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RESUMÉ 
1. NESA ejede igennem en årrække en administrationsejendom på Strandvejen 

102 i Hellerup. Ejendommen var tilstede i 1977, hvor den offentlige ejendomsvur-

dering fastsatte værdien af ejendommen til 31,2 mio. kr., jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Værdien af ejendommen Strandvejen 102 

Mio.kr.  
Offentlig ejen-

domsvurdering 

Bogført i NESAs 

regnskab 
Opskrivning 

Værdi i 1977 31,2 7,4 23,8 

Værdi i 1999 218,0 3,5 214,5 

 

2. I regnskabet for 1977 var værdien af ejendommen bogført til 7,4 mio.kr. Tilsy-

net ville kunne godkende, at værdien af ejendommen i 1977 opskrives til ejen-

domsvurderingen, i overensstemmelse med Tilsynets principafgørelse af 27. fe-

bruar 2002 . Opskrivningen ville udgøre dermed 23.829 t. kr.  

 

3. Ejendommen har siden 1977 været ejet af NESA A/S, og blev ikke overført til 

NESANET A/S ved stiftelsen af dette selskab den 1. januar 1999.  

 

4. Da NESANET A/S blev stiftet, overgik bevillingen til at drive distributions- og 

transmissionsvirksomhed fra NESA A/S til NESANET A/S. NESA A/S har heref-

ter ikke været omfattet af elforsyningslovenes prisbestemmelser, hverken efter den 

dagældende elforsyningslov eller efter den nugældende elforsyningslov, der trådte 

i kraft den 1. januar 2000.  

 

I principafgørelsen af 27. februar 2002konkluderede Tilsynet:  

"Heraf følger, at ejendommen i realiteten blev trukket ud af elforsyningsvirksom-

heden pr. 1. januar 1999. Den værdistigning på ejendommen, som kan henføres til 

perioden efter den 1. januar 1977, og som i overensstemmelse med prisbestemmel-

serne i den tidligere gældende elforsyningslov skulle komme forbrugerne tilgode, 

er derfor trukket ud af elforsyningen pr. 1. januar 1999, således at den frie egen-

kapital skal formindskes med det beløb (den værdi), der er trukket ud af elforsy-

ningsvirksomheden."  
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Værdien af ejendommen den 1. januar 1999 var 218 mio. kr., jf. tabel 1.  

 

5. NESA har herudover anmodet om tilsynets accept af en værdiansættelse af at 

leverede, men ikke fakturerede elleverancer ikke er medtaget i selskabets regnskab 

i 1977. Leverancerne omfatter 225 GWh svarende til en værdi på 57.623 t.kr. før 

skat.  

 

6. Tilsynet kunne acceptere, at der blev foretaget en værdiansættelse af disse leve-

rancer på 57. 623 t.kr.  

 

AFGØRELSE 
Energitilsynet besluttede 

 at den fri egenkapital i 1977 i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 2, i 

1977 kan opskrives med 23.829 t.kr., der modsvarer ejendomsvurderingen 

af ejendommen på Strandvejen 102.  

 at regnskabet for den fri egenkapital reduceres med en udbetaling på 

218.000 t.kr., svarende til ejendomsvurderingen i 1999.  

 at der ved vurderingen af ejendommens bidrag til den frit disponible kapi-

tal i 1977 og 2000 skal tages hensyn til udskudt skat.  

 at leverede, men ikke fakturerede elleverancer svarende til en værdi på 

57.623 t.kr. før skat kan indgå ved NESAs værdiansættelse af den fri 

egenkapital i 1977. 

 

 
 

 


