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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 

ENERGINET.DK’S ÅRSRAPPORT 2014 

RESUMÉ 

 

1. Med denne sag forelægges Energinet.dk’s Årsrapport 2014, som Energitilsynet 

efter lovgivningen om den økonomiske regulering af Energinet.dk skal godkende. 

Sagen forelægges, fordi Energinet.dk spiller en central rolle på såvel el- som 

gasmarkedet. Virksomhedens økonomiske situation og performance er derfor af 

væsentlig betydning. 

2. Energitilsynet har to opgaver i henhold til den økonomiske regulering af 

Energinet.dk: – tilsyn og godkendelse af opgørelser og afvikling af differencer 

(over-/underdækning) samt fastsættelse af pristalsregulering af Energinet.dk’s 

grundkapital. 

3. Energitilsynet har ikke regnskabsmæssige/revisionsmæssige opgaver og 

forpligtelser i forbindelse med behandlingen af Energinet.dk’s årsrapport, men 

Energitilsynet kan fastsætte korrektioner til årsrapporten.  

4. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har gennemgået årsrapport 2014 og det 

supplerende materiale, der er indsendt i forbindelse hermed. SET vurderer, at såvel 

fastsættelsen af forrentningen af grundkapitalen for 2014 (- 4 mio. kr.) som 

opgørelsen og den forventede afvikling af differencer på de forskellige 

forretningssegmenter er sket i overensstemmelse med den økonomiske regulering. 

Energinet.dk havde i gasårene 2013/14 og 2014/15 foretaget en fejlagtig fordeling 

af afviklingen af akkumuleret overdækning mellem indføringspunkterne Ellund og 

Nybro. SET kan konstatere, at tilbageførslen sker i 2014 i henhold til de planer, 

der nu er lagt. 

5. I relation til udviklingen i Energinet.dk’s effektivitet mv. vurderer SET, at 

årsrapport 2014 og det supplerende materiale hertil ikke giver anledning til at rejse 

spørgsmål om Energinet.dk’s generelle effektivitet og effektivitetsudvikling. SET 

bemærker, at SET arbejder for, at der gennemføres en international TSO gas 

benchmark i 2015/2016. SET har endvidere ikke fundet enkelte, konkrete 

omkostningsposter ved gennemgangen af årsrapport 2014, der giver anledning til 

spørgsmål i relation til den økonomiske regulerings krav om kun at tillade 

indregning af nødvendige omkostninger ved effektiv drift. 
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6. I medfør af  § 2, stk. 2 i lov om Energinet.dk, kan Energinet.dk købe gaslagre. 

Energinet.dk har pr. 31. december 2014 erhvervet gaslageret i Stenlille af Dong 

Energy A/S. Gaslagret er erhvervet af det 100 pct. ejede datterselskab 

Energinet.dk Stenlille Gaslager Holding A/S. Holdingselskabet er stiftet med 

indskud af egenkapital fra Energinet.dk SOV på 850 mio. kr. og optagelse af 

fremmedfinansiering på 1.000 mio.kr. Investeringen kan ske for lånte midler, jf. § 

14 i lov om Energinet.dk. 

7. Lån er optaget uden støtte og garantier fra Energinet.dk på 100 pct. 

kommercielle vilkår og er dermed i overensstemmelse med § 2, stk. 2 og § 14 i lov 

om Energinet.dk. 

8. SET kan konstatere, at net-sektorerne  – gennem Energinet.dk - ikke har påtaget 

sig nogen økonomisk hæftelse i forbindelsen med  den faktiske gennemførelse af 

overtagelsen. SET har således ingen bemærkninger til købet.  

AFGØRELSE 

9. 1. På bagrund af sekretariatets sagsfremstilling og vurdering har Energitilsynet i 

medfør af BEK nr. 965 af 21. september 2006 truffet afgørelse om at meddele 

Energinet.dk, at Energitilsynet ikke har korrektioner til selskabets årsrapport 2014. 
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SAGSFREMSTILLING 

10. Energitilsynet varetager den økonomiske regulering af Energinet.dk på 

grundlag af selskabets årsrapport, som selskabet skal anmelde til Energitilsynet 

senest den 1. juni hvert år, jf. bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006 om 

økonomisk regulering af Energinet.dk.  

11. Energitilsynet meddeler senest 4 måneder efter modtagelsen af Energinet.dk’s 

årsrapport, om tilsynet har korrektioner til årsregnskabet – herunder eventuelt 

korrektioner til selskabets opgørelse af konstaterede differencer mellem 

realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning (over-

/underdækning). Tilsynet kan kræve yderligere oplysninger. Fristen på 4 måneder 

regnes fra modtagelsen af de supplerende oplysninger. 

12. Energinet.dk anmeldte den 1. april 2015 selskabets årsrapport for 2014 (bilag 

1), hvilket er selskabets 9. regnskabsår. Selskabet har den 16. og 17. april 2015 

indsendt yderligere oplysninger, jf. bilag 2 og  bilag 3.  SET anser de modtagne 

oplysninger mv. for fyldestgørende.  

13. Energinet.dk er en 100 pct. statsejet, selvstændig offentlig virksomhed (SOV), 

der ejer og driver de danske transmissionsnet for el og naturgas. Selskabet havde i 

2014 en omsætning på 10,4 mia. kr. og en balance på 39,7 mia. kr. på 

koncernbasis, jf. selskabets årsrapport 2014. 

14. Energinet.dk reguleres via en ”hvile-i-sig-selv” regulering, der giver 

Energinet.dk dækning for nødvendige omkostninger ved en effektiv drift samt en 

forrentning, der sikrer realværdien af selskabets grundkapital ved etableringen i 

2005.  

15. I december 2014 udgav regeringens El-reguleringsudvalg sin afsluttende 

rapport om eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor. En af 

hovedanbefalingerne var indførsel af økonomisk rammestyring og krav til 

effektivisering af Energinet.dk.  Reguleringsudvalgets anbefalinger vedrørende 

den økonomiske regulering af Energinet.dk er endnu ikke implementeret og 

anbefalingerne indgår ikke i Energitilsynets vurdering af Energinet.dk’s årsrapport 

2014. 

