte 
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til de to museer, og at denne støtte kan indregnes i tarifferne som nødvendige omkost-
ninger. 
 
Energinet har ved e-mail af den 27. september 2021 til Forsyningstilsynet oplyst, at 
Energinet GAS TSO A/S har besluttet at ophøre med at støtte GASmuseet fra og med 
den 1. januar 2022. 
 
Energinet har, som det fremgår ovenfor, som begrundelse for at yde støtten henvist til, 
at Energitilsynet tidligere skulle have godkendt metoder for prisfastsættelse for hen-
holdsvis systemtariffen (el) og transmissionstariffen (gas).  
 
For så vidt angår systemtariffen (el) fremgik følgende af metodeanmeldelsen af den 13. 
oktober 2004 fra det daværende Eltra og Elkraft System (nu Energinet Elsystemansvar 
A/S) til Energitilsynet vedrørende tilskud til Elmuseet  
 

”Opdeling af den systemansvarlige virksomheds tarifpuljer pr. 1. januar 2005 
 
[…] 
 
Denne rapport fastlægger efter aftale med Energitilsynet de principper, der ligger til grund for de 
systemansvarliges virksomheders tarifering og fordeling af indtægter og omkostninger på tarifpuljer 
pr. 1. januar 2005.” 

 
Med anmeldelsen var vedlagt seks bilag, herunder bilag 1, der er et anmeldelsesskema 
til brug for anmeldelse til Energitilsynet af det kommende års budget og tariffer for den 
systemansvarlige virksomhed, og bilag 2 ”systempulje”, der giver en kort forklaring på 
indtægterne og omkostningerne i tariffen.  
 
Af bilag 1, note O.4, fremgår: 
 

”[…] 

[…]” 

 
Af bilag 2 fremgår følgende: 
 

”[…] 

[…]” 

 
For så vidt angår transmissionstariffen (gas) har Forsyningstilsynet ved en gennemgang 
af arkiverne ikke kunnet identificere den daværende gassystemansvarlige virksomheds 
(Gastra A/S´) metodeanmeldelse for transmissionstariffen fra 2004. Forsyningstilsynet 
har imidlertid identificeret det daværende Energitilsyns metodegodkendelse af Gastras 
metode for fastsættelse af transmissionstariffen fra 2004. Det drejer sig om afgørelse af 
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den 22. november 2004 (j.nr. 3/1321-0304-0015) og afgørelse af den 26. juni 2006 (j.nr. 
4/0820-0304-0001).  
 
Det fremgår af disse to afgørelser, at Energitilsynet godkendte et antal metodeelemen-
ter, der indgår i Gastras (nu Energinet GAS TSO A/S) samlede metode for prisfastsæt-
telse, herunder transmissionstariffen. Det fremgår dog ikke udtrykkeligt af disse afgørel-
ser, at Gastra skulle have orienteret Energitilsynet om, at virksomheden ydede tilskud til 
GASmuseet, og at denne omkostning ville blive indregnet i tarifferne. 
 
Forsyningstilsynet er dog bekendt med, at det daværende Energitilsyn har haft udarbej-
det en vejledning af den 21. marts 2013 (j.nr. 13/03744) til gasdistributionsselskaberne 
om indberetning af omkostninger til brug for den økonomiske benchmarking af gasdistri-
butionsselskabernes økonomiske effektivitet. Af denne vejledning fremgår på side 7, 
punkt 12 i, at der under posten ”Markedsføring” kan henføres omkostninger til GASmu-
seet: 

 
”[…] 

[…]” 

 
Der gælder for gasdistributionsselskaberne (Evida) samme regler som for Energinet 
GAS TSO A/S for så vidt angår hvilke omkostninger, der kan indregnes i priserne. 
 
Forsyningstilsynet har i forbindelse med udmelding af foreløbige indtægtsrammer for 
perioden 2022-2025 vejledt de tre gasdistributionsselskaber om, at de fra 2022 ikke kan 
indregne økonomisk støtte til GASmuseet som en nødvendig omkostning. 
 

SAGENS PARTER 
 
Forsyningstilsynet anser Energinet Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39 31 49 59) og Ener-
ginet GAS TSO A/S (CVR nr. 39 31 50 89) som parter i sagen. Forsyningstilsynet lægger 
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i den sammenhæng til grund, at myndighedsenheden hos Energinet (Energinet SOV) er 
partsrepræsentant for de to selskaber.  
   

