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 PUNKT 8 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 

ENERGINET’S ÅRSRAPPORT 2017 

RESUMÉ 

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

Energinet: tilsyn og godkendelse af opgørelser og afvikling af differencer (over-

/underdækning) samt fastsættelse af pristalsregulering af Energinet’s grundkapital. 

2. Energitilsynet har ikke regnskabsmæssige/revisionsmæssige opgaver og 

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

Energitilsynet kan fastsætte korrektioner til årsrapporten.  

3. Energinet opkræver tariffer for drift og transport af  el (net og systemydelser) og 

gas (gastransmission) i transmissionsnettene efter et ”hvile i sig selv” princip.  

4. Der er i 2016 indgået aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, 

så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven. Energinet 

har tidligere administreret den såkaldte PSO-ordning, hvor Energinet opkræver 

PSO-bidraget sammen med de øvrige tariffer.  Administrationen af ordningen er 

endelig overflyttet til Energistyrelsen 1. januar 2018, men frem til  1. januar 2022 

opkræver Energinet på vegne af Energistyrelsen en årligt faldende andel af 

omkostningerne til PSO-ordningen.  Anvaret for ordningen er fra 1. januar 2017 

alene Energistyrelsens. 

5. I 2017 var der en samlet underdækning i ”hvile i sig selv” – segmenterne (inkl. 

PSO-segmentet) på 112 mio. kr., inklusiv underdækning ved afskrivning på 

ophørende aktiviteter  Det indebærer, at den akkumulerede overdækning  på 291 

mio. kr.  pr. 1. januar 2017 er reduceret til en overdækning  på 179 mio. kr. pr. 31. 

december 2017.   

6. Den akkumulerede overdækning på PSO-segmentet på 277 mio. kr. pr. 1. januar 

2017 er udlignet til ”0” ved udgangen af 2017. I 2017 var der en underdækning på 

214 mio. kr.  ved den almindelige drift og derudover blev segmentet påført en 
underdækning på 63 mio. kr. ved afskrivning på ophørende aktivitet.  

7. På el-segmentet har der i 2017 været en  overdækning på 180 mio. kr. Herved  

er underdækningen på 55 mio. kr. pr. 1. januar 2017 ændret til en overdækning på 

125 mio. kr. pr. 31. december 2017.   På gas-segmentet har der i 2017 været en  
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underdækning på 15 mio. kr. Herved er overdækningen på 69 mio. kr. pr. 1. januar 

2017 reduceret til en overdækning på 54 mio. kr. pr. 1. januar 2017. 

8.   På baggrund af, at den koncerninterne handel i Energinet er vokset betydeligt 

ved implementeringen af den nye koncernstruktur i 2017,  vil Sekretariatet bede 

Energinet om en redegørelse for koncerninterne handler. Redegørelsen skal 

angive, hvordan Energinet sikrer, at interne handler sker på markedsmæssige 

vilkår, så der ikke forekommer krydssubidiering. Redegørelsen udarbejdes efter 

nærmere dialog med Sekretariatet og skal være Sekretariatet i hænde inden 

udgangen af 2018. 

9. Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået Årsrapport 2017 og det 

supplerende materiale, der er indsendt i forbindelse hermed. Energitilsynet 

vurderer, at fastsættelsen og forrentningen af grundkapitalen for 2017 (2,9 % dvs. 

91 mio. kr.) samt opgørelsen og opgørelse af differencer på de forskellige 

forretningssegmenter er sket i overensstemmelse med den gældende økonomiske 

regulering. 

10. I relation til udviklingen i Energinet’s effektivitet mv., vurderer Sekretariatet, 

at Årsrapport 2017, og det supplerende materiale hertil, ikke i sig selv giver 

anledning til at rejse spørgsmål om Energinet’s generelle effektivitet. 

11. I foråret 2018 har Energinet opkøbt naturgasdistribitionsnettet på Fyn. De 

overtagne gasdistributionsaktiviteter reguleres som de øvrige danske 

gasdistribitionsselskaber ved en indtægtsrammeregulering, der administreres af 

Sekretariatet.  

AFGØRELSE 

12. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse 

truffet afgørelse om følgende: 

- At  meddele Energinet, at Energitilsynet ikke har korrektioner til  selskabets 

Årsrapport 2017 for så vidt angår differencer mellem realiserede indtægter og 

nødvendige omkostninger og forrentning, jf. bekendtgørelse nr. 816, af 27. juni 

2016, § 11. stk 4. 
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SAGSFREMSTILLING 

13. Energitilsynet varetager den økonomiske regulering af Energinet på grundlag 

af selskabets årsrapport, som selskabet skal anmelde til Energitilsynet senest den 

1. juni hvert år, jf. bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk 

regulering af Energinet.  Bekendtgørelsen er  i juni 2016 ændret således,  at der 

bl.a. tages hensyn til Energinet’s overtagelse af DONG Energy  

gasdistributionsnet. 

14. Energitilsynet meddeler senest fire måneder efter modtagelsen af Energinet’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 fire 

måneder regnes fra modtagelsen af de supplerende oplysninger. 

