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PUNKT 4 | RETSBILAG 1 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. SEPTEMBER 2017 

RETSGRUNDLAG   

 

 
1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for 

de betragtninger og vurderinger, som fremgår af afsnittet oven for om Sekretariat 

for Energitilsynets vurdering af sagen. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk 

og med udgangspunkt i retskildehierakiet, således at love og bekendtgørelser cite-

res før eventuel praksis.  

LOVGRUNDLAG 

 

2. I henhold til naturgasforsyningsloven (lovbkg. nr.1157 af 6. september 2016 

om lov om naturgasforsyning) §§ 37-37a, skal der fastsættes indtægtsrammer for 

naturgasdistributionsselskaberne. Disse indtægtsrammer skal fastsættes med hen-

blik på dækning af omkostninger ved effektiv drift. 

§ 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber fastsættes under 

hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, admi-

nistration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. 

Ved fastsættelse af priserne tages desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at sel-

skaberne i kraft af en af denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for andre naturgas-

selskabers gældsforpligtelser. Priserne for ydelser fra en kollektiv gasforsyningsvirksomhed må 

ikke stige som følge af det vederlag, der erlægges ved overdragelse af virksomheder. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende 

kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anled-

ning til. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om 

1) beregning af driftsmæssige afskrivninger, 

2) opgørelsen af selskabernes kapital, herunder eventuel indskudskapital, 

3) anvendelse og regnskabsmæssig håndtering af beløb, der modtages som økonomisk kom-

pensation, og 

4) de satser, der kan anvendes ved indregning af forrentning efter stk. 1, herunder at indskuds-

kapitalen ikke forrentes. 

Stk. 4. Kommunerne må ikke yde tilskud til kommunal distributionsvirksomhed, jf. § 5, stk. 2. 

 
§ 37 a. Priser for distributionsselskabernes ydelser skal være i overensstemmelse med de i stk. 2 

nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 37, stk. 1, 

nævnte omkostninger ved en effektiv drift af selskabet. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om fastsættelse af indtægtsram-

mer for de i stk. 1 nævnte selskaber. Energitilsynet fastsætter i overensstemmelse med disse 

regler årlige indtægtsrammer for selskaberne. 

Stk. 3. Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, såfremt det er 

nødvendigt for, at selskabet kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i loven, i bestemmelser 

fastsat i medfør af loven eller i bevillingen, eller som energi-, forsynings- og klimaministeren har 

pålagt Energinet.dk. 

Stk. 4. Enhver form for indtægt i selskabet skal medgå til dækning af udgifter ved distributionsak-

tiviteten. Dette gælder dog ikke overskud i form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i for-

hold til indtægtsrammerne. Sådanne overskud kan anvendes til henlæggelser til fremtidige inve-

steringer, nedsættelse af priser eller ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen, jf. dog stk. 5. 
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Stk. 5. Overskud i form af ekstraordinære effektiveringsgevinster i forhold til indtægtsrammerne 

fra distributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk eller virksomhedens helejede datterselska-

ber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk kan anvendes til nedsættelse af priser eller 

konsolidering af distributionsvirksomheden. 

Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelsen af 

overskud efter stk. 4 og 5. 

 

 

3. Bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 udstedt i medfør af naturgasforsy-

ningslovens § 37, stk. 3, § 37a, stk. 2 og 6 og § 50, stk. 1, (herefter indtægtsram-

mebekendtgørelsen) regulerer nærmere, hvorledes fastsættelsen af indtægtsram-

merne sker, herunder at der senest den 30. september året forud for en fireårig 

reguleringsperiode skal fastsættes indtægtsrammer, samt hvad indtægtsrammen 

består af, jf. § 4-6. 

§ 4. Fra og med reguleringsperioden 2006-2009 fastsætter Energitilsynet indtægtsrammer for di-

stributionsselskabernes distributionsaktiviteter, jf. § 3, senest den 30. september året forud for en 

fireårig reguleringsperiode. 

Stk. 2. Indtægtsrammen fastsættes som en årlig ramme for hvert kalenderår i reguleringsperio-

den. 

