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RESUMÉ 
1. Energitilsynet vedtog på mødet den 20. november 2000 i medfør af elforsy-

ningslovens § 74 samt § 100, stk. 3, at godkende, at værdien af netselskabernes frit 

disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 enten opgøres på grundlag af I) selska-

bets individuelle dokumentation herom, herunder dokumentation af denne værdis 

fortsatte tilstedeværelse i netselskabet eller i tilknyttede selskaber, eller alternativt 

som II) den andel af værdien af de pr. 1. januar 2000 opgjorte netaktiver i nets-

elskabet, som var anskaffet før 1. januar 1977, og som indgår i netselskabets åb-

ningsbalance pr. 1. januar 2000.  

 

2. Sekretariatet har i fortsættelse af tilsynets afgørelse udarbejdet et regneark til 

brug for selskaberne ved beregningen af den frit disponible egenkapital efter punkt 

II) i tilsynets afgørelse. Regnearket er udarbejdet som en service til netselskaberne, 

og selskaberne er frit stillet med hensyn til at anvende den metode, der følger af 

henholdsvis punkt I eller II) i Energitilsynets afgørelse af 20. november 2000. 

Selskaberne kan således vælge den opgørelsesmetode, der af selskabet findes mest 

fordelagtig. Formålet med denne service er, at hjælpe de selskaber, der pr. 1. janu-

ar 1977 ikke havde et regnskabsmateriale, der muliggør en konstatering af en 

eventuel egenkapital pr. denne dato. Især kommunale selskaber har erfaringsmæs-

sigt haft svært ved at fremlægge et brugbart regnskabsmateriale. Regnearket er 

udarbejdet for også at give disse selskaber mulighed for at opnå en såkaldt fri 

egenkapital med udgangspunkt i den fremgangsmåde, som er nævnt under punkt 

II) i afgørelsen.  

 

3. Regnearket er udarbejdet på grundlag af det regneark, som allerede er anvendt 

af netselskaberne ved indberetning af netaktiverne i forbindelse med fastlæggelsen 

af åbningsbalancerne pr. 1. januar 2000. Ved udarbejdelsen af regnearket har se-

kretariatet lagt vægt på, at afgørelsens løsning omtalt under punkt II) er formuleret 

som den andel af værdien af de pr. 1. januar 2000 opgjorte netaktiver i netselsk-

abet, som var anskaffet før 1. januar 1977, og som indgår i netselskabets åbnings-

balance pr. 1. januar 2000. Denne formulering er opfattet som et udtryk for, at 

værdien af den frit disponible egenkapital efter punkt II) og regnearksmetoden skal 

beregnes som den nedskrevne værdi af netaktiverne pr. 31. december 1999 af de 

aktiver, der var tilstede i 1977(aktivmetoden).  
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4. Danske Energiselskabers Forening (DEF) har telefonisk oplyst, at foreningen er 

uenig i, at metoden omtalt under punkt II) i Energitilsynets afgørelse af 20. no-

vember 2000 indebærer, at afskrivninger på netaktiverne i perioden 1977 til 1999 

skal trækkes ud af beregningsgrundlaget efter regnearksmetoden.  

 

5. Da Energitilsynets afgørelser efter det oplyste vil blive indbragt for Energikla-

genævnet og om nødvendigt højere instans, bør eventuelle tvivlsspørgsmål afkla-

res.  

 

6. Sekretariatet har anmodet DEF om at uddybe sine synspunkter, men DEF har 

telefonisk oplyst, at foreningen ikke ønsker at kommentere sagen på nuværende 

tidspunkt.  

 

7. Sekretariatet har herudover anmodet Kommunernes Landsforening (KL) om 

kommentarer. KL har henvist til det indlæg, som er fremsendt i forbindelse med 

tilsynets seneste behandling af sagen  

 

8. Ved opgørelse af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 efter punkt 

II) i Energitilsynets afgørelse af 20. november 2000 samt anvendelse af sekretaria-

tets regneark kan der tages udgangspunkt i åbningsbalancens aktivside eller alter-

nativt i balancens passivside. Hvis der ved opgørelsen tages udgangspunkt i balan-

cens aktivside vil konsekvensen være, at værdien af netaktiverne fastsættes til den 

værdi, de indgår med i åbninsbalancen, dvs. til den afskrevne vær-

di(aktivmetoden). Tages der alternativt udgangspunkt i åbningsbalancens passiv-

side er konsekvensen, at værdien af netaktiverne bør beregnes med tillæg af de 

afskrivninger, der har fundet sted i perioden frem til 1999(passivmetoden). An-

vendelsen af passivmetoden vil - vurderet ud fra forholdene i 4 af sekretariatet 

udvalgte virksomheder resultere i - at den beregnede værdi af den fri egenkapital 

1. januar 1977 stiger med en faktor fra 2,5 til 4,7 i forhold til anvendelse af aktiv-

metoden.  