15. Energinet anmeldte den 16. april 2018 selskabets årsrapport for 2017, hvilket 

er selskabets 12. regnskabsår. Som bilag 1 vedlægges et notat om retsgrundlaget. 

Årsrapporten er vedlagt som bilag 2.   Som bilag 3 vedlægges et eksempel på et 

segmentregnskab (elnet). Sekretariatet har modtaget segmentregnskaber for alle 

regulerede dele af Energinet. Selskabet har efter anmeldelsen indsendt yderligere 

oplysninger om bl.a. ophør af PSO aktiviteter i Energinet. Energitilsynet anser de 

modtagne oplysninger som fyldesgørende. 

16. Energinet er en 100 pct. statsejet, selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der 

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

2017 en omsætning på 4,9 mia. kr. og en balance på 45,6 mia. kr. i 2017 (44,6 

mia. kr. i 2016) på koncernbasis, jf. selskabets Årsrapport 2017. 

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

dækning for nødvendige omkostninger ved en effektiv drift samt en forrentning, 

der sikrer realværdien af selskabets grundkapital ved etableringen i 2005.  

18. I praksis fastsættes selskabets tariffer til elnet, systemydelser (el) og 

gastransmission hvert år ud fra budgetterede omkostninger og forventninger til 

gas- og elektricitetstransmission mv. således, at tarifferne forventes at balancere 

omkostningerne, inkl. tilladt realværdisikring af grundkapitalen i overens-

stemmelse med ”hvile i sig selv”-princippet. Energinet’s gasdistributionsselskab 

(Dansk  Gas Distribution A/S) reguleres ved en indtægsrammeregulering, der 

administreres af Sekretariatet for Energitilsynet på linje med de øvrige gas 

DSO’er. 

19.  For gaslagrene gælder, at der er forhandlet adgang til naturgaslagre. Dette 

fremgår af naturgasforsyningsloven (§ 20a, stk. 1), jf. nedenfor: 

”Priser og betingelser for benyttelse af lagre efter § 18, herunder 

andre hjælpefunktioner, der udbydes af lagerselskabet, fastsættes 
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ved forhandling mellem lagerselskabet og den, der ansøger om 

brug af lageret …”  

20. Usikkerheden i relation til såvel omkostningsbudgettering og 

forbrugsestimering af el og gas betyder, at Energinet’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 udlignes i forhold til forbrugerne ved indregning i tarifferne 

hurtigst muligt og senest i næstfølgende regnskabsår. Energitilsynet kan tillade en 

længere afviklingsperiode.  

A - GENERELLE FORHOLD I RELATION TIL DEN ØKONOMISKE REGULERING 

EGENKAPITALFORRENTNING OG PRISTALSREGULERING 

 

21. Den økonomiske regulering af Energinet tillader selskabet en forrentning, der 

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

januar 2005, jf. § 4  i bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk 

regulering af Energinet. I praksis fastsættes forrentningen på baggrund af 

udviklingen i løn- og nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Sekretariatet 

udmelder pristallet på tilsynets hjemmeside hvert kvartal efter, at Danmarks 

Statistik har offentliggjort de indeks, der indgår i beregningerne. 

22.  Det fremgår af Energinet’s Årsrapport 2017, at selskabet kan indregne en 

pristalsregulering af grundkapitalen på 2,9 pct. i 2017, jf. også tabel 1. 

 

  

 

TABEL 1 | UDVIKLINGEN I REGULERINGSPRISTAL 2005-2017 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Stigning i 

pristal 

(pct.) 

3,8 2,8 4,9 6,2 -2,0 3,8 5,5 3,6 0 -0,4 1,3 0,7 2,9 

     

 

  Stigning 

i pristal 

(pct.) 

 

 

Note: I 2008 ændrede Danmarks Statistik et pristal, der lå til grund for fastlæggelsen af Energinet’s forrentning. Ændringen 

betød, at det ikke umiddelbart var muligt at 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, 

2015, 2016 og 2017 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
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UDVIKLINGEN I ENERGINETS RESULTAT OG UNDERDÆKNING 

 

23. Energinet havde i 2017 en bruttoomsætning på 4,9 mia. kr. mod 13,2 mia. kr. i 

2016. Den store forskel mellem bruttoomsætningen i 2016 og 2017 skyldes, at 

PSO-omsætningen ikke indgår i Energinets omsætning for 2017.  I 2017 udgjorde 

PSO-omsætningen 8,4 mia. kr., hvilket indebærer, at Energinets bruttoomsætning i 

2017, inklusiv PSO omsætningen, er 13,3 mia. kr. (i forhold til 13,2 mia. kr. i 

2016). Energinets nettoomsætning er i 2017 således lig med bruttoomsætningen. 

24. Energinet havde i 2017 omkostninger på 2.473 mio. kr. Uden omkostninger til 

PSO-ordningen er omkostningerne i 2017 129 mio. kr. højere i forhold til 2016. 

25. Hovedtallene for udviklingen i Energinet’s resultat og egenkapital mv. er vist i 

tabel 2. 

