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Bilag 1 

 

RETSGRUNDLAG TIL ENERGINET.DK’S ÅRSRAPPORT 2017 

DANSKE RETSKILDER 

 

1. 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 – lovbekebdtgørelse nr. 147 

af 20. februar 2018. Herudover reguleres Energinet.dk af bekendtgørelse nr. 816 af 

27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk (BEK 816).  

2. For at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning 

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

deres elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. § 12, stk. 1. i lov om Ener-

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

revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af sær-

skilte selskaber, jf. lovens 12, stk. 2. 

§ 12. Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres interne 

regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering 

og konkurrenceforvridning 

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

relaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, transmissi-

ons-, distributions-, lager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirk-

somhed, og for deres olierørlednings- og separationsaktiviteter, og 

2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet, lager-

faciliteter, gasopstrømsrørledningsnet og gasopstrømssystemer samt olierørled-

ning og separationsfaciliteter. 

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte aktiviteter skal Energinet 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 dagældende § 35 O i selskabs-

skatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015, samt indtægter og 

udgifter forbundet med ejerskabet til disse aktiver indgår uanset aktivernes an-

vendelse i de særskilte regnskaber for Energinets elektricitetsrelaterede aktivite-

ter. 

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

regnskabsføring efter stk. 1 og 2. 
 

3. De overskud, der oparbejdes i de segmenter der ikke reguleres af ”hvile i sig 

selv” reguleringen, skal som hoveregel blive i datterselskabet, og overskuddet må 

om hovedregel ikke anvendes til andet formål. Reguleringen heraf fremgår ov om 

Energinet.dk. 

§ 13. Energinets overskud ifølge de i § 12, stk. 1, omtalte regnskaber for virk-

somhedens elforsynings- og naturgasrelaterede aktiviteter kan tilbageføres til de 

respektive forbrugergrupper som dividende eller anvendes til konsolidering. 

Overskud fra lager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssystemvirksomhed 
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samt olierørlednings- og separationsvirksomhed kan alene anvendes til konsoli-

dering, jf. dog stk. 4. Overskud fra naturgasdistributionsvirksomhed kan anven-

des efter bestemmelsen i § 37 a, stk. 5, i lov om naturgasforsyning. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler 

om, hvorledes tilbageførsel af overskud til forbrugerne efter stk. 1 kan finde 

sted. 

Stk. 3. Energinet kan ikke udlodde overskud eller egenkapital ved udbytteudlod-

ning eller på anden måde til staten. 

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse for et af 

Folketinget nedsat udvalg fastsætte særlige regler om anvendelse af overskud fra virk-

somhed, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt. 

 

4. Energinet.dk reguleres af bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om 

økonomisk regulering af Energinet.dk.  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.”  
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54. Ifølge § 4 i BEK 816 fastlægges størrelsen af den nødvendige forrentning med 

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

realværdien af selskabets nettoaktiver: 

 

”Nødvendige forrentning” 

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

se af virksomhedens gældsforpligtelser samt den yderligere konsolidering, 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 selskabsopdeling 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.” 

5. Den nødvendige forrentning fastlægges med udgangspunkt i en 

pristalsregulering af selskabets kapitalgrundlag. Forrentningssatsen, der danner 

udgangspunkt i pristalsreguleringen, fastlægges efter § 8 i BEK 816. 

”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).” 

6. 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 816, § 7, stk. 1 og 2.  

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

tægter og summen af de nødvendige omkostninger og forrentningen, jf. §§ 2-4, 

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.” 

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

regnskabsår til Energitilsynet. Dette følger af BEK 816, § 11, stk. 1.  

8. Energitilsynet meddeler ifølge BEK 816, § 11, stk. 4, senest 4 måneder efter 

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

tægter og omkostninger (jf. BEK 816, § 7, stk. 1) og forrentningen (jf. BEK 816, § 

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 dette påvirke den difference, der er nævnt i 

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

”Over/underdækning”. 

9. 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 816, § 11, stk. 5. 

”Tilsyn” 

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

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

årsrapporter fra helejede datterselskaber til brug for Energitilsynets tilsyn med 

Energinet.dks økonomiske regulering efter § 71 i lov om elforsyning, § 37 d i 

lov om naturgasforsyning, kapitel 5 i lov om Energinet.dk og denne bekendtgø-

relse. 

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-
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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-

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. Årsrapporten aflægges 

efter reglerne i årsregnskabsloven, hvilket følger af bekendtgørelsens § 9. Be-

kendtgørelsens § 10 fastlægger, at der skal føres separate regnskaber for de for-

skellige 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.”  

10. Bestemmelse om Energinet.dk’s overtagelse af DONG Energy Gasdistributi-

onsnet A/S Naturgasforsyningslovens kapitel 6, fx § 34: 

§ 34. Et distributionsnet, som ejes af en bevillingshaver, og ejerandele i distribu-

tionsselskaber, der ejer sådanne net (distributionsandele), kan udelukkende af-

stås til staten. Ejere, der ønsker at foretage afståelser omfattet af denne bestem-

melse, giver særskilt skriftlig underretning herom til Energinet.dk. 
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11. For gaslagrene gælder, at der er forhandlet adgang til naturgaslagre. Dette 

fremgår af naturgasforsyningsloven § 20a, stk. 1: 

 § 20 a. Priser og betingelser for benyttelse af lagre efter § 18, herunder 

andre hjælpefunktioner, der udbydes af lagerselskabet, fastsættes ved 

forhandling mellem lagerselskabet og den, der ansøger om brug af 

lageret …”  

EU RETSKILDER 

 

12. I Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 714/2009 Om betingelserne 

for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og 

ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 bestemmes i rammerne for benyttelse 

af flaskehalsindtægter (samkøringsindtægter). Bestemmelsen er: 

Artikel 16, stk. 6. Indtægter fra tildeling af samkøringslinjer benyt-

tes til følgende formål:  

a) Sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed og/eller 

b) Bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gen-

nem netinvesteringer, især nye samkøringslinjer. 

Hvis indtægterne ikke kan benyttes effektivt til formålene i første af-

snit, litra a) og(eller b) må de ned forbehold for de pågældende 

myndigheders godkendelse, benyttes med et maksimumsbeløb, der 

fastsættes af disse regulerende myndigheder som en indtægt, der 

skal tages i betragtning af de regulerende myndigheder, når den 

skal godkende metoden for beregning af nettariffer og/eller for fast-

sættelsen af nettariffer. 

Resten af indtægterne indsættes på en separat konto, indtil de kan 

benyttes til formålene i første afsnit litra a) og/ eller litra b). Den 

regulerende myndighed underretter agenturet om godkendelse, der 

er omtalt i andet afsnit. 
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