 

AFGØRELSE 
10. Energitilsynet vedtog at præcisere overfor Danske Energiselskabers Forening, 

Kommunernes Landsforening og netselskaberne, at en eventuel opgørelse af den 

frit disponible egenkapital pr.1. januar 1977 efter punkt II) i afgørelsen og sekreta-

riatets regneark, skal finde sted ved anvendelse af de nedskrevne værdier af de 

aktiver, der var til stede den 1. januar 1977 og som stadig var tilstede den 1. januar 

2000.  

 

SAGSFREMSTILLING 
11. Energitilsynet vedtog på mødet den 20. november 2000, at meddele DEF, KL 

og netselskaberne, at Energitilsynet under henvisning til elforsyningslovens § 74 

samt § 100, stk. 3, vil kunne godkende, at værdien af netselskabernes frit disponib-

le egenkapital pr. 1. januar 1977 enten opgøres på grundlag af I) selskabets indivi-

duelle dokumentation herom, herunder dokumentation af denne værdis fortsatte 

tilstedeværelse i netselskabet eller i tilknyttede selskaber, eller alternativt som II) 

den andel af værdien af de pr. 1. januar 2000 opgjorte netaktiver i netselskabet, 

som var anskaffet før 1. januar 1977, og som indgår i netselskabets åbningsbalance 

pr. 1. januar 2000.  
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12. Sekretariatet har i fortsættelse af tilsynets afgørelse udarbejdet et regneark til 

brug for beregningen af den frit disponible egenkapital efter punkt II) i tilsynets 

afgørelse af 20. november 2000. Regnearket er udarbejdet som en service til nets-

elskaberne, og selskaberne er frit stillet med hensyn til anvendelsen af dette regne-

ark til brug for opgørelsen af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977.  

 

13. Sekretariatets regneark er udarbejdet på grundlag af det regneark, som er an-

vendt af netselskaberne ved indberetning af netaktiverne i forbindelse med udar-

bejdelse af åbningsbalancerne. Ved udarbejdelsen af regnearket har sekretariatet 

lagt vægt på, at afgørelsens punkt II) er formuleret som den andel af værdien af de 

pr. 1. januar 2000 opgjorte netaktiver i netselskabet, som var anskaffet før 1. janu-

ar 1977, og som indgår i netselskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2000. Denne 

formulering er opfattet som et udtryk for, at værdien af den frit disponible egenka-

pital 1. januar 1977 skal beregnes som den nedskrevne værdi af netaktiverne pr. 

31. december 1999 af de aktiver, der var tilstede i 1977(aktivmetoden). Årsagen 

hertil er, at det er andelen af værdierne af 1977-netaktiverne i forhold til netakti-

vernes totalværdi, der skal indgå i beregningen.  

 

14. Ved udarbejdelsen af åbningsbalancerne pr. 1. januar 2000 har det enkelte 

netselskab indberettet netaktiverne som antal eller stk. af de enkelte netkomponen-

ter samt disse netkomponenters forventede restlevetid i år. For de enkelte netkom-

ponenter er i netbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 290) angivet en standardle-

vetid, en nypris og beregningsgrundlaget for deflator. På dette grundlag har sekre-

tariatet beregnet åbningsbalancerne på følgende måde : Netaktivets anskaffelses-

tidspunktet beregnes ud fra standardlevetiden sammenholdt med restlevetiden. Har 

et aktiv en forventet restlevetid på 5 år, og er standardlevetiden i bekendtgørelsen 

for dette aktiv fastsat til 40 år, er aktivet anskaffet for 35 år siden eller i 1965. For 

dette aktiv er værdien i åbningsbalancen: antal ejede km * standardprisen fastsat i 

bekendtgørelsen * deflatoren fastsat i bekendtgørelsen(prisniveauet i 1965) * 

35/40 (den nedskrevne værdi). En beregning efter punkt II i Energitilsynets afgø-

relse af 20. november 2000 og regnearket inderbærer derfor, at alle aktiver, som er 

anskaffet før 31. december 1976 indgår til åbningsbalanceværdierne.  

