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Resume Energitilsynet har godkendt et notat, der beskriver tilsynets generelle 

vurderingskriterier mv. i forbindelse med Energinet.dks indregning af køb af 

regionale transmissionsselskaber. Notatet er bl.a. udarbejdet for at sikre, at 

de berørte parter (Energinet.dk, de regionale transmissionsnet og Klima- og 

Energiministeriet) har kendskab til Energitilsynet rolle og principielle tilgang 

til disse spørgsmål. 

 

RESUMÉ 
1. Energitilsynet godkendte Energinet.dk’s årsrapport 2009 på mødet den 29. no-

vember 2010. Tilsynet godkendte hermed også, at Energinet.dk’s omkostninger til 

køb af det regionale transmissionsnet Regionale Net A/S kunne indregnes i trans-

missionstarifferne som nødvendige omkostninger ved effektiv drift, jf. bekendtgø-

relse nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af Energinet.dk 

(BEK 965).  

 

2. EU's 3. energiliberaliseringspakke og implementeringen heraf i dansk lovgiv-

ning stiller en række nye krav om unbundling mv. til de regionale transmissions-

net. I lyset heraf må det forventes, at der kan komme flere handler med disse net, 

som Energitilsynet vil skulle tage stilling til i forbindelse med godkendelse af 

Energinet.dk’s årsrapporter. Hertil kommer, at ændringer i de regionale transmis-

sionsnets nuværende ejerkredse eller i fordelingen af ejerandele blandt disse også 

fremover vil kunne udløse et pligtmæssigt salg af et regionalt transmissionsnet til 

Energinet.dk.  

 

3. På den baggrund er det fundet hensigtsmæssigt at udarbejde et notat, der beskri-

ver Energitilsynets generelle tilgang til disse spørgsmål – ikke mindst hvilke vur-

deringskriterier mv., tilsynet vil tage udgangspunkt i, når der skal tages stilling til 

en konkret handel. Herved sikres at de berørte parter – Energinet.dk, regionale 

transmissionsnet og Klima- og Energiministeriet – har kendskab til Energitilsynets 

rolle og principielle holdning, når der skal indgås handler med disse selskaber.  
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4. Vedlagte notat (bilag 1) beskriver det lovgrundlag, der regulerer Energinet.dk’s 

overtagelse af regionale transmissionsnet, forholdene omkring værdifastsættelse af 

sådanne net samt de vurderingskriterier, Energitilsynet vil tage udgangspunkt i, 

når der skal tages stilling til indregning af konkrete omkostninger til køb af regio-

nale transmissionsnet.  

 

5. Det bemærkes, at eventuelle handler skal afgøres konkret på grundlag af de 

specifikke forhold for de enkelte handler. Notatet beskriver alene Energitilsynets 

udgangspunkt for de vurderinger mv., der vil danne basis for vurderingen af kon-

krete handler.  

 

BESLUTNING 
6. Energitilsynet besluttede at godkende notatet med tilkendegivelse af tilsynets 

vurderingskriterier for Energinet.dks indregning af køb af regionale transmissions-

net. 
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