Stk. 3. Energitilsynet fastsætter endelige, korrigerede rammer for et år efter reglerne i § 21. 

§ 5. Indtægtsrammen fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, afskrivninger og 

forrentning ved en effektiv drift af selskabet, jf. § 37 a, stk. 1, i lov om naturgasforsyning. 

§ 6. Indtægtsrammen består af summen af følgende beløb: 

1) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger og af-

skrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved 

aktiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 7-9. 

2) Et beløb til forrentning og afdrag af nettogæld samt forrentning og regenerering af indskudska-

pital pr. den 31. december 2004, jf. § 10. 

3) Et beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005, som anvendes ved ak-

tiviteter omfattet af selskabets distributionsbevilling, jf. §§ 11 og 12. 

4) Et beløb til dækning af de faktiske omkostninger ved visse aktiviteter, jf. § 13. 

5) Et beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 19, stk. 3. 

 

4. Omkostningsrammen, som er et del-element af indtægtsrammen, reguleres 

nærmere i § 7, hvor det fremgår hvorledes driftsomkostninger samt afskrivninger 

fastsættes. Derudover fremgår det også, at effektiviseringskravet til selskabet fra-

trækkes omkostningsrammen. 

 
§ 7. Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostnin-

ger, jf. § 6, nr. 1, fastsættes som selskabets gennemsnitlige, årlige driftsomkostninger i de tre før-

ste år af den foregående reguleringsperiode og det fjerde år af reguleringsperioden forud for den 

foregående reguleringsperiode. 

Stk. 2. I reguleringsperioden 2006-09 fastsættes beløbet, jf. stk. 1, som selskabets driftsomkost-

ninger i 2004 korrigeret for atypiske omkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse 

med markedsåbningen. Selskaberne indberetter senest den 1. juni 2005 deres driftsomkostninger 

i 2004 med angivelse af de atypiske omkostninger til Energitilsynets godkendelse. Indberetningen 

skal opfylde kravene i § 31, stk. 3, nr. 1, og være revideret af en statsautoriseret eller registreret 

revisor. 

Stk. 3. Det beløb, som indregnes i omkostningsrammen efter stk. 1, kan eksklusiv regulering efter 

stk. 4 ikke overstige det effektivitetsregulerede beløb, som er indregnet til dækning af driftsom-

kostninger i omkostningsrammen for det sidste år i den foregående reguleringsperiode. 

Stk. 4. Beløbet efter stk. 1-2 reguleres efter et sammenvejet indeks med 70 pct. lønandel og 30 

pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (ILON2). 

Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10). Så-

fremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, vil Energi-

tilsynet udmelde, hvorledes omkostningsrammen herefter pristalsreguleres med henblik på at sik-

re, at pristalsreguleringen i videst muligt omfang fortsætter på et tilsvarende grundlag. 



 Side 3/7 

Stk. 5. Den del af omkostningsrammen, som fastsættes med henblik på dækning af omkostninger 

til afskrivninger, jf. § 6, nr. 1, fastsættes som de forventede årlige afskrivninger på anlæggene. 

Selskaberne indberetter deres forventede årlige afskrivninger for en reguleringsperiode til Energi-

tilsynets godkendelse senest den 1. juni i året forud for reguleringsperioden. 

Stk. 6. Inden omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen, reduceres den med det beløb, 

som udmønter effektiviseringskravet efter kapitel 3. 

 

5. Del-elementet ”Forrentning af nettogæld” af indtægtsrammen reguleres i § 10, 

hvoraf det fremgår: 

 
§ 10. Afdrag og forrentning af nettogæld samt regenerering og forrentning af indskudskapital pr. 

den 31. december 2004, jf. § 6, nr. 2, beregnes som en annuitet på summen af nettogælden, 

hensættelser til abandonment og indskudskapitalen i den reguleringsmæssige åbningsbalance 

med start den 1. januar 2005. I det omfang udlån til naturgasforbrugere ikke er optaget i balancen 

som omsætningsaktiver, beregnes annuiteten dog på summen af nettogælden, hensættelser til 

abandonment og indskudskapitalen fratrukket disse udlån. 