16. I praksis fastsættes selskabets tariffer hvert år ud fra budgetterede 

omkostninger og forventninger til gas- og elektricitetstransmission mv. således, at 

tarifferne forventes at balancere omkostningerne, inkl. tilladt konsolidering af 

grundkapitalen i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet.  

17. Usikkerheden i relation til såvel omkostningsbudgettering som 

forbrugsestimering af el og gas betyder, at Energinet.dk’s omkostninger og 

indtægter ikke kan forventes at balancere i de enkelte år. Differencer mellem 

indtægter og nødvendige omkostninger plus realværdisikring af grundkapitalen – 

under- eller overdækning – skal føres tilbage til forbrugerne ved indregning i 
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tarifferne hurtigst muligt og senest i næstfølgende regnskabsår. Energitilsynet kan 

tillade en længere afviklingsperiode med henblik på at sikre en jævn prisudvikling. 

18. I det følgende redegøres i hovedafsnit A for de generelle forhold i 

Energinet.dk’s økonomi i relation til den økonomiske regulering: Energinet.dk’s 

realværdisikring af grundkapitalen, udviklingen i Energinet.dk’s resultat og over-

/underdækning, opgørelse af flaskehalsindtægter, opgørelse af EU-tilskud og 

Energinet.dk’s effektivitet. 

19. I hovedafsnit B redegøres for en række særlige spørgsmål vedrørende 

Energinet.dk’s gaslageraktiviteter.  

A - GENERELLE FORHOLD I RELATION TIL DEN ØKONOMISKE REGULERING 

EGENKAPITALFORRENTNING OG PRISTALSREGULERING 

 

20. Den økonomiske regulering af Energinet.dk tillader selskabet en forrentning, 

der sikrer realværdien af selskabets grundkapital i selskabets åbningsbalance pr. 1. 

januar 2005, jf. § 4 i BEK nr. 965 af 21. september 2006. I praksis fastsættes 

forrentningen på baggrund af udviklingen i løn- og nettoprisindeks fra Danmarks 

Statistik. 

 

 

 

21. I 2014 var pristalsudviklingen på -0,1 pct., og Energinet.dk har i overens-

stemmelse hermed opgjort realværdisikringen af grundkapitalen til - 4 mio. kr. i 

2014. 

TABEL 1 | UDVIKLINGEN I REGULERINGSPRISTAL 2005-2014 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Stigning 

i pristal 

(pct.) 

 

3,8 

 

2,8 

 

4,9 

 

6,2 

 

- 2,0 

 

3,8 

 

5,5 

 

3,6 

 

0 

 

 

 

-0,1 
 

Anm: I 2008 ændrede Danmarks statistik et pristal, der lå til grund for fastlæggelsen af Energinet.dk’s forrentning. Ændringen betød, at 

man ikke umiddelbart kunne sammenligne de ”gamle” og de ”nye” pristal. I forbindelse med behandlingen af årsrapporten for 2011 

blev det endeligt fastlagt, hvorledes overgangen mellem de gamle og nye pristal skulle foretages. Denne metode er også benyttet i 

forbindelse med ændring af et pristal i 2013, der danner baggrund for reguleringspristallet for 2014. 

 

 

* Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 



ENERGITILSYNET | ENERGINET.DK’S ÅRSRAPPORT 2014 

 

Side 5/26 

 

UDVIKLINGEN I ENERGINET.DK’S RESULTAT OG OVER-

/UNDERDÆKNING 

22. Hovedtallene for udviklingen i Energinet.dk’s resultat og egenkapital mv. er 

vist i tabel 2. 
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23. Energinet.dk har opgjort over-/underdækning for de fire segmentregnskaber 

(Elnet, Gastransmission, System og PSO) ultimo 2014, jf. tabel 3. 

 

TABEL 2 | ENERGINET.DK´S RESULTAT, OVER-/UNDERDÆKNING OG EGENKAPITAL FRA ÅBNINGSBALAN-

CEÅRET 2005 OG DE SENESTE 4 REGNSKABSÅR 2011-2014 (KONCERNTAL) 

 

Koncerntal 2005  2011 2012 2013 2014 

Brutto omsætning
 1)

 7.983 7.369 9.805 9.774 10.431 

Netto omsætning
1)

 4.386 4.182 4.320 3.747 3.523 

Samlede omkostninger 3.075 2.845 2.594 1.978 2.312 

Egenkapital primo regn-

skabsåret 

Heraf grundkapital
 
  

2)
          

3.157 

3.157 

5.569 

3.815 

5.669 

3.991 

5.961 

4.107 

5.998 

4.107 

Regnskabsårets resultat 555 128 261 37 -125 

Konsolidering af grundka-

pital 86 176 116 0 

 

-4 

Overført som underdæk-

ning 
3)

  530   777 

Overført som ovedækning 
3)

 253  988 196 

 

 

Kilde:  Anm;  1) Omsætning omfatter transmission af elektricitet, naturgas og relaterede serviceydelser. Der foretages indregning i 

resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgø-

res pålideligt og forventes modtaget. I omsætningen indgår betalinger fra virksomhedens kunder, som virksomheden i henhold til 

lovgivningen skal opkræve og administrere, og som afregnes til producenterne af miljøvenlig elektricitet. Omsætningen viser således 

det samlede omfang af de aktiviteter, virksomheden administrerer. Bruttoomsætning = totale omsætning inklusive afgifter.   Nettoom-

sætning =  totale omsætning eksklusive afgifter. 

2) I egenkapital primo året indgår også hensættelser fra bl.a. samkøringsindtægter, indtil disse anvendes til net investeringer. Stignin-

gen i egenkapitalen fra år til år er derfor ikke udtryk for den rene forrentning. Grundkapitalen udgøres af Energinet.dk’s egenkapital på 

stiftelsestidspunktet (1. januar 2005). Det er denne grundkapital, der forrentes for at sikre realværdien pr. 1. januar 2005.  

