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Dansk Energis principale påstand i 3 prøve-
sager om kapitalopgørelse 
Dato: 25.08.2003•Journalnr.: 3/1307-0300-0059  
 
SAGENS BAGGRUND 
1. Dansk Energi havde som mandatar for de 3 netselskaber BOE Net A/S, Energi 

Horsens NET A/S og Nykøbing Sjælland Elnet anmeldt åbningsbalancer pr. 1. 

januar 2000. Anmeldelsen, der var modtaget den 18. juni 2003, var foretaget i 

henhold til elforsyningslovens §§ 74 og 100 samt reglerne i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen.  

 

2. Dansk Energis primære påstand i forbindelse med anmeldelsen var, at den sam-

lede egenkapital i det enkelte netselskab er omfattet af elforsyningslovens § 74, 

stk. 3, som fri egenkapital. Dansk Energi havde herudover henvist til en række 

subsidiære påstande.  

 

3. Da det materiale, som skulle behandles af Energitilsynet i forbindelse med en 

stillingtagen til Dansk Energis 3 prøvesager var omfattende, blev den primære 

påstand om, at netselskabernes samlede egenkapital er omfattet af elforsyningslo-

vens § 74, stk. 3, som fri egenkapital forelagt for Tilsynet på mødet den 25. august 

2003. Dansk Energis øvrige påstande ville blive behandlet på efterfølgende møder 

i Energitilsynet.  

 

4. Kammeradvokaten havde udarbejdet en juridisk vurdering af Dansk Energis 

primære påstande.  

 

5. Det var Kammeradvokatens opfattelse, at hvile-i-sig-selv reguleringen, der blev 

indført i § 9 i den tidligere gældende elforsyningslov betød, at der skal sondres 

mellem fri egenkapital og bunden egenkapital. Energi Horsens Net A/S og BOE 

Nets A/S var omfattet af den tidligere gældende elforsyningslovs hvile-i-sig-selv 

regulering.  

 

6. Nykøbing Sjælland Elnet var ikke omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, da 

virksomheden alene leverede under 500 volt, jf. § 9, stk. 4, i den tidligere gælden-

de elforsyningslov. Konsekvensen heraf var, at virksomheden alene kunne pålæg-

ges tilbageføring af kapital til forbrugerne, hvis Elprisudvalget havde grebet ind 

over for urimelig kapitaldannelse i medfør af § 10, stk. 4, i den tidligere gældende 

elforsyningslov.  
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7. Kammeradvokaten henviste i sin vurdering til, at det fulgte af §§ 69-74 og § 97, 

stk. 2, i elforsyningsloven, at opskrivningen af værdierne i forbindelse med skiftet 

af reguleringsregime den 1. januar 2000 var en del af den bundne kapital, som 

skulle komme forbrugene til gode. For så vidt angik den resterende del af den 

bundne kapital, der var oparbejdet efter 1977 så skulle denne også komme forbru-

gerne til gode, bortset fra godkendt forrentning af indskudskapital, rationalise-

ringsgevinster og overskud ved sideordnede aktiviteter.  

 

8. Kammeradvokaten afviste at § 9 i den tidligere gældende lov samt den gælden-

de elforsyningslov skulle være i strid med Grundlovens § 73 og at manglende an-

erkendelse af at hele egenkapitalen var omfattet af § 74, stk. 3, skulle kunne inde-

bære ekspropriation.  

 

9. Endelig afviste Kammeradvokaten Dansk Energis synspunkt om værdisikring af 

opskrivning af den bogførte egenkapital efter nedskrevne genanskaffelsesprincip-

per.  

 

10. Energitilsynet kunne på denne baggrund i overensstemmelse med Kammerad-

vokatens vurdering afvise Dansk Energis primære, subsidiære og mere subsidiære 

påstande på vegne af Energi Horsens Net A/S og BOE Net A/S om, at hele egen-

kapitalen var omfattet af elforsyningslovens § 74, stk. 3.  

 

11. Der udestår herefter stillingtagen til opgørelsen af den fri egenkapital efter de 

principper, der var fastlagt af Energitilsynet i principafgørelsen af 27. februar 2002 

og 31. marts 2003 i sagen om opgørelsen af NESAs fri egenkapital. Endvidere 

skal det vurderes, om egenkapitalen i "indfusionerede" virksomheder havde været 

omfattet af hvile-i-sig-selv reguleringen i den tidligere gældende elforsyningslov.  

 

12. Da den tidligere gældende elforsyningslovs prisbestemmelser og hvile-i-sig-

selv regulering ikke havde fundet anvendelse for Nykøbing Sjælland Elnet kunne 

Tilsynet - ligeledes i overensstemmelse med Kammeradvokatens vurdering - i 

medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 2, godkende, at al egenkapital inden den 

gældende elforsyningslovs ikrafttræden som udgangspunkt var omfattet af § 74, 

stk. 3, som fri egenkapital, svarende til en imødekommelse af den primære og den 

subsidiære påstand. Ved opgørelsen af den fri egenkapital ville interessen herefter 

især samle sig om værdiansættelsen af aktiver ved den gældende elforsyningslovs 

ikrafttræden.  

 

AFGØRELSEN 
13. - Energitilsynet besluttede, at Tilsynet ikke i medfør af elforsyningslovens § 

74, stk. 2, ville kunne godkende anmeldelse af åbningsbalancer pr. 1. januar 2000 

for Energi Horsens Net A/S og BOE Nets A/S, i henhold til elforsyningslovens §§ 

74 og 100, hvor netselskabernes samlede egenkapital var omfattet af elforsynings-

lovens § 74, stk. 3.  

 

14. - Energitilsynet besluttede, at Tilsynet i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 

2, ville kunne godkende anmeldelse af en åbningsbalance pr. 1. januar 2000 i hen-

hold til elforsyningslovens §§ 74 og 100 for Nykøbing Sjælland Elnet, hvor egen-

kapitalen opgjort i selskabets regnskab for 1999 som udgangspunkt ville være 

omfattet af elforsyningslovens § 74, stk. 3. 


