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Pristalsregulering af reguleringspriser og rå-
dighedsbeløb for elnetselskaber 
Dato: 30.01.2006•Journalnr.: 3/1320-0302-0881  
 
Resume Energitilsynet har offentliggjort udregningen af pristalsreguleringen 

af reguleringspris og rådighedsbeløb. Metoden for udregningen af pristalsre-

guleringen fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 

Af § 7 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 fremgår, at 

Energitilsynet pristalsregulerer reguleringsprisen henholdsvis rådighedsbeløbet 

kvartårligt. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet 

for det forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris til hver virksomhed og til 

transmissionsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb.  

 

Reguleringen skal ifølge bestemmelsen foretages ved anvendelse af et sammenve-

jet indeks med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeprisandel. I bestemmelsen 

henvises helt konkret til de indeks fra Danmarks statistik, der skal anvendes.  

 

I bekendtgørelsens § 7 står, at "Ændring i reguleringsprisen henholdsvis rådig-

hedsbeløbet sker med virkning fra den første dag i det næstfølgende kvartal". Det 

betyder fx, at en udvikling i pristallene i januar kvartal skal påvirke reguleringspris 

og rådighedsbeløb i juli kvartal Forskydningen betyder, at alle tallene er til rådig-

hed ved starten af hvert kvartal, således at selskaberne kender deres regulerings-

pris i dette kvartal.  

 

Reguleringspriserne og rådighedsbeløbene blev for hele 2004 fastlåst på niveauet 

pr. 1. januar 2004.  

 

Herefter skal reguleringspriserne og rådighedsbeløbene pristalsreguleres hvert 

kvartal fra 1. januar 2005.  

 

Pristalsreguleringen pr. 1. januar 2005 har Tilsynet besluttet at foretage på følgen-

de måde:  
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Reguleringen 1. januar 2005 skal ifølge Energistyrelsens vejledning til bekendtgø-

relsen afspejle prisudviklingen fra 1. januar 2004 til 31. december 2004. Energitil-

synet har udmøntet dette ved, at reguleringspriser og rådighedsbeløb reguleres pr. 

1. januar 2005 (i forhold til priserne 1. januar 2004) ud fra løn- og prisudviklingen 

fra 1. januar 2004 til 30. september 2004 (og altså ikke et helt år). Ved at skalere 

udviklingen i de 9 måneder op til udviklingen i en 12 måneders periode, beregnes 

pris- og lønudviklingen på helårsbasis.  

 

Pristalsreguleringen 1. april 2005 sker på følgende måde:  

Reguleringspriser og rådighedsbeløb pristalsreguleres ud fra inflationsudviklingen 

30. september 2004 til 31. december 2004. Metoden for pristalsreguleringen pr. 1. 

april 2005 anvendes ved de efterfølgende kvartalsvise reguleringer.  
 
REGULERING AF REGULERINGSPRISER OG RÅDIGHEDSBELØB BLIVER FØLGEN-
DE: 

1.01.04- 31.03-04 100,0 

1.04.04- 30.06-04 100,0 

1.07.04-30.09-04 100,0 

1.10.04-31.12.04 100,0 

1.01-05-31.03.05 103,030 

1.04-05-30.06-05 103,447 

1.07.05-30.09-05 104,912 

1.10.05-31.12-05 105,436 

1.01.06-31.03.06 106,900 

 
PRISTALSREGULERING AF VÆRDIEN AF NETTOAKTIVER I ENERGINET.DK 

I § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 676 af 30. juni 2005 fremgår, at de nettoaktiver, 

der indgår i Energinet.dks åbningsbalancer skal reguleres efter udviklingen i de 

samme indeks som netvirksomhederne pristalsreguleres efter.  

Der er imidlertid følgende forskelle:  

 Reguleringen skal først starte 1. januar 2005. De enkelte reguleringspro-

center er således lidt mindre end for netvirksomhederne pga., at udgangs-

punktet for reguleringen er værdier 1. januar 2005, hvor pristalsregulerin-

gen for netvirksomheder tager udgangspunkt i tarifferne 1. januar 2004.  

 Pristalsreguleringen pr. 1. april 2005 skal afspejle udviklingen i 1. kvartal 

2005. I forhold til netvirksomhederne er pristalsreguleringen for Energi-

net.dk således rykket et kvartal frem. Det betyder imidlertid også, at pris-

talsreguleringen ikke udmeldes ex ante i et kvartal med først ex post efter 

kvartalet, idet data først er offentliggjort på Danmarks statistik hjemme-

side lidt inde i det efterfølgende kvartal. 
 
REGULERING AF VÆRDIEN AF ENERGINET.DK'S NETTOAKTIVER:  

1,01-05-31,03-05 100.0 

1.04-05-30.06.05 101,426 

1.07-05-30.09-05 101,937 

1.09.05-31.12-05 103,577 

 