3) Over- og underdækning indregnes i resultatopgørelsen, som en særskilt korrektionspost til omsætningen i det enkelte år. Overdæk-

ning betyder, at Energinet over tarifferne har opkrævet et beløb der overstiger omkostningerne og omvendt. 

 

*  Kilde: Energinet.dk 
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TABEL 3 | OVER-/ UNDERDÆKNING (SEGMENTREGNSKABER) 

 

Segmenter 

Samlet over-

/underdækning (mio. 

kr.) 

Pr ultimo 2013 

Over-

/underdækning i 

2014  

(mio. kr.) 

Samlet over-/ 

underdækning 

(mio. kr.) 

Pr. ultimo 2014 

Elnet 67 -43 24 

Systemydelser 77 -144 -67 

PSO -241 -413 -654 

Gastransmission 447 -177 270 

I alt 350 -777 -427 

Kilde: Anm: Negative tal betyder, at forbrugerne har betalt mindre end Energinet.dk’s omkostninger. 

Positive tal betyder, at forbrugerne har betalt mere end Energinet.dk’s omkostninger 

 

Kilde Energinet.dk 

24. På Elnet-segmentet var den akkumulerede overdækning primo 2014 på 67 

mio. kr. I 2014 er den akkumulerede overdækning reduceret med 43 mio. kr., såle-

des at den akkumulerede overdækning ultimo 2014 var 24 mio. kr. 

25. På Systemydelses-segmentet er den akkumulerede overdækning primo 2014 

på 77 mio. kr. Den akkumulerede overdækning blev tilbageført mere end fuldt ud i 

2014, og ultimo 2014 var der en underdækning på 67 mio. kr. på dette segment. 

26. På PSO-området var den akkumulerede underdækning primo 2014 241 mio. 

kr. Ultimo 2014 var underdækningen øget til 654 mio. kr., jf. pkt. 27. 
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BOKS 1 | OM PSO – EL 

Regeringen og Venstre blev i 2014 enige om en aftale på energiområdet 

til Vækstpakke 2014. Aftalen indebærer en reduktion af virksomhedernes 

energiomkostninger med henblik på at gøre produktionen billigere via 

bl.a. lempelser af PSO-afgiften (public service forpligtelser vedrørende 

udbygningen af VE). 

 

PSO-afgiften lempes i perioden 2014-2020 med i alt DKK 13,2 mia. sva-

rende til ca. 3 øre/kWh stigende til 5 øre/kWh i 2020. 

 

I henhold til en samarbejdsaftale mellem Energinet.dk og Energistyrelsen 

modtager Energinet.dk hver måned en tolvtedel af det beløb, som er 

fastsat til El-PSO lempelsen på den årlige Finanslov. Beløbet vil indgå i 

tarifgrundlaget på samme måde som hidtil, men betalingen sker fra Ener-

gistyrelsen i stedet for via tarifferne. 

 

Kilde: Energinet.dk 
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BOKS 2 | OM PSO - GAS 

Biogas er vedvarende energi, der fortrænger fossile brændsler, og som 

medfører en række fordele for miljø og klima. Energinet.dk administrerer 

støtteordningerne til opgradering og anvendelse af biogas, der produce-

res på basis af biomasse – i Danmark primært gylle og organisk affald. 

 

I henhold til Naturgasforsyningsloven udbetaler Energinet.dk tilskud til 

opgraderingsanlæg og renseanlæg, der leverer opgraderet biogas og 

renset biogas til henholdsvis naturgasnettet og bygasnet.  

 

Ordningen trådte i kraft den 9. december 2013, og biogasproduktionen 

steg kraftigt fra 2013 til 2014. Energinet.dk forventer en signifikant stig-

ning i antallet af biogasanlæg og produceret mængde, hvorfor der forven-

tes en stigning i udbetalingen til PSO for gas til DKK 175 mio. i 2015. 

 

I 2014 opkrævede Energinet.dk PSO-tariffen for gas via gasdistributions- 

og bygasselskaberne, men fra 2015 vil PSO-ordningen for gas blive fi-

nansieret via Finansloven og vil dermed ikke indgå i Energinet.dk’s tarif-

opkrævning længere. 

 

I lighed med el-PSO aftalen vil Energinet.dk månedsvis modtage en over-

førsel fra Energistyrelsen med henblik på udbetaling af tilskud vedr. gas-

PSO.   

 

Kilde: Energinet.dk 
 

 

 

27. Både for net- og systemområdet (el) forventer SET, at Energinet.dk fastsætter 

tarifferne således, at de akkumulerede differencer bliver mindst mulige. Der vil 

naturligt fortsat opstå ubalancer i de enkelte regnskabsår, idet det ikke kan forven-

tes, at de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af tariffer, vil hol-

de 100 pct. Specielt har udviklingen på PSO segmentet afveget i 2014, hvilket 

skyldes at elpriserne i 2014 blev væsentlig lavere end forudset ved budgetlægnin-

gen, hvorved omkostningerne til PSO ordningen blev betydelig højere end forven-

tet. 

28. I gassegmentet var der primo 2014 en akkumuleret overdækning på 447 mio. 

kr.
1) 2)

 

 
1) Energitilsynet besluttede i forbindelse med godkendelsen af Energinet.dk’s årsrapport 2011 den 30. oktober 

2012, at den akkumulerede overdækning på gassegmentet ultimo 2011 skulle afvikles over tre år (dvs. gasårene 

2013/14, 2014/15 og 2015/16). Tilsynet besluttede samtidig,, at kommende differencer på gassegmentet som 

udgangspunkt skulle afvikles over 1 år. I juni 2013 besluttede Energitilsynet endvidere, at to ekstraordinære og 

udefrakommende overdækninger på hhv. gastransmission og nødforsyning (gas) kunne afvikles over tre år. 
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29. Energinet.dk har i 2014 nedbragt den akkumulerede overdækning på gasseg-

mentet med 177 mio. kr., således at den akkumulerede overdækning ultimo 2014 

udgør 270 mio. kr.  

