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RESUMÉ 
1. På tilsynsmødet den 10. april 2000 blev på baggrund af udkast til bekendtgørel-

se behandlet fastsættelsen af indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksom-

hederne (bortses fra transmissionsvirksomhederne). På mødet fastlagde medlem-

merne rammerne for den forrentning de enkelte virksomheder kunne opnå. For-

rentningsprocenten blev fastsat til 7 for virksomhederne med den største gældsæt-

ning (egenkapitalandel under 40%). Fastsættelse af standardpriser og standardleve-

tider og deflator blev indarbejdet i bekendtgørelsen. Sekretariatet udsendte herefter 

som meddelt på tilsynsmødet den 15. maj 2000 betingede åbningsbalancer (betin-

get af specielt størrelsen af den fri egenkapital) og indtægtsrammer til netvirksom-

hederne.  

 

2. For de to transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på over 150 kV - 

ELTRA og ELKRAFTtransmission er den 15. december 2000 trådt en bekendtgø-

relse i kraft: Bekendtgørelse om indtægtsrammer for transmissionsvirksomheder 

med elforsyningsnet over 150 kV. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 

2000.  

 

3. Bekendtgørelsen for transmissionsvirksomhederne fastlægger - som netvirk-

somhedsbekendtgørelsen - forholdene for fastsættelse af åbningsbalancer og ind-

tægtsrammer, når bortses fra forrentningsprocenten, der - jf. bekendtgørelsens § 14 

- skal fastsættes af Energitilsynet. Forrentningsprocenten er fast og reduceres såle-

des ikke som i netvirksomhederne ved øget egenkapitalandel.  

 

AFGØRELSE 
5. Energitilsynet vedtog, at forrentningsprocenten fastsættes til 7 for år 2000.  
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SAGSFREMSTILLING 
6. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal jf. elforsyningslovens § 100, stk. 1 

efter regler fastsat af miljø- og energiministeren udarbejde en opgørelse over ikke 

anvendte henlæggelser foretaget efter den indtil 1. januar 2000 gældende elforsy-

ningslov, over underdækning for perioden før den tidligere elforsyningslovs ikraft-

træden og øvrige kapitalforhold samt udarbejde en åbningsbalance, der udformes 

efter regler fastsat af miljø- og energiministeren.  

 

7. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt de af virksomhederne fremsendte 

opgørelser og åbningsbalancer efter stk. 1 kan godkendes.  

 

8. Energitilsynet skal endvidere - inden for generelle regler fastsat af miljø- og 

energiministeren - årligt fastsætte en indtægtsramme for net- og transmissionsvirk-

somhederne.  

 

9. Hovedparten af netvirksomhederne er omfattet af netbekendtgørelsen (Bekendt-

gørelse 290 af 1. maj 2000 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirk-

somheder og transmissionsvirksomheder). Denne finder ikke anvendelse på 

transmissionsvirksomheder, der ejer 400 kV net. Bekendtgørelsen er under æn-

dring.  

 

10. For de to transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på over 150 kV - 

ELTRA og ELKRAFTtransmission - er den 15. december 2000 trådt en bekendt-

gørelse i kraft: Bekendtgørelse om indtægtsrammer for transmissionsvirksomheder 

med elforsyningsnet over 150 kV. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 

2000.  

 

11. Opgørelsen af netaktiverne og øvrige aktivposter følger princippet i netbe-

kendtgørelsen for de mindre netselskaber (kapitel 6, § 28 og 29 i transmissionsbe-

kendtgørelsen). Der er bl.a. standardpriser, standardlevetider mv. som i bekendtgø-

relsen for netvirksomheder.  

 

12. For så vidt angår passivsiden (§§ 30 -33 i transmissionsbekendtgørelsen) er 

opgørelsen ændret således, at der er fastlagt præcise regler, når størrelsen af den fri 

egenkapital er fastlagt. Udgangspunktet er opgørelsen aktiver (§§ 28 og 29) og 

opgørelsen af fremmedkapital (§ 30). Egenkapitalen udgør forskellen mellem akti-

ver og fremmedkapital (§ 31, stk. 1). Den del virksomheden ikke frit kan dispone-

re over udgør virksomhedens bundne egenkapital (§ 31, stk. 2).  

 

13. Opgørelsen af den fri egenkapital for 400 kV-transmissionsvirksomhederne er 

behæftet med samme tvivlsspørgsmål som opgørelsen for netvirksomhederne med 

elforsyningsnet under 150 kV. Lovbestemmelsen i transmissionsbekendtgørelsen 

(§ 30, stk. 2) og lovbestemmelsen i udkastet til ny netbekendtgørelse har samme 

ordlyd.  

 

14. I modsætning til netvirksomhederne med elforsyningsnet under 150 kV fast-

sættes intet individuelt effektiviseringskrav, men alene et generelt effektivise-

ringskrav for reguleringsperioden 2000-2003, jf. § 18 i transmissionsbekendtgørel-

sen.  
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15. Sekretariatet har - hos de to 400 kV-transmissionsvirksomheder - indhentet 

oplysninger om netaktiverne i åbningsbalancerne.  