Stk. 2. Selskaberne har senest den 15. februar 2005 anmeldt den løbetid, de ønsker at anvende 

på annuiteten, jf. stk. 1, til Energitilsynet. Løbetiden strækker sig som minimum fra den 1. januar 

2005 til den 31. december 2014 og opgøres i hele kalenderår. 

Stk. 3. Såfremt et selskab på et senere tidspunkt ønsker at benytte et andet ydelsesforløb end 

annuitetsprincippet, f.eks. serielån, eller en anden løbetid for afvikling af nettogælden, end sel-

skabet har anmeldt efter stk. 2, skal ændringen anmeldes til Energitilsynets godkendelse. En 

ændring af ydelsesforløb eller løbetid godkendes, såfremt selskabet kan sandsynliggøre, at æn-

dringen på ethvert tidspunkt i gældsafviklingsperioden fører til en lavere gennemsnitlig tarif målt i 

kr. pr. kubikmeter end det maksimum, der må forudses ved afslutningen af den oprindelige 

gældsafviklingsperiode uden ændring af ydelsesforløb eller løbetid, set i lyset af den fremtidige 

forventede transport af naturgas. Ændringen kan på kort sigt føre til en højere gennemsnitlig tarif 

end før ændringen. Ændringen vil have virkning for det efterfølgende reguleringsår. 

Stk. 4. Selskabet begrunder sin forventede fremtidige afsætning af naturgas ud fra konkrete mar-

kedsmæssige og politiske rammevilkår, f.eks. Energistyrelsens prognoser for energiforbruget, 

underbyggede prognoser fra gassektoren eller politiske aftaler af betydning for naturgasforbru-

gets udvikling. Energitilsynet kan afvise uunderbyggede forventninger til den fremtidige naturgas-

afsætning. 

Stk. 5. Energitilsynet fastsætter rentesatsen, der anvendes ved beregning af annuiteten, jf. stk. 1. 

Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet 

samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab. 

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 5 fastsættes rentesatsen for den del af gælden, der er omfat-

tet af fastrenteaftaler indgået mellem staten og henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S 

og Naturgas Midt-Nord I/S for perioden fra 2006 til 2010 i overensstemmelse med disse aftaler. 

Stk. 7. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af 

rentesatsen efter stk. 5 og 6. 

Stk. 8. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre rentesatsen med virkning for den reste-

rende del af perioden omtalt i stk. 2 som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund 

for fastsættelsen af satsen, jf. stk. 5. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i rentesat-

sen. 

Stk. 9. For perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2014 reduceres annuiteten med 

et beløb svarende til den del af annuiteten, der medgår til forrentning af indskudskapitalen. 

 

6. Del-elementet ”Beløb til forrentning af aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 

2005” af indtægtsrammen reguleres i §§11-12, hvoraf det fremgår: 

 
§ 11. Den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, jf. § 6, nr. 3, fastsættes på grundlag af 

forrentningsgrundlaget, som består af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 

den 1. januar 2005 ultimo det sidste år i den foregående reguleringsperiode, tillagt en nødvendig 

nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. For den første reguleringsperio-

de fastsættes den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, dog alene på grundlag af en 

nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. 

Stk. 2. Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætningsformue nævnt i 

stk. 1 i forbindelse med fastsættelsen af indtægtsrammerne, jf. § 4, stk. 1, og offentliggør samtidig 

det beslutningsgrundlag, der er anvendt ved fastsættelsen af den nødvendige nettoomsætnings-

formue. 



ENERGITILSYNET | RETSGRUNDLAG Side 4/7 

Stk. 3. Ved fastsættelsen af indtægtsrammen forud for en reguleringsperiode, jf. § 4, stk. 1, fast-

sættes forrentningen efter stk. 1 foreløbigt på grundlag af de materielle anlægsaktivers værdi ul-

timo det tredje år i den foregående reguleringsperiode. Ved korrektionen af indtægtsrammerne ef-

ter kapitel 5 korrigeres forrentningen som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget i det fjerde 

år af den foregående reguleringsperiode, jf. stk. 4 og 5. 