26. I perioden 2012-2017 har nettoomsætningen (dvs. omsætning uden PSO-

omsætning) varieret lidt fra år til år. I 2017 er nettoomsætningen ca. 569 mio. kr. 

højere end i 2012. Omkostningerne har tilsvarende varieret uden nogen fast ten-

dens. Omkostningerne i 2017 er ca. 121 mio. kr. lavere end i 2012.   

27. Koncernens overskud kan beregnes ved at trække omkostningerne fra netto-

omsætningen i tabel 2.  Dette resultat skal justeres med: 1) Af- og nedskrivninger 

på immaterielle og materielle aktiver; 2) Finansielle poster (netto); 3) Skat af peri-

odens resultat. I 2017 var året resultat opgjort på denne måde -228 mio. kr. 

28. Energinet’s egenkapital var primo 2017 5,7 mia. kr., hvoraf grundkapitalen var 

på 4,2 mia. kr.  

29. I egenkapital primo året indgår også hensættelser fra bl.a. flaskehalsindtægter, 

indtil disse anvendes til netinvesteringer eller tilbagebetales, jf. Energiforliget i 

2012. Stigningen i egenkapitalen fra år til år er derfor ikke alene udtryk for for-

rentningen af egenkapital. Der foretages ikke regulering af Energinet’s egenkapi-

tal.  

30. Grundkapitalen udgøres af Energinet’s egenkapital på stiftelsestidspunktet (1. 

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

1. januar 2005. Realværdisikringen af Energinet’s grundkapital udgjorde i 2017 91 

mio. kr.   
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TABEL 2 | ENERGINET´S RESULTAT, OVER-/UNDERDÆKNING OG EGENKAPITAL FRA ÅBNINGSBA-

LANCEÅRET 2005 OG DE SENESTE SEKS REGNSKABSÅR 2012-2017 (KONCERNTAL) 

 
 2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bruttoomsætning 1) 7.983 9.805 9.774 10.431   12.364 13.190 4.889 

Nettoomsætning 1) 4.386 4.320 3.747 3.523 3.960 4.341 4.889 

Omkostninger (uden PSO) 3.075 2.594 1.978 2.312 2.559 2.344 2.473 

Egenkapital primo regnskabsåret 3.157 5.669 5.961 5.998 5.870 5.830 5.664 

Heraf grundkapital  2) 3.157 3.991 4.107 4.107 4.103 4.145 4.165 

Regnskabsårets resultat 555 261 37 -125 -54 -143 -228 

Realsik ring af grundkapitalen 86 116  -4 41 21 91 

Overført som underdækning 3)    777 489   

Overført som overdækning 4) 253 988 196   1.233 179 

 

 

 

 

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 opgøres pålideligt og forventes modtaget. I omsætningen indgår betalinger fra virksomhedens kunder, som virksomhe-

den 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 PSO-afgifter. Nettoomsætning = totale omsætning, eksklusive PSO-afgifter. 

2) I egenkapital primo året indgår også hensættelser fra bl.a. flaskehalsindtægter, indtil disse anvendes til netinvesteringer. 

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

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

januar 2005.  

3) +4) Over- og underdækning indregnes i resultatopgørelsen, som en særskilt korrektionspost til omsætningen i det enkelte 

år. Overdækning betyder, at Energinet over tarifferne (elnet, system og gastransmission) har opkrævet et beløb, der overst i-

ger omkostningerne. En underdækning indebærer, at Energinet har opkrævet et beløb, der er lavere end omkostningerne.  

 

Kilde: Energinet 
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PSO-SEGMENTET 

 

31. Der er i 2016 mellem regeringen og en række partier i Folketinget indgået 

aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvaren-

de energi fremover finansieres over finansloven. Ansvaret for PSO-ordningen 

overgik 1. januar 2017 til Energistyrelsen/finansloven. I fremtiden fassætter Ener-

gistyrelsen den PSO-tarif, der skal nedtrappes indtil udgangen af 2021.  

32.  Pr. 1. januar 2017 var der overdækning på PSO-segmentet på 277 mio. kr. I 

2017 er der en underdækning på PSO-området på 214 mio. kr. og der var en af-

gang (underdækning) ved ophørende aktiviteter på 63 mio. kr. Der henvises til, at 

der sker en udligning pga. afgang ved påhørende aktivitet for to indføringsanlæg, 

der tidligere er godkendt som PSO omkostninger. Ved overdragelsen af PSO-

opgaven til Energistyrelsen er der således sket en udligning af PSO-segmentet i 

Energinets årsrapport 2017.  

33. I forbindelse med etableringen af en varig PSO-løsning, fik Energistyrelsen i 

2016 bevilget en ramme på Finansloven til dækning af Energinets administrative 

ydelser (administrationsomkostninger) vedrørende de PSO-administrative opgaver 

for 2017. Opgaverne vedrører administration af støtte til vedvarende energi og 

relaterede myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver. I den forbindelse ind-

gik Energinet og Energistyrelsen ”Aftale om betaling for administrative ydelser 

vedrørende PSO-administrative opgaver i 2017”.  