FLASKEHALSINDTÆGTER 

 

 
2 ) SET oplyste i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten fro 2013, at SET I forbindelse med diskussioner 

om tarifstrukturen på gas-segmentet med Energinet.dk, var blevet opmærksom på, at der med indførelsen af 

differentierede tariffer på Ellund behandlet på Energitilsynets møde i september 2013),  var sket en fejl i for-

bindelse med tilbageføring af akkumuleret overdækning i den differentierede Ellund-tarif. 

    SET meddelte Energinet.dk, at man ikke vurderede, at den anvendte metode til tilbageføring var i overens-

stemmelse med principperne for tilbageføring af differencer i hvile-i-sig-selv reguleringen,. Der blev herved 

lagt vægt på, at en difference er udtryk for, at den tarif, der har været anvendt, ikke har været ”korrekt” – dvs.    

ikke har resulteret i en indtægt, der nøjagtigt har modsvaret Energinet.dk’s nødvendige omkostninger ved ef-

fektiv drift, jf. den økonomiske regulering af ENDK. Afvikling af en difference er således udtryk for en kor-

rektion af den tarif, der har været opkrævet, således at indtægter og nødvendige omkostninger svarer til hinan-

den. Det indebærer, at afviklingen af differencer skal ske i fuld overensstemmelse med de metoder for tariffast-

sættelse, som Energitilsynet har godkendt. 

    Den foretagne tilbageførsel i gasårene 2013/2014 og 2014/2015 skal således korrigeres mellem de to tarifpunk-

ter – den differentierede Ellund-tarif og det generelle tarifelement.  

Energitilsynet besluttede på baggrund af en henvendelse fra Energinet.dk i forbindelse med behandlingen af 

årsrapporten for 2013, at korrektionen af tilbageførsel sker over de kommende tre gasår (2015/16 til 2017/18) 

med en asymmetrisk tilbagebetalingsprofil således at der ikke foretages korrektion i gasåret 2015/16. Hensig-

ten hermed er at tilgodese et behov for at begrænse prisspredningen til kapacitet i konkurrerende indførings-

punkter i gassystemet (Nybro og Ellund). 

TABEL 4 | HENLAGTE FLASKEHALSINDTÆGTER, FORDELT PÅ PROJEKTER (MIO. KR.) 

 

 

Henlagte 

flaskehals 

indtægter 

 

Kapitali-

sering 

 

Store-

bælts- 

for-

bindelsen 

 

 

I alt 

Saldo pr. 1. januar 2014 505 82 866 1.453 

Årets henlæggelse  43 21 0 64 

Overførsel ved  

idriftsættelse af anlæg 0 0 0 0 

Årets tilbageførsel  

af tarifgrundlaget -195 0 -36 -231 

Skat 37 -5 9 41 

Saldo pr. 31. december 

2014 390 98 839 1.327 

Kilde: Energinet.dk 

 



ENERGITILSYNET | ENERGINET.DK’S ÅRSRAPPORT 2014 

 

Side 11/26 

30. I forbindelse med godkendelsen af Energinet.dk’s årsrapport 2010 godkendte 

Energitilsynet, at henlagte flaskehalsindtægter til investeringer føres tilbage til 

forbrugerne i takt med, at der afskrives på investeringsaktivet.  

31. I det Energiforlig, der blev indgået den 3. marts 2012, blev det fastsat, at Ener-

ginet.dk skal tilbageføre de henlagte flaskehalsindtægter frem til år 2020, som en 

del af billiggørelsesinitiativerne. Flaskehalsindtægterne tilbageføres på denne må-

de væsentligt hurtigere end tilbageførslen i takt med afskrivningen på investe-

ringsaktivet ville have medført.  

EU-TILSKUD 

32. Regnskabsmæssigt skal EU-tilskuddene indregnes i resultatopgørelsen efter et 

matching princip. Det betyder, at tilskuddene skal føres til indtægt i takt med, at 

Energinet.dk leverer de ydelser, som berettiger tilskuddene.  

33. Da tilskuddene har til formål at genoprette økonomien i EU, er den regn-

skabsmæssige vurdering, at tilskuddene kan indregnes i resultatopgørelsen i takt 

med fremdrift i de tilskudsberettigede projekter.  

34. Tilskuddene indregnes således i resultatopgørelsen over de kommende år. I 

forbindelse med den årlige resultatdisponering, overføres tilskuddene til over 

/underdækningen under egenkapitalen.  

35. EU-tilskuddene indregnes herefter i tarifgrundlaget over samme periode som 

de underliggende anlægsaktiver afskrives. Herved sker der løbende en tarifmæssig 

reduktion, og dermed tilbagebetaling, over anlæggenes levetid.  

36. Den regnskabs- og tarifmæssige håndtering af EU tilskud følger således sam-

me praksis som anvendes for henlagte flaskehalsindtægter.  

37. Energinet.dk har i 2013 og 2014 henlagt EU-tilskud på hhv. DKK 95 mio. og 

DKK 18 mio. (netto efter skat). Tilskuddene fordeler sig således: 
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EFFEKTIVITET 

38. Som omtalt tidligere udgav regeringens El-reguleringsudvalg sin afsluttende 

rapport om eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor i december 

2014. En af hovedanbefalingerne var indførsel af økonomisk rammestyring og 

krav til effektivisering af Energinet.dk. Reguleringsudvalgets anbefalinger vedrø-

rende den økonomiske regulering af Energinet.dk er endnu ikke implementeret og 

anbefalingerne indgår ikke i Energitilsynets vurdering af Energinet.dk’s årsrapport 

2014. 

39. De europæiske energiregulatorer har tidligere foretaget internationale TSO 

benchmark på el-området. Den seneste analyse foretaget i 2012/13 viser, at Ener-

ginet.dk var blandt de mest effektive TSO’er i undersøgelsen.  

40. SET arbejder nu for, at der gennemføres en tilsvarende international bench-

mark af TSO’erne på gasområdet i 2015/16. 

INTERN KONTROL 

41. Energinet.dk følger løbende effektivitetsudviklingen og har igangsat en række 

initiativer til løbende intern kontrol af virksomhedens effektivitet, jf. nedenfor. 