Stk. 4. Investeringer i netaktiver, som foretages i løbet af reguleringsperioden, indregnes i for-

rentningsgrundlaget med virkning fra den 1. januar året efter, at anlægget er sat i drift. 

Stk. 5. Forrentningsgrundlaget efter stk. 1 reduceres med virkning fra den 1. januar i hvert år i re-

guleringsperioden med afskrivninger på netaktiver foretaget i året forud. 

 
§ 12. Energitilsynet fastsætter den forrentningssats, der kan indregnes i indtægtsrammen, jf. § 

11. Rentesatsen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente fastsat af Energitilsynet 

samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. Ved fastsættel-

sen af forrentningssatsen forudsættes en egenkapitalandel på 30 pct. 

Stk. 2. Energitilsynet kan forud for et kalenderår ændre forrentningssatsen med virkning for den 

resterende del af perioden som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fast-

sættelse af satsen, jf. stk. 1. Energitilsynet offentliggør kriterier for ændringer i forrentningssatsen. 

Stk. 3. Energitilsynet offentliggør det beslutningsgrundlag, som er anvendt ved fastsættelsen af 

forrentningssatsen efter stk. 1 og 2. 

 

 

7. Kravet om effektiviseringskrav til naturgasdistributionsvirksomhederne fremgår 

af § 16, hvoraf det fremgår:  

 
§ 16. Effektiviseringskravet består af et individuelt krav til det enkelte selskab fastsat af Energitil-

synet under hensyn til det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til 

forsyningssikkerheden. Kravene fastsættes som procentsatser af omkostningsrammen, ekskl. af-

skrivninger, inden pris- og lønregulering.  

Stk. 2. Effektiviseringskravet efter stk. 1 fastsættes samtidig med fastsættelsen af selskabets ind-

tægtsrammer forud for en reguleringsperiode, jf. § 4, stk. 1.  

Stk. 3. De absolutte beløb, som svarer til kravene, reguleres med pris- og lønudviklingen efter § 

7, stk. 4.  

Stk. 4. Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund af en 

sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsomkostninger i den foregående regule-

ringsperiode. Beregningen af effektiviseringspotentialet i reguleringsperioden 2006-09 sker ved 

en tilsvarende sammenligning af omkostninger i 2004.  

Stk. 5. Udover de i stk. 4 nævnte driftsomkostninger kan Energitilsynet beslutte at inddrage inve-

steringer i beregningen af selskabernes effektivitet.  

Stk. 6. Ved fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale, jf. stk. 4 eller 5, kan 

Energitilsynet inddrage sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber samt 

produktivitetsudviklingen i andre sektorer. 

 

8. Del-elementet ”Beløb til dækning af faktiske omkostninger ved visse aktivite-

ter” reguleres i § 13, hvoraf det fremgår: 

 
§ 13. Nedenstående omkostninger indregnes i indtægtsrammerne med de af selskabet budgette-

rede størrelser: 

1) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til § 30, stk. 2, og § 44, stk. 1, i lov om natur-

gasforsyning. 

2) Omkostninger, som selskabet er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i 

forbindelse med vand- og afløbsledninger. 

3) Omkostninger ved nettab. 

Stk. 2. De budgetterede omkostninger, jf. stk. 1, indberettes til Energitilsynet senest den 1. juni i 

året før det år, de vedrører. 

 

9. Del-elementet ” Beløb til dækning af omkostninger til energibesparende aktivi-

teter” reguleres i § 19, stk. 3, hvoraf det fremgår: 
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§19, stk. 3. Energitilsynet kan midlertidigt forhøje indtægtsrammen for et selskab med et beløb 

svarende til myndighedspålagte meromkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 14 i lov 

om naturgasforsyning. Forhøjelsen vil gælde for den periode, der fremgår af pålægget. 

 

10.  Efter naturgasdistributionsselskaberne senest d. 1. juni i året efter et regule-

ringsår har indsendt reguleringsregnskabet for det forgangne år, skal Energitilsynet 

senest tre måneder efter udmelde endelig, korrigeret indtægtsramme. Dette frem-

går af § 21. 