HØRING 
 
Et udkast til nærværende afgørelse er den 21. december 2021 sendt i partshøring hos 
Energinet SOV, Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS TSO A/S med frist for 
høringssvar senest den 28. januar 2022.  
 
 
Forsyningstilsynet har ved e-mail af den 28. januar 2022 modtaget Energinets hørings-
svar, hvor Energinet anfører, at:  
 

”Energinet har ingen indvending mod Forsyningstilsynets afgørelse, og vil som en konsekvens 
heraf bringe støtten til ophør.  
 
I udkast til afgørelse er det allerede noteret, at Energinet ved mail af den 27. september 2021 til 
Forsyningstilsynet har oplyst, at Energinet har besluttet at ophøre med at støtte Gasmuseet fra 
og med 1. januar 2022.  
 
Energinet anmodes i høringen oplyse, hvornår den økonomiske støtte til Energimuseet kan brin-
ges aftaleretligt til ophør. Energinet har indgået en aftale for 2022, hvorfor Energimuseet har en 
berettiget forventning om støttebidrag for dette år. Tilskuddet er afgørende for den fortsatte drift af 
museet og afgørende for en igangværende udvidelse af museet med særlig fokus på formidling af 
den grønne omstilling. Energinet vil aftaleretslig kunne bringe støtten til ophør med virkning fra 1. 
januar 2023.  
 
Med planer om en større fornyelse og ombygning af Energimuseet er det timingsmæssigt kritisk 
for museet, hvis støtte fra Energinet ikke fortsætter i 2023, idet der jævnfør planerne holdes åbent 
på det eksisterende museum i 2023, mens museet lukker for ombygning i 2024. I 2024 vil Energi-
museet således have mulighed for at skrue væsentligt ned for driftsomkostningerne og finde en 
fremtidig driftsfinansiering for det nye museum.” […]  

 

RETSGRUNDLAG 

For så vidt angår Energinet Elsystemansvar A/S’ økonomiske støtte til Elmuseet: 
 
Eltra og Elkraft System har i metodeanmeldelsen af den 13. oktober 2004 som hjemmel 
for den økonomiske støtte til Elmuseet henvist til § 8, stk. 5, og § 71, stk. 1, i den dagæl-
dende lov om elforsyning. 
 
Den dagældende bestemmelse i § 8, stk. 5, i elforsyningslovens, som affattet ved lov nr. 
495/2004, har følgende ordlyd: 
 

§ 8, stk. 5. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige omkostninger påhviler de brugere, der 
modtager virksomhedens ydelser, og opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer. 

 
Den dagældende bestemmelse i § 71, stk. 1, i elforsyningsloven, som affattet ved lov-
bkg. nr. 151/2003, har følgende ordlyd: 
 



 

 

 
 

Side 7/12 

§ 71. Systemansvarlige virksomheder kan i priserne indregne nødvendige omkostninger som 
nævnt i § 69, stk. 1. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden af-
holder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift. 

 
I den nugældende lov om elforsyning er ovennævnte to bestemmelser affattet således: 
 
Den dagældende bestemmelse i § 8, stk. 5, svarer til den nugældende bestemmelse i 
§ 8, stk. 2, jf. lovbkg. 984/2021, der er sålydende: 
 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders øvrige omkostninger i medfør af denne lov og lov 
om fremme af vedvarende energi påhviler de brugere, der modtager virksomhedens ydelser, og 
opkræves gennem den enkelte virksomheds tariffer, medmindre omkostningerne er finansieret på 
anden måde, herunder af statsmidler. 

 
Den nugældende bestemmelse i § 71, stk. 1, i elforsyningsloven er affattet anderledes 
end den dagældende bestemmelse. Den nugældende bestemmelse i lovbkg. 
984/2021 har dog først virkning fra 2023, da følgende fremgår af ikrafttrædelsesbe-
stemmelserne: 
 

Lov nr. 2211 af 29. december 2020 (Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transpa-
rent proces for Energinets investeringer og ny fremsynet økonomisk regulering af Energinet 
m.v.)33) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 

 
 

§ 4 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021. 
Stk. 2-5. (Udelades) 
Stk. 6. §§ 71-71 b og § 76, stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4-
6, og §§ 37 d-37 f og § 40, stk. 2 og 4, i lov om naturgasforsyning som affattet ved denne lovs § 
3, nr. 10-13, har virkning for indtægtsrammer fra 2023. De hidtil gældende regler i § 71 og § 76, 
stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020, og i §§ 37 d og 
40 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020, finder anvendelse 
til og med 2022. 