 

TABEL 5 | HENLAGTE EU-TILSKUD MIO. KR. 2013 OG 2014 

 

Projekt 2013  2014 I alt 

Ellund-Egtved    

-Henlagt (mio. kr.) 99 31 130 

-Tilbageført (mio. kr.) 0 -13 -13 

Kriegers Flak    

-Henlagt (mio. kr.) 0 0 0 

-Tilbageført (mio. kr.) -4 0 -4 

I alt 95 18 113 

 

Kilde: Energinet.dk 
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42. Energinet.dk har i de sidste år gennemført en række konkrete effektiviserings-

/billiggørelsestiltag, der er med til at styrke Energinet.dk’s effektivitet:  

STORDRIFTSFORDELE 

43. Energinet.dk overtog i 2012 de regionale transmissionsnet. Overtagelsen øge-

de virksomhedens anlægsaktiver med 7,5 mia. kr. og gav en række stordriftsforde-

le i driften af nettene. Omkostningsprocenten (målt som driftsomkostningerne i 

procent af anlæggenes bogførte værdi) er siden 2008 faldet fra 4,8 pct. til 2,5 pct. i 

2013. Fra 2012 til 2013 er omkostningsprocenten faldet fra 3,4 pct. til 2,5 pct. 

(inkl. Regionale net). I 2014 er omkostningsprocenten 2,5 pct.  Energinet.dk har 

som mål, at omkostningsprocenten er nedbragt til 2 pct. i 2020. 

 

TABEL 6 | ENERGINET.DK´S INTERNE KONTROL AF EFFEKTIVITET 

 

Indikation 

for effektivisering 

Beskrivelse 

 

Forvaltningsrevision 

Forvaltningsrevisionen udføres årligt af 

revisionsfirmaet PWC og Rigsrevisio-

nen. 

Effektiviseringstiltag i Energinet.dk 

Ledelsen af Energinet.dk har de sidste år 

foretaget en række effektiviseringstiltag, 

jf. punkt 43-45. 

Energinet.dk’s projekt vedrørende 

Key- performance indicators 

Energinet.dk har fra 2012 påbegyndt et 

effektiviseringsprojekt, hvor ledelsen på 

hver Key performance indicators 

(KPI’er) fastsætter effektivitetsmål. 

Resultaterne af dette arbejde vil kunne 

eftervises i løbet af få år,  jf. punkt 43-

45. 

Kilde: Energinet.dk 
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ENERGIOMKOSTNINGER 

44. Omkostninger til systemydelser (balancering af elsystemet og nødforsynings-

ydelser i gassystemet) er væsentlige omkostningsposter i Energinet.dk. De samle-

de omkostninger – net-tab, systemydelser og nødforsyning (gas) – er i 2014 lidt 

under det niveau for omkostningerne, der var fastsat i budget 2014.  

 

FIGUR 1 | DRIFTSOMKOSTNINGER OG OMKOSTNINGSPROCENT 

 

Kilde: Energinet.dk 
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45. Energinet.dk’s effektiviseringstiltag er en del af de billiggørelsestiltag, virk-

somheden er blevet pålagt i medfør af energiforliget fra 2012. En samlet oversigt 

over realiseringen af disse tiltag er vist nedenfor i tabel 7. 

 

FIGUR 2 | ENERGIOMKOSTNINGER 2012 - 2013 

 

Kilde: Energinet.dk 
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46. Energinet er herudover blevet pålagt yderligere billiggørelsestiltag i to solcel-

leaftaler (2012 og 2013). Disse tiltag fremgår af Tabel 8 

 

TABEL 7 | OVERSIGT OVER BILLIGGØRELSESTILTAG FOR 2014 

Driftsomkostninger. Effektiviserin-

ger  (omk. ift. anlægsaktiver) 

 

-153 

 

-247 

 

-277 

Effektiviseringer, energiomkstn. 

(Systemtjenester, nettab  og nødfor-

syning) 

 

 

-153 

 

 

-367 

 

 

-255 

Opsparede flaskehalsindtægter udbe-

tales over 9 år i stedet for over rest-

levtiden 

 

 

-194 

 

 

-195 

 

 

-194 

Forlængelse af afskrivningsperioden 

på elaktiver 

 

-76 

 

-73 

 

-77 

Køb af regionale net   -172 

Kabelhandlingsplan reduceres frem 

til 2020 

 

-43 

 

-95 

 

-133 

 

Total 

 

-619 

 

-977 

 

-1.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Energinet.dk 

Anm.: Angivet i 2014-priser 
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B - SÆRLIGE SPØRGSMÅL I RELATION TIL DEN ØKONOMISKE REGULERING 

 

GASLAGERAKTIVITETER 

47. Energinet.dk har pr. 31. december 2014 erhvervet gaslageret i Stenlille af 

Dong Energy A/S. 

48. Energinet.dk kan, jf. § 2, stk. 2 i lov om Energinet.dk, købe gaslagre. Investe-

ringen kan ske for lånte midler, jf. § 14 i lov om Energinet.dk. 

49. Lån er optaget uden støtte og garantier fra Energinet.dk på 100 pct. kommerci-

elle vilkår. 

TABEL 8 |  BILLIGGØRELSESTILTAG I HENHOLD TIL 2 SOLCELLEAFTALER 

(DKK mio. kr.) Target 2014 Real 2014 Target 2020 

Solcelleaftale 1. november 2012 

Kabelhandlingsplan 4000 kV juste-

ringer 

    -79 

Solcelleaftale 1. november 2012 

Kriegers Flak udskydelse 

   

Solcelleaftale 1. november 2012 

Ekstrabesparelse ved køb af regiona-

le Net 

     -39 

Total solcelleaftale aftale 1. novem-

ber 2012 

       118       

Solcelleaftale 2. juni 2013 effekt fra 

opdateret Kabelhandlingsplan 2013 

-33 -33  

Total solcelleaftaler -33 -33 -118 

Samlet billiggørelsestiltag (Jf. tabel 7 

+ solcelleaftaler) 

-652 -1.010 -1.226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm: Angivet i 2014 priser.  For Solcelleaftalen af 1. november 2012 opstilles mål  for  2020 – mens  målet  for solcelleaftalen i 2013 

skulle realiseres i 2014 

Note: Energinet.dk 
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HØRING 

50. Dette notat har været i høring hos Energinet.dk, der har afgivet høringssvar 

den 27. maj 2014. Energinet.dk’s bemærkninger har alene givet anledning til en-

kelte korrekturrettelser. 
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LOVGRUNDLAG 

51. Energinet.dk’s opgaver er fastlagt i elforsyningsloven og 

naturgasforsyningsloven med den undtagelse, at regler om udbygning af 

transmissionsnettet er indeholdt i lov om Energinet.dk – lov nr. 1384 af 20. 

december 2004 med efterfølgende ændringer. Herudover reguleres Energinet.dk af 

bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af 

Energinet.dk (BEK 965).  