 
§ 21. Senest tre måneder efter at reguleringsmæssigt regnskab for et år er indsendt til Energitil-

synet, jf. § 31, stk. 1 og 3, udmelder tilsynet en endelig, korrigeret indtægtsramme for året omfat-

tende følgende korrektioner: 

1) Den del af omkostningsrammen, som er fastsat med henblik på at dække driftsomkostninger, 

korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i året. Pris- og lønudviklingen bereg-

nes på grundlag af udviklingen i indekset, jf. § 7, stk. 4, frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

2) De i § 13 omhandlede faktiske omkostninger i året. 

3) Årets afskrivninger korrigeres som følge af ændringer i afskrivningsgrundlaget siden udmeldin-

gen af rammen, jf. § 9. 

4) Årets forrentning korrigeres som følge af ændringer i forrentningsgrundlaget siden udmelding 

af rammen, jf. § 11, stk. 3-5, og som følge af ændringer i forrentningssatsen besluttet af Energitil-

synet siden udmeldingen af rammen, jf. § 12, stk. 2. 

5) Indtægtsrammen korrigeres under hensyn til eventuelle ændringer af rammen i medfør af kapi-

tel 4. 

6) Årets effektiviseringskrav korrigeres under hensyn til den faktiske pris- og lønudvikling i kalen-

deråret, jf. § 16, stk. 3. Pris- og lønudviklingen beregnes på grundlag af udviklingen i indekset i bi-

lag 1 frem til udløbet af årets fjerde kvartal. 

 

11. Omkostningerne til energibesparende aktiviteter skal holdes regnskabsmæssigt 

adskilt fra distributionsaktiviteter i øvrigt. Dette fremgår af § 32. 

 
§ 32. Selskabet skal holde aktiviteter vedrørende offentlige forpligtelser efter § 9, stk. 1, i lov om 

naturgasforsyning, herunder aktiviteter omfattet af bekendtgørelsens § 19, stk. 3, regnskabs-

mæssigt adskilte fra distributionsaktiviteter i øvrigt. 

  

12. Energisparebekendtgørelsen (bkg. nr. 840 af 29. juni 2017 om energispare-

ydelser i net- og distributionsvirksomheder) gennemfører energispareaftalen af 13. 

november 2012, som den daværende klima-, energi- og bygningsministeren har 

indgået med net- og distributionsvirksomhederne inden for el, naturgas, fjernvar-

me og olie repræsenteret ved brancheorganisationerne og trådte i kraft den 30. juni 

2017. Dette fremgår af § 40. 

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2017. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirk-

somheder ophæves. 

 

13. Energisparebekendtgørelsen 840/2017 § 17, beskriver, hvordan netvirksomhe-

derne via en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen får dækket deres omkost-

ninger til energispareindsatsen: 

§ 17. Net- og distributionsvirksomheder skal holde indtægter og omkostninger forbundet med rea-

lisering af energibesparelser regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige 

indtægter og omkostninger, jf. dog § 26, stk. 1 og 2, for så vidt angår varmedistributionsvirksom-

heder. 

 

14. Af bilag 1 til energisparebekendtgørelsen 840/2017 fremgår naturgasdistribu-

tionsvirksomhedernes individuelle energisparemål for 2017, samt at de individuel-
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le energisparemål for perioden 2018-2020 årligt udgør halvdelen af energispare-

målet angivet for 2017.. 

 
 Mål for net- og distributionsvirksomhedernes realisering af energibesparelser 

Ved udgangen af 2017 skal net- og distributionsvirksomhederne, jf. § 7, i gennemsnit 
mindst sikre realiseringen af følgende energibesparelser: 

 
Tabel 1: Fordeling af energisparemål for 2017 

 PJ 

Netvirksomheder 7,24 

Varmedistributionsvirksomheder 8,2 

HMN GasNet 2,58 

Dansk Gas Distribution 1,3 

NGF Nature Energy Distribution 0,32 

I alt 19,64 
 

 
Ved opgørelsen af realiserede energibesparelser for 2017, kan net- og distributionsvirksom-
hederne medregne energibesparelser gennemført i 2016. 

 
For årene 2018-2020 udgør energisparemålene årligt halvdelen af den værdi, der fremgår 
af tabel 1 ovenfor. 