 
Den nugældende bestemmelse er således § 71, stk. 1, i elforsyningsloven, jf. lovbkg. 
119/2020, der 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. 

 
Det fremgår af disse bestemmelser, at Energinet kan indregne nødvendige omkostnin-
ger i priserne, og at der ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virk-
somheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde 
en effektiv drift. 
 
For så vidt angår Energinet GAS TSO A/S’ økonomiske støtte til GASmuseet: 
 
Energinet har til Forsyningstilsynet oplyst, at den økonomiske støtte til GASmuseet 
”…er sket udfra samme principper og identiske bestemmelser i naturgasforsyningslo-
ven,…”. 
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Den i 2004 dagældende bestemmelse i § 9, stk. 2, i naturgasforsyningsloven, som af-
fattet ved lovbkg. nr. 130/2003, har følgende ordlyd: 
 

Stk. 2. Transmissions-, distributions-, lager- og forsyningsselskabers øvrige omkostninger påhvi-
ler de systembrugere, der modtager selskabets ydelser, og opkræves gennem det enkelte sel-
skabs tariffer. 

 
Den nugældende bestemmelse i § 9, stk. 2, i gasforsyningsloven er identisk med oven-
stående dagældende bestemmelse. 
 
Den dagældende bestemmelse i § 37 d, stk. 1, i naturgasloven, som affattet ved lov 
1384/2004, har følgende ordlyd: 
 

§ 37 d. Energinet Danmark 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 Danmark indregne nød-
vendige omkostninger, herunder til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, 
vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virk-
somhedens kapital. 

 
Den nugældende bestemmelse i § 37 d, stk. 1, i gasforsyningsloven er affattet anderle-
des end den dagældende bestemmelse. Den nugældende bestemmelse i lovbkg. 
984/2021 har dog først virkning fra 2023, da følgende fremgår af ikrafttrædelsesbe-
stemmelserne: 
 

Lov nr. 2211 af 29. december 2020 (Ændring af formålsbestemmelsen for Energinet, ny transpa-
rent proces for Energinets investeringer og ny fremsynet økonomisk regulering af Energinet 
m.v.)33) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 

 
§ 4 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021. 
Stk. 2-5. (Udelades) 
Stk. 6. §§ 71-71 b og § 76, stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4-
6, og §§ 37 d-37 f og § 40, stk. 2 og 4, i lov om naturgasforsyning som affattet ved denne lovs § 
3, nr. 10-13, har virkning for indtægtsrammer fra 2023. De hidtil gældende regler i § 71 og § 76, 
stk. 1, nr. 5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020, og i §§ 37 d og 
40 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. februar 2020, finder anvendelse 
til og med 2022. 

 
Den nugældende bestemmelse er således § 37 d, stk. 1, i gasforsyningsloven, jf. lov-
bkg. 126/2020, der 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 omkostnin-
ger, herunder til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, an-
dre driftsomkostninger og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital. 
Denne bestemmelse gælder ikke for distributions-, lager-, opstrømsrørlednings- og opstrømsan-
lægsvirksomhed. 

 
Det fremgår af disse bestemmelser, at Energinet kan indregne nødvendige omkostnin-
ger i priserne, og at der ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virk-
somheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde 
en effektiv drift. 
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Forsyningstilsynets tilsyn med Energinets priser 
 
Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at Energinets priser ikke er i strid med bestemmel-
serne i elforsyningsloven og gasforsyningsloven. Bestemmelserne er sålydende: 
 
Elforsyningslovens § 77, stk. 1: 
 

§ 77. Hvis Forsyningstilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid 
med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. 

 
Gasforsyningslovens § 41, stk. 1: 
 

§ 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 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS 
TSO A/S kan indregne omkostninger til økonomisk støtte ydet til henholdsvis Energimu-
seet og GASmuseet i priserne. 
 
Afgørelsen for så vidt angår Energinet Elsystemansvar A/S er truffet i medfør af elforsy-
ningslovens § 77, stk. 1, jf. § 71, stk. 1. 
 
Afgørelsen for så vidt angår Energinet GAS TSO A/S er truffet i medfør af gasforsy-
ningsloven § 41, stk. 1, jf. § 37 d. 
 