52. Den økonomiske regulering er en hvile-i-sig-selv regulering og bygger på en 

prisregulering, der kun tillader selskabet at indregne såkaldt ”nødvendige 

omkostninger” ved effektiv drift i tarifferne:” 

”Nødvendige omkostninger” 

”§ 3. Nødvendige omkostninger vil især vedrøre:  

1) Indkøb af energi. 

2) Lønninger. 

3) Tjenesteydelser.  

4) Administration.  

5) Vedligeholdelse. 

6) Andre driftsomkostninger, som eksempelvis:  

a) Til demontering og bortskaffelse af teknisk forældede net i forbindelse med 

fx kabellægning.  

b) Som følge af krav pålagt af offentlige myndigheder.  

7) Afskrivninger som nævnt i § 5. 

8) Nedskrivninger, der udløses af teknisk værdiforringelse af aktiver.  

9) Betalte skatter og afgifter.  

10) Renter af fremmedkapital og øvrige finansielle omkostninger.”  

54. Ifølge § 4 i BEK 965 fastlægges størrelsen af den nødvendige forrentning med 

udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt for ved en effektiv drift at fastholde 

realværdien af selskabets nettoaktiver: 
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”Nødvendige forrentning” 

”§ 4. Forrentningen af kapitalen i Energinet.dk skal alene muliggøre overholdel-

se af virksomhedens gældsforpligtelser samt den yderligere konsoli-dering, der 

er nødvendig for en effektiv drift af Energinet.dk, jf. stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Størrelsen af forrentningen efter stk. 1, bestemmes med udgangspunkt i 

den forrentning, der er nødvendig for at fastholde realværdien af nettoaktiverne 

opgjort separat for Energinet.dk's elektricitets- og naturgas-relaterede aktiviteter, 

jf. § 10, stk. 1, nr. 1. Realværdien af de pågældende nettoaktiver er den værdi, 

hvormed nettoaktiverne uanset eventuel sel-skabsopdeling indgår i åbningsba-

lancen for Energinet.dk pr. 1. januar 2005 reguleret med det i § 8 fastlagte pris-

indeks. 

Stk. 3. Den efter stk. 2 bestemte forrentning reguleres til den forrentning, som er 

nødvendig for en effektiv drift henset til kapitalbehovet, blandt andet som følge 

af nyinvesteringer, opgjort separat for Energinet.dk's elektricitets- og naturgas-

relaterede aktiviteter.  

Stk. 4. Energinet.dk udarbejder separat for henholdsvis de elektricitets- og na-

turgasrelaterede aktiviteter langsigtede investerings- og finansieringsplaner. Ved 

udarbejdelse af investerings- og finansieringsplanerne skal Energinet.dk så vidt 

muligt sikre en jævn prisudvikling. Planerne anmeldes årligt til Energitilsynet 

som led i tilsynets kontrol med overholdelsen af stk. 1-3, jf. § 11.” 

55. Den nødvendige forrentning fastlægges med udgangspunkt i en 

pristalsregulering af selskabets kapitalgrundlag. Forrentningssatsen, der danner 

udgangspunkt i pristalsreguleringen, fastlægges efter § 8 i BEK 965. 

”Pristalsregulering” 

”§ 8. Energitilsynet udmelder kvartårligt et sammenvejet prisindeks med 50 pct. 

lønandel og 50 pct. materialeandel, der skal anvendes til pristalsregulering af 

nettoaktiverne, jf. § 4, stk. 2. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for 

ansatte i industrien (ILON 2). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisin-

deks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 10).” 

 

56. Hvis årets resultat (når alle nødvendige omkostninger er afholdt, og den 

nødvendige forrentning er opgjort, og begge dele er fratrukket indtægterne) 

udviser en difference (kaldet over-/underdækning), skal differencen afvikles 

hurtigst muligt og senest i næstfølgende regnskabsår (medmindre Energitilsynet 

tillader en længere afviklingsperiode), jf. BEK 965, § 7, stk. 1 og 2.  

”Afvikling af differencer” 

”§ 7. Såfremt der i regnskabsåret opstår en difference mellem realiserede ind-

tægter og summen af de nødvendige omkostninger og forrentningen, jf. §§ 2-4, 
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skal differencen afvikles snarest muligt og senest i det næstfølgende regnskabs-

år, jf. dog stk. 3. Afviklingen sker i overensstemmelse med den regnskabsmæs-

sige adskillelse, jf. § 10. 

Stk. 2. Ved betydelige differencer kan Energitilsynet tillade en længere afvik-

lingsperiode med henblik på at sikre en jævn prisudvikling. 

Stk. 3. I det omfang Energinet.dk formår at bringe omkostningerne længere ned 

end hvad, der kan indregnes i priserne som omkostninger ved en effektiv drift, 

vil virksomheden kunne beholde det overskud, der opstår herved, jf. § 13, stk. 1, 

i lov om Energinet.dk. Et således opnået overskud i datterselskaber ejet af Ener-

ginet.dk kan anvendes til konsolidering eller udloddes som overskud til Energi-

net.dk. Et overskud i Energinet.dk kan anvendes til konsolidering eller tilbage-

føres til de respektive forbrugergrupper som dividende.” 