 

16. På mødet den 10. april 2000 blev forrentningsprocenten fastsat til 7 for net-

virksomhederne, der er omfattet af bekendtgørelse 290 - dvs alle netvirksomheder, 

når bortses fra de to transmissionsvirksomheder. Forrentningsprocenten 7 kan 

opnås af de netvirksomheder der har en soliditet på 40% og derunder. Virksomhe-

der med en højere soliditet får forrentningsprocenten nedsat med 0,1 procent for 

hver 1 procentpoints stigning i forhold til en soliditet på 40%, dog således at ingen 

virksomhed får en lavere forrentningssats end 1%.  

 

17. Forrentningssatsen fastsættes med baggrund i renteforholdene for risikofrie 

finansielle papirer, tillagt en procentstørrelse dels til dækning af medfinansiering 

af nyanlæg ud fra hvorledes dette sker på et konkurrencepræget marked, dels til 

dækning af nettofinansiering af omsætningsformuen ud fra det normale gennem-

snitlige niveau for omsætningsformue i forhold til netaktivværdien i virksomhe-

derne.  

 

18. Et stort flertal af netvirksomhederne har på baggrund af en betydelig soliditet 

alene fået netaktiverne forrentet med 1%.  

 

19. I transmissionsbekendtgørelsen (§ 14) er om fastsættelsen af forrentningspro-

centen anført: Energitilsynet fastsætter forrentningsprocenten med baggrund i 

renteforholdene for risikofrie finansielle papirer tillagt en procentstørrelse dels 

med henblik på inflationssikring af reinvesteringer og medfinansiering af nye an-

læg ud fra, hvorledes dette sker på et konkurrencepræget marked, dels med hen-

blik på dækning af nettofinansiering af omsætningsformuen ud fra det normale 

gennemsnitlige niveau for nettoomsætningsformue i forhold til netaktivværdien i 

virksomhederne.  

 

20. Teksten omkring baggrunden for fastsættelsen af forrentningsprocenten er 

ændret i høringsudkastet til ny netbekendtgørelse (ændringen af bekendtgørelse 

290). I bekendtgørelse 290 indgår ikke sætningen "inflationssikring af reinveste-

ringer". Transmissionsbekendtgørelsen og den ny netbekendtgørelse får herefter 

enslydende bestemmelser om forrentningsprocent.  

 

21. For så vidt angår størrelsen af forrentningsprocenten har Energistyrelsen efter 

aftale med selskaberne orienteret Energitilsynet om, at selskaberne har gjort op-

mærksom på, at der i de beregninger af reguleringens konsekvenser for selskaber-

nes økonomi, som har ligget til grund for drøftelserne mellem Energistyrelsen og 

selskaberne i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen, er anvendt en 

forudsætning om en forrentningssats på 7% svarende til den sats, som Energitilsy-

net i april måned 2000 fastsætte for netselskaberne. Energistyrelsen har endvidere 

oplyst, at selskaberne over for Energistyrelsen har oplyst, at dersom denne forrent-

ningssats ikke bliver den gældende, vil det give selskaberne alvorlige økonomiske 

problemer.  
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22. Specielt for transmissionsvirksomhederne gælder, at med henblik på at sikre et 

tilstrækkeligt kapitalgrundlag i kraftværkerne, skal transmissionsvirksomhederne 

overføre kapital til kraftværkerne. Transmissionsvirksomhedernes overførsel af 

kapital til kraftværkerne medfører, at transmissionsvirksomhedernes soliditet i 

åbningsbalancerne bliver lavere end øvrige netselskaber. For ELKRAFTtransmis-

sion er soliditeten i åbningsbalancen budgetteret til ligge på 36 % og ligge på ni-

veauet 35-40 % i de kommende år og for ELTRA 45 % (faldende til 38% i 2001 

og til et niveau på 32% år 2008 og fremefter som følge af store investeringer).  

 
 
BEGRUNDELSE 
23. For samme forrentningsprocent for år 2000 for transmissionsvirksomhederne 

som øvrige netselskaber (7%) taler, at teksten omkring fastsættelsen af forrent-

ningsprocent er tilnærmelsesvis enslydende i de to bekendtgørelser (290 og 1182). 

Dog er det i transmissionsbekendtgørelsen nu præciseret, at der skal indgå en vur-

dering af inflationssikring. Forrentningsprocenten fastsættes alene for år 2000, idet 

beslutning om fastsættelse af forrentningsprocenten for den resterende af første 

reguleringsperiode afventer ikrafttræden af den ændrede netbekendtgørelse.  

 

24. Endvidere taler for en forrentningsprocent på 7 for transmissionsvirksomhe-

derne for år 2000, at forrentningsprocenten skal fastsættes for samme år (år 2000) 

som netvirksomhederne har fået fastsat en forrentningsprocent på 7.  

 

25. Endelig taler for en forrentningsprocent på 7, at transmissionsvirksomhedernes 

soliditetsberegninger bygger på en forrentningsprocent på 7. Ved denne procent 

opnås ikke øget egenkapitalandel.  

 

26. For en højere forrentningsprocent taler, at transmissionsvirksomhederne har 

betydeligt større afskrivninger i forhold til driftsudgifter end øvrige netvirksomhe-

der.  

 

27. Imod taler, at transmissionsvirksomhederne ikke får individuelle krav i den 

første reguleringsperiode. 

 
 

 