Nedenfor begrundes og behandles de to selskaber enkeltvis. 
 
Energinet Elsystemansvar A/S 
 
Energinet Elsystemansvar A/S har som nævnt ovenfor igennem en årrække ydet øko-
nomisk støtte Energimuseet og har indregnet omkostningerne hertil i priserne over for 
elkunderne. 
 
Energinet Elsystemansvar A/S kan i priserne indregne nødvendige omkostninger, her-
under 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, jf. § 71, stk. 1, i 
elforsyningsloven. 
 
Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at Energinets priser ikke er i strid med bestemmel-
serne i elforsyningsloven, jf. § 77, stk. 1, i elforsyningsloven. Det er således Forsynings-
tilsynet, som i det konkrete tilfælde afgør hvilke udgifter, der er nødvendige, og derfor 
kan indregnes i priserne. 
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at der ved nødvendige omkostninger forstås om-
kostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med hen-
blik på at opretholde en effektiv drift. 
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Forsyningstilsynet finder, at der ikke kan indregnes omkostninger, der vedrører sponso-
rater og markedsføring, medmindre der er tale om udgifter, som er nødvendige for ud-
førelsen af Energinet Elsystemansvar A/S´ aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 
2 og 3, i lov om Energinet, for eksempel målrettet rekruttering. Samme afgrænsning gør 
sig gældende for elnetvirksomhederne og gasdistributionsselskaberne. 
 
Det er på denne baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at den afholdte omkostning til 
økonomisk støtte til Energimuseet ikke er en nødvendig omkostning for Energinet Elsy-
stemansvar A/S, hvorfor omkostningerne ikke må indregnes i priserne. Forsyningstilsy-
net har lagt vægt på, at der efter Forsyningstilsynets opfattelse ikke er en tilstrækkelig 
sammenhæng mellem at yde økonomisk støtte til Elmuseet og opretholdelsen af den 
effektive drift af Energinet Elsystemansvar A/S. 
 
Forsyningstilsynet er opmærksomt på, at Energitilsynet tidligere har godkendt det da-
værende Energinets metode for prisfastsættelse på baggrund af en metodeanmeldelse 
fra Energinet, hvori det var oplyst, at man ydede økonomisk støtte til Elmuseet (nu Ener-
gimuseet). Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet, og nu Energinet Elsystemansvar 
A/S, på denne baggrund har haft berettigede forventninger og med føje har indregnet 
omkostninger til den økonomiske støtte til Elmuseet (nu Energimuseet) i priserne.  
 
Energinet Elsystemansvar har i forbindelse med høringen til nærværende udkast til af-
gørelse oplyst, at den økonomiske støtte til Energimuseet kan bringes aftaleretligt til 
ophør fra den 1. januar 2023. Forsyningstilsynet finder, at Energinet Elsystemansvar 
A/S kan yde økonomisk støtte til Energimuseet ind til den 1. januar 2023.  
 
Energinet Elsystemansvar A/S kan således fra, den 1. januar 2023, hvor den økonomi-
ske støtte til Energimuseet kan bringes aftaleretligt til ophør, ikke fremadrettet i priserne 
for de aktiviteter, som selskabet varetager i medfør af lov om Energinet, indregne om-
kostninger til økonomisk støtte til Energimuseet. Denne afgørelse er ikke til hinder for, 
at Energinet eventuelt kan yde økonomisk støtte til Energimuseet. Omkostninger til en 
eventuel fortsat støtte kan dog ikke indregnes i priserne for de aktiviteter, som selskabet 
varetager i medfør af lov om Energinet. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 71, stk. 1. 
 
 
Energinet GAS TSO A/S 
Energinet GAS TSO A/S har som nævnt ovenfor igennem en årrække ydet økonomisk 
støtte GASmuseet og har indregnet omkostningerne hertil i priserne over for gaskun-
derne. 
 
Energinet GAS TSO A/S kan i priserne indregne nødvendige omkostninger, herunder til 
indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre 
driftsomkostninger, herunder også omkostninger til dækning af tab på debitorer, og af-
skrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital, jf. § 41, stk. 1, i gas-
forsyningsloven. 
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Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at Energinets priser ikke er i strid med bestemmel-
serne i gasforsyningsloven, jf. § 37 d, stk. 1, i gasforsyningsloven. Det er således For-
syningstilsynet, som i det konkrete tilfælde afgør hvilke udgifter, der er nødvendige, og 
derfor kan indregnes i priserne. 
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at der ved nødvendige omkostninger forstås om-
kostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med hen-
blik på at opretholde en effektiv drift. 
 