57. Hvert år senest den 1. juni indsender selskabet årsrapporten for det foregående 

regnskabsår til Energitilsynet. Dette følger af BEK 965, § 11, stk. 1.  

58. Energitilsynet meddeler ifølge BEK 965, § 11, stk. 4, senest 4 måneder efter 

modtagelsen af regnskaber mv. eventuelle korrektioner til differencer mellem ind-

tægter og omkostninger (jf. BEK 965, § 7, stk. 1) og forrentnin-gen (jf. BEK 965, 

§ 4). Såfremt selskabet har en forrentning, der overstiger den nødvendige forrent-

ning (fastlagt efter bekendtgørelsens § 4), og hvis differencen tilbageføres gennem 

en reduktion af forrentningssatsen, vil det-te påvirke den difference, der er nævnt i 

bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og som posteres midlertidigt på egenkapitalposten 

”Over/underdækning”. 

59. Energitilsynet kan bede selskabet om at fremkomme med yderligere oplysnin-

ger. Fristen på 4 måneder regnes i så fald fra modtagelsen af de pågældende op-

lysninger, jf. BEK 965, § 11, stk. 5. 

”Tilsyn” 

”§ 11. Energinet.dk indsender hvert år senest den 1. juni til Energitilsynet års-

rapport og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår, jf. §§ 9 og 10, 

samt årsrapporter fra helejede datterselskaber. 

Stk. 2. Energinet.dk indsender årligt investerings- og finansieringsplaner, jf. § 4, 

stk. 4, til Energitilsynet. Ved ændringer indsendes en revideret plan. 

Stk. 3. Energinet.dk redegør samtidig med indsendelse af regnskaber og investe-

rings- og finansieringsplaner efter stk. 1 og 2 for konstateret difference mellem 

realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning for det pågæl-

dende regnskabsår. Endvidere redegør Energinet.dk for den planlagte afvikling 

af konstaterede differencer i overensstemmelse med § 7. 

Stk. 4. Energitilsynet meddeler senest 4 måneder efter modtagelsen af regnska-

ber og investerings- og finansieringsplaner efter stk. 1 og 2 eventuelle korrekti-
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oner til den af Energinet.dk konstaterede difference mellem realiserede indtæg-

ter og nødvendige omkostninger og forrentning, jf. stk. 3. Inden for samme frist 

kan Energitilsynet pålægge Energinet.dk en ændret afvikling af konstateret dif-

ference.  

Stk. 5. Energitilsynet kan til brug for tilsynets afgørelser efter stk. 4 pålægge 

Energinet.dk at fremkomme med yderligere oplysninger. Fristen i stk. 4 regnes i 

så fald fra modtagelsen af de pågældende oplysninger.” 

60. Årsrapporten aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven, hvilket følger af 

bekendtgørelsens § 9. Bekendtgørelsens § 10 fastlægger, at der skal føres separate 

regnskaber for de forskellige aktiviteter. 

”Regnskabsaflæggelse” 

”§ 9. Regnskabsaflæggelsen følger årsregnskabslovens regler, der dog kan sup-

pleres med krav fra Energitilsynet om yderligere oplysninger. 

Stk. 2. I årsrapporten skal redegøres særskilt for eventuelle indtægter fra samkø-

ringsforbindelser og anvendelsen heraf.  

Stk. 3. Årsrapporten revideres og godkendes i medfør af § 11 i lov om Energi-

net.dk. 

§ 10. Der skal føres separate regnskaber for:  

1) Energinet.dk’s enkelte elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. § 12, 

stk. 1, i lov om Energinet.dk.  

2) Separate tarifområder, jf. § 8, stk. 4, i elforsyningsloven.  

3) Den systemansvarlige virksomheds puljer eksempelvis netpulje, systempulje 

og PSO-pulje. 

Stk. 2. Der skal føres moderselskabsregnskab for henholdsvis el- og andelen i 

Energinet.dk.”  

61. For at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrencefor-

vridning kræver lov om Energinet.dk, at selskabet fører separate regnskaber for 

hver af deres elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. lovens § 12, stk. 1. 

Energinet.dk skal føre regnskaber for de nævnte aktiviteter og lade disse revidere 

på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte sel-

skaber, jf. lovens 12, stk. 2. 

”§ 12. Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres in-

terne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsi-

diering og konkurrenceforvridning 
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1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og naturgas-

relaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, transmissi-

ons-, distributions, lager- og gas opstrømsrørledningsvirksomhed. 

2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet samt 

lagerfaciliteter og gasopstrømsrørledningsnet. 

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte aktiviteter skal Energinet.dk og virksomhedens he-

lejede datterselskaber føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, 

som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber. Aktiver, 

for hvilke der anvendes indgangsværdier efter selskabsskattelovens § 35 O, samt 

indtægter og udgifter forbundet med ejerskabet til disse aktiver indgår uanset 

aktivernes anvendelse i de særskilte regnskaber for Energinet.dk’s elektricitets-

relaterede aktiviteter. 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om 

regnskabsføring efter stk. 1 og 2.” 

62. Bestemmelser om Energinet.dk’s overtagelse af fx gaslageret i Stenlille findes 

i Lov om Energinet.dk, jf. § 2, stk. 2 og § 14. 

”§ 2. Energinet.dks formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den 

overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang 

for alle brugere af nettene. 

Stk. 2. Energinet.dk varetager efter reglerne i denne lov samt efter reglerne i lov 

om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsy-

ning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning 

systemansvarlig virksomhed og eltransmissionsvirksomhed, herunder opgaven 

som uafhængig systemoperatør, og gastransmissionsvirksomhed. Endvidere va-

retager Energinet.dk administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i 

medfør af lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi. Energi-

net.dk kan endvidere varetage gasdistributions-, gaslager- og gasopstrømsrør-

ledningsvirksomhed. 

Stk. 3. Energinet.dk kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber 

med begrænset ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lign. i forbindelse med 

udøvelsen af sin virksomhed. 