34. I ovenstående aftale blev der vedtaget et budget på 56,6 mio. kr. til dækning af 

Energinets administrative omkostninger ud af en samlet bevilliget ramme for ad-

ministration på 65 mio. kr. Pr 31. december 2017 havde Energinet realiseret 56,5 

mio. kr., som er opkrævet hos Energistyrelsen.  

35. Princippet bag denne aftale og intentionen med lovændringen var, at de øvrige 

tariffer ikke længere skal dække de omkostninger, som håndteringen af PSO mid-

lerne indirekte eller direkte har afledt. I 2017 har håndteringen for Energinet derfor 

været omkostningsneutral, da de 56,5 mio. kr. er udtryk for de faktiske omkost-

ninger afholdt hos Energinet. 

36. Pr. 1. januar 2018 er de PSO-administrative opgaver blevet virksomhedsover-

draget fra Energinet til Energistyrelsen. Beslutningen er udmøntet i lov nr. 1667 af 

26. december 2017 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedva-

rende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af 

elektricitet og forskellige andre love. Loven blev vedtaget af Folketinget den 20. 

december 2017. 

37. I bilag 4 vedlægges et notat, der bekriver, hvorledes Energinets årsrapport 

2017 er påvirket af at administrationen af PSO-ordningen overgik til Energistyrel-

sen. Med Energinets redegørelse vil administrationen af PSO-ordningen herefter 

ikke være en del af tilsynets behandling af Energinets Årsrapport. 
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FORDELING AF FÆLLESOMKOSTNINGER PÅ SEGMENTER 

38. Der en særlig opgave med at sikre, at fordelingen af driftsomkostninger, der 

ikke direkte kan henføres til de enkelte segmenter og virksomheder sker på en 

rimelig måde. Der må ikke ske en krydssubsidiering til fordel for enkelte segmen-

ter eller virksomheder, jf. § 12 i lov om Energinet.dk 

39. Energinets omkostninger deles i anlægsomkostninger og driftsomkostninger. 

Driftsomkostningerne kan endvidere deles i direkte og indirekte omkostninger. De 

direkte driftsomkostninger omfatter eksterne omkostninger fx køb af reserver og 

personaleomkostninger på segmenterne.  De indirekte omkostninger omfatter om-

kostninger til fælles support- og støttefunktioner (inklusiv løn), dvs. direktion, HR, 

jura, økonomi, Facility management, IT. 

40. Energinet’s havde i 2017 1.226 fuldtidsansatte (FTE) 1.  Energinet har oplyst, 

at der i 2017 var 601 fuldtidsansatte (FTE), der var beskæftiget med driftsopgaver, 

medens resten var beskæftigede sig med anlægsopgaver.  

41. Energinets driftsomkostninger fremgår af følgende poster i årsregnskabet ”An-

dre eksterne driftsomkostninger” og ”personale omkostninger”. De samlede drifts-

omkostninger er i 2017 på 1.291 mio. fordelt som 705 mio. kr.(eksterne) + 586 

mio. kr. (personale). I 2016 var de tilsvarende poster 999 mio.kr. fordelt som 539 

mio. kr. (eksterne) + 460 mio. kr. (personale). 

42. Energinet indførte i 2017 en ny koncernstruktur, hvor en række tværgående 

fællesfunktioner fra ”hvile i sig selv” segmenter og virksomheder samles i to selv-

stændige organisatoriske enheder: ”Forretningsservice” samt ”Teknik og Anlæg”. 

Det betyder bl.a., at opgaver med drift og vedligehold, lager og logistik, IT mv. 

samles.  Den nye koncernstruktur har betydet, at ydelser, som afregnes fra service-

enheder (Forretningsservice og Teknik og Anlæg) indeholder afskrivninger på IT 

og bygninger. Dermed vil driftsomkostninger som tidligere er blevet fordelt direk-

te til de enkelte segmenter og virksomheder blive omkostninger, der fordeles indi-

rekte. Den nye koncernstruktur blev fuldendt 1. maj 2018, hvor Energinets forskel-

lige forretningsserviceenheder blev omdannet til aktieselskaber. 

43. Ydelser fra forretningsservice i 2017 fordeles efter timesedler for de opgave 

der udføres. Energinet har oplyst, at timepriserne er ens i ”hvile i sig selv” seg-

menterne, medens andre virksomheder betaler driftsopgave efter individuelle 

driftsaftaler. 