Forsyningstilsynet finder, at der ikke kan indregnes omkostninger, der vedrører sponso-
rater og markedsføring, medmindre der er tale om udgifter, som er nødvendige for ud-
førelsen af Energinet GAS TSO A/S´ aktiviteter, der varetages i medfør af § 2, stk. 2 og 
3, i lov om Energinet, for eksempel målrettet rekruttering. Samme afgrænsning gør sig 
gældende for elnetvirksomhederne og gasdistributionsselskaberne. 
 
Det er på denne baggrund Forsyningstilsynets vurdering, at den afholdte omkostning til 
økonomisk støtte til GASmuseet ikke er en nødvendig omkostning for Energinet GAS 
TSO A/S, hvorfor omkostningerne ikke må indregnes i priserne. Forsyningstilsynet har 
lagt vægt på, at der efter Forsyningstilsynets opfattelse ikke er en tilstrækkelig sammen-
hæng mellem at yde økonomisk støtte til GASmuseet og opretholdelsen af den effektive 
drift af Energinet GAS TSO A/S. 
 
Forsyningstilsynet er dog bekendt med, at det daværende Energitilsyn har haft udarbej-
det en vejledning af den 21. marts 2013 (j.nr. 13/03744) til gasdistributionsselskaberne 
(nu Evida) om indberetning af omkostninger til brug for den økonomiske benchmarking 
af gasdistributionsselskabernes økonomiske effektivitet. Af denne vejledning fremgår på 
side 7, punkt 12 i, at der under posten ”Markedsføring” kan henføres omkostninger til 
GASmuseet. Forsyningstilsynet har i november 2021 revurderet denne opfattelse og har 
meddelt Evida, at Evida fra 2022 ikke længere kan indregne økonomisk støtte til GAS-
museet som en nødvendig omkostning. 
 
Der gælder således for gasdistributionsselskaberne og Energinet Elsystemansvar A/S 
samme regler som for Energinet GAS TSO A/S for så vidt angår hvilke omkostninger, 
der kan indregnes i priserne. 
 
Forsyningstilsynet finder på baggrund af den vejledning, som Energitilsynet tidligere har 
givet til gasdistributionsselskaberne, og som har været offentlig tilgængelig, at Energi-
net, og nu Energinet GAS TSO A/S, har haft berettigede forventninger og med føje har 
indregnet omkostninger til den økonomiske støtte til GASmuseet i priserne.  
 
Energinet har ved e-mail af den 27. september 2021 til Forsyningstilsynet oplyst, at 
Energinet GAS TSO A/S har besluttet at ophøre med at støtte GASmuseet fra og med 
1. januar 2022.  
 
Energinet GAS TSO A/S kan således fra den 1. januar 2022 fremadrettet ikke i priserne 
for de aktiviteter, som selskabet varetager i medfør af i lov om Energinet, indregne om-
kostninger til økonomisk støtte til GASmuseet. 
 
Afgørelsen er truffet i medfør af gasforsyningsloven § 41, stk. 1, jf. § 37 d. 
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OFFENTLIGGØRELSE  

I henhold til § 78 b, stk. 1, i lov om elforsyning, offentliggøres Forsyningstilsynets afgø-
relse vedrørende Energinet Elsystemansvar A/S på Forsyningstilsynets hjemmeside.  
 
I henhold til § 42 b, stk. 1, i lov om naturgas, offentliggøres Forsyningstilsynets afgørelse 
vedrørende Energinet GAS TSO A/S på Forsyningstilsynets hjemmeside.  
 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over afgørelsen rettet til Energinet Elsystemansvar A/S kan indbringes 
for Energiklagenævnet, jf. § 89, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 om 
elforsyning. Klagen skal være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsynings-
tilsynets afgørelse er meddelt. 
 
Eventuel klage over afgørelsen rettet til Energinet GAS TSO A/S kan indbringes for 
Energiklagenævnet, jf. § 51, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020 om 
naturgasforsyning, som senere ændret. Klagen skal være skriftlig og være indgivet in-
den 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 Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hilal Kilic 
Fuldmægtig 
Tlf. 51 71 08 78 
hiki@forsyningstilsynet.dk  
 
 