 

15. Til støtte for anvendelse af aktivmetoden henvises til Kammeradvokatens ind-

læg af 22. juni 2000, hvori der gives udtryk for, at der ikke ud af lovgivningen kan 

udledes en klar konklusion om, hvorledes det skal fastlægges, hvor stor en del af 

elforsyningsvirksomhedernes værdier, der må anses for oparbejdet før 1. januar 

1977, og som i medfør af elforsyningslovens § 74, stk. 3, herefter ikke er undergi-

vet elforsyningslovens regulering.  

 

16. Det er Kammeradvokatens opfattelse, at det må påhvile virksomhederne at 

godtgøre, at den bogførte egenkapital pr. 1. januar 1977 ikke giver et dækkende 

billede af egenkapitalens reelle størrelse på dette tidspunkt, og at der vil kunne 

stilles strenge beviskrav i denne henseende. Det anføres herudover, at der skal 

tages udgangspunkt i en præcis, objektiv opgørelse af størrelsen af værdierne af 

netaktiverne med henblik på at forhindre, at den tidligere gældende elforsynings-

lovs prisreguleringsbestemmelser ikke fører til begrænsninger i anvendelsen af de 

værdier, der har været tilstede før 1. januar 1977.  
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17. Kammeradvokatens udtalelser kan opfattes som en tilkendegivelse af, at der 

skal tages udgangspunkt i balancens aktivside, og at aktivmetoden skal anvendes 

ved beregningen af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977. Når der ta-

ges udgangspunkt i værdierne af netaktiverne følger det af reguleringen efter hvi-

le-i-sig-selv princippet under den tidligere gældende elforsyningslov, at afskriv-

ningerne af anlægsaktiverne bør trækkes ud af beregningsgrundlaget, som en kon-

sekvens af at anlægsaktiverne har været forbrugerfinansierede via opkrævningen 

af eltarifferne i perioden fra 1977 til 1999.  

 

18. I forbindelse med indholdet af Kammeradvokatens indlæg bemærkes i øvrigt, 

at indlægget ikke indeholder tilkendegivelser om, hvorledes opgørelsen af den frit 

disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 og den metode, som er nævnt under 

punkt I) skal finde sted.  

 

19. DEF har telefonisk oplyst, at foreningen er uenig i at metoden omtalt under II) 

i Energitilsynets afgørelse indebærer, at afskrivningerne på netaktiverne i perioden 

1977 til 1999 skal trækkes ud af beregningsgrundlaget efter regnearksmetoden.  

 

20. Da Energitilsynets afgørelser vil blive indbragt for Energiklagenævnet og høje-

re instans, bør eventuelle tvivlsspørgsmål afklares.  

 

21. Sekretariatet har anmodet DEF om at uddybe sine synspunkter, men DEF har 

telefonisk oplyst, at foreningen ikke ønsker at kommentere sagen på nuværende 

tidspunkt.  

 

22. Sekretariatet har herudover anmodet KL om kommentarer. KL har henvist til 

det indlæg, som er fremsendt i forbindelse med tilsynets seneste behandling af 

sagen.  

 
BAGGRUND 

23. Beregning af værdien af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 efter 

punkt II) i Energitilsynets afgørelse af 20. november 2000 og sekretariatets regne-

ark samt passivmetoden viser, at den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977 

forøges med en faktor fra 2,5 til 4,7 i forhold til opgørelse efter aktivmetoden i 4 

selskaber, der er udvalgt af sekretariatet.  

 

24. Udgangspunktet for Energitilsynets afgørelse af 20. november 2000 var Kam-

meradvokatens responsum af 22. juni 2000, hvor der var anmodet om en stilling-

tagen til, om den fri egenkapital fra før 1. januar 1977 skulle opgøres på grundlag 

af elforsyningsvirksomhedernes bogførte kapital pr. 1. januar 1977 eller på grund-

lag af, hvad der må anses for at have været egenkapitalens "reelle" størrelse før 

1977.  
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25. Punkt I) i Energitilsynets afgørelse af 20. november 2000 er formuleret med 

henblik på at give de virksomheder, som har mulighed for at dokumentere tilste-

deværelsen af frit disponibel egenkapital pr. 1. januar 1977 på grundlag af de bog-

førte værdier, adgang til at anvende disse værdier som dokumentation. I den for-

bindelse bemærkes, at det er Kammeradvokatens opfattelse, at bevisbyrden for, at 

den bogførte værdi af den fri egenkapital, ikke afspejler kapitalens reelle værdi i 

1977, påhviler selskaberne. Endvidere bemærkes, at sekretariatets udregning af 

den fri egenkapital efter regnearksmetoden skal opfattes som en hjælp til selska-

berne til brug for den efterfølgende anmeldelse af selskabets kapitalgrundlag, jf. 

kravene herom i elforsyningslovens § 74 og § 100, herunder Energitilsynets god-

kendelse af kapitalgrundlaget.  