 

15. I 2017 og 2018 udmeldes den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen for 

det kommende regnskabsår dog efter de hidtil gældende regler. Dette fremgår af § 

41, stk. 6. 

 
§ 41, stk. 6. § 23, stk. 1, finder første gang anvendelse i 2019 for 2020. I 2017 og 2018 udmelder 

Energitilsynet vejledende midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen for det kommende regn-

skabsår efter de hidtil gældende regler. 

 

16. Energisparebekendtgørelsen (bkg. nr. 830 af 27. juni 2016 om energispare-

ydelser i net- og distributionsvirksomheder) gennemfører energispareaftalen af 13. 

november 2012, som den daværende klima-, energi- og bygningsministeren har 

indgået med net- og distributionsvirksomhederne inden for el, naturgas, fjernvar-

me og olie repræsenteret ved brancheorganisationerne og trådte i kraft den 1. juli 

2016. 

 

17. Af energisparebekendtgørelsen 830/2016 § 19, fremgår, at naturgasdistributi-

onsvirksomhederne får dækket nettoomkostningerne til energibesparende aktivite-

ter gennem en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen, der fastsættes forud et 

reguleringsår på baggrund af branchens gennemsnitlige omkostninger til energibe-

sparende aktiviteter i det foregående år. Den midlertidige forhøjelse af indtægts-

rammen efterreguleres, når der foreligger regnskabsoplysninger, således at virk-

somheden får dækket de faktiske afholdte omkostninger til energispareforpligtel-

sen. 

 
§ 19. Net- og distributionsvirksomhederne får dækket de faktiske omkostninger til opfyldelse af 

deres energispareforpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse, herunder udgifter i forbindelse 

med kvalitetssikringen, jf. § 11, stk. 3. Der kan kun medregnes omkostninger i forbindelse med 

aktiviteter, som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af besparelsesforpligtelserne. 

[…] 

Stk. 3. Net- og naturgas-distributionsvirksomhederne får dækket nettoomkostninger, som følger 

af myndighedspålagte forpligtelser, gennem en midlertidig forhøjelse af deres indtægtsrammer. 
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Omkostninger i forbindelse med opfyldelse af besparelsesforpligtelsen holdes uden for indtægts-

rammereguleringens generelle regler om benchmarking og udmøntning af effektivitetskrav. 

[…] 

Stk. 6. Den midlertidige forhøjelse af elnet- og naturgasdistributionsvirksomhedernes indtægts-

rammer til dækning af nettoomkostningerne ved energispareforpligtelsen, jf. stk. 3, fastsættes 

forud på baggrund af de gennemsnitlige faktiske omkostninger for den pågældende branche i det 

foregående år. 

Stk. 7. På baggrund af regnskabsoplysninger om de enkelte virksomheders omkostninger til op-

fyldelse af besparelsesforpligtelsen, jf. stk. 5, og den foreløbige forhøjelse af virksomhedernes 

indtægtsrammer for dette regnskabsår, jf. stk. 6, sker der en efterregulering på virksomhedsni-

veau i det nærmest følgende regnskabsår, således at virksomhederne alene får dækket de enkel-

te års faktiske omkostninger. 

 

ADMINISTRATIV PRAKSIS  

 

18. Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2005, ”Principper for fastsættelse af netto-

omsætningsformue. Det er ikke muligt at opgøre indtægtsrammens størrelse, før 

end størrelsen på nettoomsætningsformuen foreligger. Energitilsynet fandt derfor, 

at nettoomsætningsformuen konkret skulle opgøres som 1/6 af indtægtsrammen 

opgjort ekskl. forrentning af nettoomsætningsformue men tillagt en andel, der ville 

afhænge af den endelige forrentningssats og som sikrede, at nettoomsætningsfor-

muen reelt blev beregnet som 1/6 af den samlede indtægtsramme. 

 

19. I afgørelsen af 27. juni 2005 besluttede Energitilsynet derfor, at nettoomsæt-

ningsformuen samlet burde udgøre 60 dages indtægter/udgifter svarende til 1/6 af 

året indtægtsramme. 

 