44.  En stor del af de opgaver, der tidligere blev varetaget internt i de enkelte ”hvi-

le i sig selv” segmenter og virksomheder, handles nu i internt i Energinet. Energi-

 
1
 Antal ansatte i Energinet opgøres på 2 måder:  

ATP-metoden: Man tager Energinets samlede indbetaling til ATP pr. år (3.247.824 kr.) for alle medarbejdere og 

dividerer med det beløb, der indbetales til ATP for én fuldtidsansat person på et år (3.408 kr.) = 1.226 

FTE-metoden: På en given dato beregnes FTE som antallet af hoveder, men hvor en fuldtidsansat på 37 timer 

tæller 37/37 = 1,0, mens en deltidsansat på fx 20 timer tæller 24/37 = 0,65. Summen angiver FTE = 1.115 
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net har oplyst, at den samlede andel af driftsomkostningerne, der købes internt 

(dvs. de indirekte omkostninger) i Energinets ”hvile i sig selv” segmenter fra 2016 

til 2017, er vokset fra knap 30 % til 50 %, dvs. fra 220 ud af 777 mio. kr. i 2016 til 

477 ud af 964 mio. kr. i 2017. Den koncerninterne handel er således steget betyde-

ligt. 

”HVILE I SIG SELV”-SEGMENTERNE 

AKKUMULERET OVER- / UNDERDÆKNING 

 

45. Energinet har opgjort over-/underdækning for de fire segmentregnskaber (el-

net, System, PSO og gastransmission) ultimo 2017, jf. tabel 3. 

 

 

46. Den samlede akkumulerede underdækning primo 2017 var på 291 mio. kr. 

mio. kr. I 2017 var der en underdækning på 49 mio. kr., og der var en afgang (un-

derdækning) ved ophørende aktiviteter på 63 mio. kr., således at den akkumulere-

de overdækning ultimo 2017 var 179 mio. kr. Det ses, at overdækningen på PSO-

segmentet går i ”0”.  

47. Figur 1 viser den samlede udvikling i den akkumulerede underdækning 2011-

2017 for el-segmentet, gas-segmentet og PSO-segmentet. 

48. Samlet fremgår det af figur 1, at der ved udgangen af 2017 er opstået en ny 

difference på el-segmentet, medens differencen på gassegmentet fortsat mindskes.  

TABEL 3| OVER-/ UNDERDÆKNING I 2017 (SEGMENTREGNSKABER), MIO. KR. 

 

 

Segmenter Samlet 

over/underdækning 1. 

januar 2017 

Afgang ved ophø-

rende aktivitet 

Over-/underdækning 

i 2017 

Samlet over-

/underdækning 31. 

december 2017 

Elnet -225  460 235 

Systemydelser 170  -280 -110 

Gastransmission 69  -15 54 

PSO 277 -63 -214 0 

I alt 291 -63                       -49 179 
 

 

Anm: Negative tal betyder, at forbrugerne har betalt mindre end Energinet’s omkostninger. Positive tal bety-

der, at forbrugerne har betalt mere end Energinet’s omkostninger 

Kilde Energinet 
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Kilde: Energinet
 

  

FIGUR 1| UDVIKLINGEN I DEN AKKUMULEREDE OVER-/UNDERDÆKNING 2011-

2017 (MIO KR.) 

Positive tal: Forbrugerne har samlet over tarifferne betalt mindre end segmentets omkostninger 

(underdækning). Forbrugerne har samlet ”gæld” til Energinet.  

Negative tal: Forbrugerne har samlet over tarifferne betalt mere end segmentets omkostninger 

(overdækning).  Energinet har ”gæld” til forbrugerne (samlet). 
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UDVIKLINGEN I DE ENKELTE SEGMENTER ÅRLIGE DIFFERENCER 

 

49. I dette afsnit redgøres for udviklingen i de enkelte segmenters omkostninger, 

difference og tariffer i årene 2012-2017.   

50. Såfremt Energinet har opkrævet højere indtægter end svarende til årets om-

kostninger i segmentet, fremgår overdækningen som en hvid firkant med en kant 

omkring over segmentets omkostninger (blå), jf. figur 2-4. Har Energinet opkræ-

vet lavere indtægter end omkostninger, vises det som en firkant med kant omkring 

som en del af selskabets omkostninger for at markere, at Energinet dette år har 

opkrævet færre indtægter end selskabets omkostninger. 

51. Figur 2 skal således læses sådan, at der i 2012 var omkostninger for lidt over 1 

mia. kr. og en overdækning på 0,4 mia. kr., dvs. tarifindtægter for 1,4 mia. kr. 

Omvendt var der i 2013 omkostninger på godt 0,5 mia. kr. og tarifindtægter på 

omkring 0,3 mia. kr., dvs. en underdækning på ca. 0,2 mia. kr.  

52. En underdækning kan normalt skyldes flere forhold, f.eks. uforudsete omkost-

ninger, havarier etc. 

ELNET-SEGMENTET 

53. Differencerne på elnet-segmentet opstår først og fremmest pga. uforudsete 

ændringer i forhold til budgettet (fx flaskehalsindtægterne, haverier mv.). Energi-

net udmelder elnet-tariffer året før tarifåret. Der ses en vis sammenhæng mellem 

opståede differencer og tarifændringer. Energinet justerer én gang årligt tarifferne 

for at udligne opståede differencer. 

54. På elnet segmentet(el) er den akkumulerede underdækning primo 2017 på 225 

mio. kr. I 2017 er der en overdækning på 460 mio. kr., således at den akkumulere-

de overdækning ultimo 2017 blev 235 mio. kr.  