 

26. Til støtte for synspunktet om at Energitilsynets afgørelse i punkt II) og regne-

arket bør indeholde afskrivninger for perioden 1977 til 1999 (passivmetoden) kan 

anføres, at der ved sikring af kapitalens tilstedeværelse bør tages udgangspunkt i 

balancens passivside. Ved fastlæggelsen af åbningsbalancen har metoden med 

regneark for alle netselskaberne medført en højere netaktivværdi end den faktisk, 

bogførte værdi den 1. januar 2000. Det er en del af denne opskrivning, der udgør 

den fri egenkapital. Resten af opskrivningen er bunden egenkapital.  

 

27. Endvidere kan til støtte for anvendelse af passivmetoden anføres, at placerin-

gen af den frit disponible egenkapital ikke nødvendigvis er i netaktiverne.  

 

28. Til støtte for synspunktet om at Energitilsynets afgørelse i punkt II) og regne-

arket ikke bør indeholde afskrivninger for perioden 1977 til 1999(aktivmetoden) 

henvises til Kammeradvokatens udtalelse om, at det ikke er tilstrækkeligt alene at 

se på de bogførte værdier, når det skal sikres, at elforsyningslovens prisbestem-

melser ikke fastlægger restriktioner på de værdier, der var tilstede før 1. januar 

1977, men at der også må foretages en præcis, objektiv opgørelse af størrelsen af 

disse værdier. Denne udtalelse kan opfattes som en støtte til, at der skal tages ud-

gangspunkt i aktivværdierne.  

 

29. Til støtte for anvendelse af aktivmetoden henvises herudover til, at de anlægs-

værdier, som har været tilstede pr. 1. januar 1977 ved den første elforsyningslovs 

ikrafttræden, blev underkastet regulering efter hvile-i-sig-selv princippet, der be-

tød at samtlige omkostninger, herunder kapitalomkostninger kunne indregnes i 

elpriserne. De kommunale elforsyningsvirksomheder var allerede underkastet et 

hvile-i-sig-selv princip i kommunalt regi før 1977. Reguleringen fra 1977 af samt-

lige forsyningsvirksomheder indebar således, at samtlige omkostninger blev betalt 

af forbrugeren i perioden op til 1999. Den efterfølgende finansiering af det kapi-

talgrundlag, der var tilstede i 1977, er derfor betalt af forbrugerne og derfor ikke 

omfattet af elforsyningslovens § 74, stk. 3, og bør derfor trækkes ud af bereg-

ningsgrundlaget i regnearket.  
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30. Regnearksmetoden er udarbejdet i erkendelse af, at mange af de tidligere eksi-

sterende distributionsselskaberne ikke er i besiddelse af den nødvendige dokumen-

tation i form af regnskabmateriale. Regnearket er herudover en abstraktion til brug 

for opgørelsen af en værdi. Anvendelsen af netaktiverne som opgørelsesgrundlag 

er foretaget i fortsættelse af Kammeradvokatens tilkendegivelser, og af hensyn til 

at disse oplysninger allerede var indberettet i forbindelse med åbningsbalancerne. 

Det bemærkes, at anvendelse af regnearket er frivillig og ikke må medføre, at sel-

skaber, der har et regnskabsmæssigt dokumentationsmateriale for den frit dispo-

nible egenkapitals tilstedeværelse, stilles ringere end selskaber, der vælger at bru-

ge regnearksmetoden.  

 

31. Samlet må det vurderes, at det er den del af åbningsbalancen, der vedrører 

netaktiver før 1977, der skal danne basis for modposten "fri egenkapital" ved an-

vendelse af regnearksmetoden. Ved regnearksmetoden bør der derfor tages ud-

gangspunkt i de nedskrevne netaktiver fra perioden før 1977(aktivmetoden), idet 

afskrivningerne af netaktiverne i perioden frem til 1999 under hvile-i-sig-selv-

princippet har været betalt af forbrugerne. Da afskrivningerne har været betalt af 

forbrugerne, kan afskrivningerne ikke sidestilles med frit disponibel kapital under 

den tidligere gældende elforsyningslov og heller ikke under den gældende elforsy-

ningslov, jf. lovens § 74, stk. 3. 

 