Stk. 4. Aktiviteter, som ligger uden for de i stk. 2 angivne, og som Energinet.dk 

varetager i medfør af denne lov, lov om elforsyning, lov om fremme af vedva-

rende energi, lov om naturgasforsyning eller lov om tilskud til elproduktion, 

skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. 

§ 14. Energinet.dk kan optage lån til varetagelse af sin virksomhed, herunder til 

finansiering af anlægsinvesteringer samt til varetagelse af købepligten efter § 3. 

Lån optages på baggrund af en årlig investerings- og finansieringsplan, som er 

godkendt af klima-, energi- og bygningsministeren. 

Stk. 2. Finansministeren bemyndiges til, i det omfang det anses for hensigts-

mæssigt, at dække virksomhedens finansieringsbehov efter stk. 1 gennem stats-
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lån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan op-

nå som låntager. Lånene optages inden for en ramme, der fastsættes af klima-, 

energi- og bygningsministeren efter godkendelse i Folketingets Finansudvalg.” 
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BEGRUNDELSE 

63. SET har ikke fundet anledning til at anfægte de talmæssige opgørelser, der 

fremgår af den revisorpåtegnede årsrapport 2014, og disse opgørelser lægges til 

grund for vurderingerne i dette notat. 

64.  Energinet.dk’s revisorer har i revisorpåtegningen bl.a. konkluderet, at: 

”Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et 

retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og 

modervirksomhedens aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 

1. januar 2014 – 31. december 2014”. 

VURDERING AF GENERELLE ØKONOMISKE FORHOLD I RELATION TIL DEN ØKO-

NOMISKE REGULERING 

 

65. I relation til Energinet.dk’s opgørelse af differencer og afviklingen af 

akkumulerede differencer bemærker SET, at de akkumulerede differencer er 

faldende på de fleste segmenter af Energinet.dk’s virksomhed. 

66.  På el-området (elnet-og systemydelser) er den akkumulerede overdækning på 

144 mio. kr. i 2013 vendt til en akkumuleret underdækning på 43 mio. kr. i 2014. 

På gasområdet er den akkumulerede overdækning faldet fra 447 mio. kr. i 2013 til 

270 mio. kr. i 2014. 

67.  På de PSO-segmentet er der opstået en ny større underdækning, hvilket 

skyldes at elprisen har været lavere end man kunne forudsige ved 

budgetlægningen.  Den akkumulerede underdækning på PSO-segmentet er steget 

fra 241 mio. kr. i 2013 til 654 mio. kr. i 2014. 

68. Samlet kan det konkluderes, at udviklingen er i overensstemmelse med den 

økonomiske regulerings hvile-i-sig-selv princip, og reguleringens hovedregel om, 

at differencer skal afvikles hurtigst muligt og senest i næstfølgende regnskabsår, 

jf. senest Tilsynets afgørelse af 28. oktober 2014 vedr. årsrapport 2013. 

69. SET har modtaget en opgørelse over selskabets henlagte flaskehalsindtægter i 

2014 og afviklingen heraf. Desuden har Energinet.dk fremsendt en oversigt over 

modtagne EU-tilskud. SET bemærker, at disse opgørelser ikke giver anledning til 

korrektioner. 

70. Energinet.dk’s opgørelse af flaskehalsindtægter og EU-tilskud følger Tilsynets 

tidligere afgørelser herom, idet det dog bemærkes, at det Energiforlig, som et stort 

flertal af Folketingets partier indgik den 3. marts 2012, indebærer, at 

flaskehalsindtægterne tilbageføres i tarifferne hurtigere end forudsat. 

71. I relation til Energinet.dk’s effektivitet bemærker SET, at Energinet.dk 

fortsætter arbejdet med fokus på at styrke effektiviteten i virksomheden. 
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Resultaterne af dette arbejde kom bl.a. til udtryk i den internationale 

benchmarking af 21 el -transmissionsselskaber, som blev omtalt i forbindelse med 

godkendelsen af Energinet.dks årsrapport 2012 og 2013. 

72. Energinet.dk’s afrapportering vedrørende realiseringen af effektivitets- og 

billiggørelsestiltag giver efter SET’s vurdering ikke anledning til generelt at rejse 

spørgsmål om Energinet.dk’s effektivitet og udviklingen heri.  

73. Det kan oplyses, at opgørelsen af realiseringen af effektivitets- og 

billiggørelsestiltag revideres af PwC og rapporteres kvartalsvis til Klima-, Energi- 

og Bygningsministeriet. 

74. SET skal endvidere for god ordens skyld bemærke, at der ikke ved 

gennemgangen af Energinet.dk’s årsrapport er fundet enkelte omkostningsposter, 

der ud fra en konkret vurdering findes at være i strid med kravet om, at der kun 

kan indregnes ”nødvendige omkostninger ved effektiv drift” i virksomhedens 

tariffer, jf. § 3 i bekendtgørelsen om den økonomiske regulering af Energinet.dk. 

75. Samlet har SET således ikke fundet anledning til at foretage korrektioner i 

Energinet.dk’s årsrapport 2014, jf. § 11, stk. 4 i bekendtgørelsen om den 

økonomiske regulering af Energinet.dk. 

GASLAGERAKTIVITETER 

 

76. Energinet.dk har pr. 31. december 2014 erhvervet gaslageret i Stenlille af 

Dong Energy A/S. 

77. Energinet.dk kan, jf. § 2, stk. 2 i lov om Energinet.dk, købe gaslagre. 

Investeringen kan ske for lånte midler, jf. § 14 i lov om Energinet.dk. 

78. SET kan konstatere, at net-sektorerne  – gennem Energinet.dk - ikke har 

påtaget sig nogen økonomisk hæftelse i forbindelsen med  den faktiske 

gennemførelse af overtagelsen. SET har således ingen bemærkninger til købet. 

AFGØRELSE 

79. På bagrund af sekretariatets sagsfremstilling og vurdering har Energitilsynet i 

medfør af BEK nr. 965 af 21. september 2006 truffet afgørelse om at meddele 

Energinet.dk, at Energitilsynet ikke har korrektioner til selskabets årsrapport 

2014.. 

 