55. Ud over almindelige afvigelser i forhold til budgettet kan den nye overdæk-

ning forklares af højere flaskehalsindtægter end i budgettet (+79 mio. kr.) samt af 

virkningen af implementeringen af Energinet nye koncernstruktur i 2017 (+129 

mio. kr.). Den nye koncernstruktur har bl.a. betydet en revurdering af nettariffens 

andel af IT-ydelser. 
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FIGUR 2 | ELNET-TARIF: UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER OVER-/UNDERDÆKNING 2012-2016 (MIO KR.)   

OG UDVIKLINGEN I ELNET-TARIF (ØRE/KWH) 

 

 
 

Kilde: Energinet 
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SYSTEMSEGMENTET (EL)  

56. På system-segmentet(el) er den akkumulerede overdækning primo 2017 på 

170 mio. kr. I 2017 er der en underdækning på 280 mio. kr., således at den akku-

mulerede underdækning ultimo 2017 blev 110 mio. kr.  På system-segmentet kan 

den nye underdækning forklares af Energinets nye koncernstruktur i 2017 (-122 

mio. kr.). Den nye koncernstruktur har bl.a. betydet en revurdering af systemtarif-

fens andel af IT-ydelser. I figur 3 kan ses, at omkostningerne i system-segmentet 

er steget i 2017. 

 

  

FIGUR 3 | SYSTEM-TARIF: UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER OVER-/UNDERDÆKNING 2012-2016 (MIO KR.)   

OG UDVIKLINGEN I SYSTEM-TARIF (ØRE/KWH) 

 

 
 

 
Kilde: Energinet 
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GASTRANSMISSION-SEGMENTET 

57. I gas-segmentet var der primo 2017 en akkumuleret overdækning på 69 mio. 

kr. Energinet har i 2017 nedbragt den akkumulerede overdækning på gas-

segmentet med 15 mio. kr., således at den akkumulerede overdækning ultimo 2017 

udgør 54 mio. kr. Energitilsynet kan konstatere, at tilbageførslen i 2017 sker i 

henhold til Tilsynets afgørelser2).  

58. Energitilsynet besluttede i forbindelse med godkendelsen af Energinet’s Års-

rapport 2011 den 30. oktober 2012, at den akkumulerede overdækning på 508 mio. 

kr. på gas-segmentet ultimo 2011 skulle afvikles over tre år (dvs. gasårene 

2013/14, 2014/15 og 2015/16). Tilsynet besluttede samtidig, at kommende diffe-

rencer på gas-segmentet som udgangspunkt skulle afvikles over et år. 

59.  I juni 2013 besluttede Energitilsynet endvidere, at to ekstraordinære og ude-

frakommende overdækninger på hhv. gastransmission og nødforsyning (gas) kun-

ne afvikles over tre år.  

60. På gas-segmentet har Energinet siden 2013 tilbagebetalt en opkrævet over-

dækning. Tarifferne er i 2017 steget lidt i forhold til året før. Kapacitetstarifferne 

og volumentarifferne er efter en periode med lave tariffer blevet hævet i 2015/16 

og 2016/17 og 2017/18.  De højere tariffer har betydet, at Energinet har fortsat 

tilbagebetalingen af overdækningen til kunderne. 

 

 

  

 
2
  Sekretariatet oplyste i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten for 2013, at Sekretariatet i forbindelse 

med diskussioner om tarifstrukturen på gas -segmentet med Energinet, 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 forbindelse med tilbageføring af akkumuleret overdækning i den differentierede Ellund-tarif. 

Den foretagne tilbageførsel i gåsårene 2013/2014 og 2014/2015 skal korrigeres mellem de to tarifpunkter – den 

differentierede Ellund tarif og det generelle tarifelement. 

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

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

asymmetrisk tilbagebetalingsprofil, således at der ikke foretages korrektion i gasåret 2015/16. 
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FIGUR 4 | GASTRANSMISSIONS-KAPACITETSTARIF: UDVIKLINGEN I OVER-

/UNDERDÆKNING (MIO KR.)  OG UDVIKLINGEN I GASTRANSMISSIONS-

KAPACITETSTARIF (DKK/KWH/TIME/ÅR) 2012-2017. 

 

 

Kilde: Energinet

 

Kilde: Energinet 
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61.  Gastransmissionstarifferne er opgjort pr. gasår, medens underdækningen op-

gøres pr. kalenderår.  Kapacitetstariffer opgøres i DKK/kWh/h/år medens volu-

mentariffer og nødforsyningstariffer opgøres i DKK/kWh. 

62. Volumentariffer og nødforsyningstariffer er så små, at de ikke ville kunne ses i 

figur 5. I tabel 4 vises en samlet oversigt over alle tariffer på gastransmissionsom-

rådet 2012-2017. 

 

 

  

TABEL 4 | GASTRANSMISSIONS-TARIFFER (2012-2017) 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Kapacitetsbetaling 

DKK/kWh/h/år (gns) 

9,48 8,13 6,83 9,45 11,64 12,95 

Volumentariffer  

DKK/kWh 

0,00109 0,00261 0,00213 0,00259 0,00336 0,00381 

Nødforsyningstarif 

(gns) DKK/kWh 

0,00201 0,00063 0,00018 0,00119 0,00110 0,00047 

 

Kilde: Energinet 
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ØVRIGE GENERELLE FORHOLD  

FLASKEHALSINDTÆGTER 

63. Flaskehalsindtægter er betaling til ejeren af den forbindelse, der kobler to pris-

områder sammen. Flaskehalsindtægterne bestemmes ved at multiplicere forskellen 

i spotprisen mellem to områder med den transporterede volumen mellem de to 

prisområder. Indtægterne opsamles og fordeles til ejerne af forbindelsen.  

64. I Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 714/20093 bestemmes i Arti-

kel 16, stk. 6 rammerne for benyttelse af flaskehalsindtægter (samkøringsindtæg-

ter). Bestemmelsen er: 

Indtægter fra tildeling af samkøringslinjer benyttes 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 med 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. 

65. Den 30. november 2016 fremsatte Europe Kommissionen den såkaldte 

Vinterpakke, der indeholder en lang række lovgivningsforslag på energiom-

rådet, herunder et forslag for et nyt el-markedsdesign. Vinterpakken indehol-

der bl.a. et forslag til ændring af Forordning 714/2009 materialiseret i 

COM(2016) 861. 

66.  Der foregår forhandlinger om vinterpakkens ændring af Forordning 

714/2009, og det er endnu ikke besluttet, hvornår ændringen af forordningen 

kan blive vedtaget, samt hvilket indhold den nye forordning endeligt vil få. 

  

 
3
   Om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og ophævelse 

af forordning (EF) nr. 1228/2003. 
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TEKSTBOKS 1 | HOVEDINDHOLDET AF VINTERPAKKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. I tabel 5 er vist udviklingen i Energinet’s flaskehalsindtægter og omkost-

ninger vedrørende udlandsforbindelserne i perioden 2014-2017 samt den for-

ventede udvikling i 2018.  

 

- Den væsentligste ændring i forslaget fra kommissionen af 

november 2016 er, at det ikke længere skal være muligt, at en 

del af flaskehalsindtægterne kan benyttes som en indtægt, der 

skal tages i betragtning, når der sker beregning af nettariffer 

og/eller i metoden for fastsættelsen af nettariffer. 

 

- Desuden foreslås, at brugen af flaskehalsindtægter i henhold 

til formål skal være i overensstemmelse med en metode, der 

er foreslået af ACER og godkendt af Kommissionen. Meto-

den skal være anmeldt til Kommissionen 12 måneder efter 

forordningens ikrafttrædelse og godkendes inden for seks 

måneder. ACER kan på eget initiativ eller på Kommissionens 

anmodning ændre metoden, og Kommissionen skal godkende 

den ændrede metode ikke senere end seks måneder efter an-

meldelsen af metode 

 

- Endelig skal TSO’erne tydeligt forhånd redegøre for, hvordan 

flaskehalsindtægterne vil blive benyttet, og rapportere på den 

faktiske brug af denne indtægt.   
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68. Det ses af tabel 5, at Energinet har anvendt hovedparten af flaskehalsindtæg-

terne 2014-17 til at opretholde kapaciteten på overførselsforbindelserne. Omkost-

ningerne er i et vist omfang fordelt til flaskehalsforbindelserne ved hjælp af forde-

lingsnøgler, der tager hensyn til anlæggenes længde og antal komponenter.  

69. Udover at anvende flaskehalsindtægter til at opretholde de eksisterende ud-

landsforbindelser henlægger Energinet flaskehalsindtægter til nye forbindelser, der 

allerede er besluttet. Af tabel 6 fremgår, at henlæggelserne til nye udlandsforbin-

delser i perioden 2014-2017 udgør ca. 15 pct. af de samlede flaskehalsindtægter. 

70. Det er Sekretariatets vurdering, at Energinet’s redegørelse for flaskehalsind-

tægternes anvendelse i 2017 er i overensstemmelse med bestemmelserne i Forord-

ning nr. 714/2009.  

71. Energinet har i forbindelse med Energitilsynets godkendelse af Årsrapporten 

for 2016 oplyst, at der budgetteres henlagt 19 mio. kr. af flaskehalsindtægter i 

 
4
  Der skal være reserver, såfremt der er uheld og afbrud på forbindelsen (n-1) Der er 13 store kraftværker i 

Danmark og 9 udlandsforbindelser.  

5
  Tilbageførsel i tariffer af tidligere henlagte flaskehalsindtægter. 

 

TABEL 5 | ENERGINET’S FLASKEHALSINDTÆGTER OG OMKOSTNINGER VEDR.  

UDLANDSFORBINDELSER I PERIODEN 2014-2017, SAMT DEN FORVENTEDE UDVIKLING I 2018. 

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Sum (2014-

207) 

Budget 2018 

Flaskehalsindtægter 439 493 369 484 1785 403 

 Nettab -99 -99 -104 -95 -397 -99 

 Drift og vedligehold -62 -52 -54 -10 -178 -11 

 Øvrige omk. -12 -37 -36 -41 -126 -36 

 Afskrivninger -118 -129 -155 -153 -555 -139 

 Finansiering -37 -64 -48 -48 -197 -49 

Direkte omkostninger i alt -327 -380 -398 - 347 -1452 -335 

Resultat efter direkte omkostninger 112 112 -28 137 333 68 

Indirekte omkostninger
4
 -103 -99 -176 -120 -258 -124 

Resultat efter indirekte omkostninger 10 13 -204 17 -164 -56 

Årets henlæggelse  -64 -49 -19 -143 -275 -19 

Årets tilbageførsel, jf. SK3 og Storebælt
5
 36 77 77 77 267 77 

Resultat -18 41 -146 -49 -172 2 
 

 

Kilde: Energinet 
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2017. Det faktiske tal er, at der er henlagt ca. 143 mio. kr.  Energitilsynet er op-

mærksom på, at flaskehalsindtægter kan variere i forhold til budgettet pga. udvik-

lingen i elpriserne.  

72. Energinet har oplyst, at de faktiske flaskehalsindtægter har været større end 

budgetteret for 2017 (ca. 80 mio. kr.). De direkte omkostninger er også mindre end 

budgetteret. Derfor er der blevet henlagt et større beløb i 2017. 

TABEL 6| HENLAGTE FLASKEHALSINDTÆGTER I 2017, FORDELT PÅ PROJEKTER 

(MIO. KR.) 

 

Kilde: Energinet 

73. Kapitaliseringen er en forrentning af saldoen for de flaskehalsindtægter, der er 

henlagt til ikke-specificerede fremtidige investeringer. Da Energinet ikke ved præ-

cis, hvornår henlæggelsen skal anvendes til nye anlæg, forrentes saldoen med 

Energinet’s koncerninterne rente med henblik på at fastholde realværdien af hen-

læggelserne (18 mio. kr. i 2017). 

74. I forbindelse med godkendelsen af Energinet’s Årsrapport 2010 godkendte 

Energitilsynet, at henlagte flaskehalsindtægter til investeringer føres tilbage til 

forbrugerne i takt med, at der afskrives på investeringsaktivet.  

75. I det energiforlig, der blev indgået den 3. marts 2012, blev det imidlertid fast-

sat, at Energinet skal tilbageføre de henlagte flaskehalsindtægter frem til år 2020, 

som en del af billiggørelsesinitiativerne. Flaskehalsindtægterne tilbageføres på 

denne måde væsentligt hurtigere end tilbageførslen i takt med afskrivningen på 

investeringsaktivet ville have medført.  I tabel 6 vises, hvorledes henlæggelserne, 

tilbageførslerne og kapitaliseringen har udviklet sig i 2017.  

Henlagte 

flaksehalsindtægter Kapitalisering I alt

Saldo 1. januar 2017 782 126 908

Årets henlæggelse 125 18 143

Årets tilbageførelse jf. 

billiggørelsestiltag -224 -224

Årets tilbageførelse jf. Storebælt -40 -40

Årets tilbageførelse jf. Skagerrak 4 -37 -37

Skat 39 -4 35

Saldo 31. december 2017 645 140 785
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EU-TILSKUD 

76. EU kan give tilskud til anlægsprojekter om væsentlig infrastruktur. Energinet 

har henlagt EU-tilskud til tre projekter, Ellund-Egtved gasforbindelsen, Krigers 

Flak og Cobra Cable. EU-tilskuddene indregnes i resultatopgørelsen efter et 

matching princip6. EU-tilskuddene indregnes herefter i tarifgrundlaget over samme 

periode, som de underliggende anlægsaktiver afskrives. Herved sker der løbende 

en reduktion af tarifferne og dermed tilbagebetaling over anlæggenes levetid.  

77. Tilskuddene indregnes i resultatopgørelsen over de enkelte år. I forbindelse 

med den årlige resultatdisponering overføres tilskuddene til over- 

/underdækningen under egenkapitalen.  

78. Pr. 31. december 2017 er der henlagt EU-tilskud til brug ved forskellige pro-

jekter på sammenlagt 734 mio. kr. Samtidig med at de henlagte tilskud løbende 

indregnes i tarifferne henlægger Energinet til nye projekter. Energinet har i 2016 

og 2017 henlagt EU-tilskud på hhv. 197 mio. kr. og 174 mio. kr. (netto efter skat). 

Stigningen i henlæggelserne skyldes først og fremmest øgede henlæggelser til 

Kriegers Flak og Cobra Cable. Fordelingen af tilskud er vist i tabel 7. 

 

  

 
6
   Et matching princip er et regnskabsmæssigt koncept, der matcher alle indtægter med udgifter, der genereres for 

at tjene disse indtægter i løbet af regnskabsperioden. 

TABEL 7| HENLAGTE EU-TILSKUD MIO. KR. 2016 OG 2017 SAMT TOTAL HENLAGTE BE-

LØB SIDEN 2012 

 

Projekt 2016 2017 Totalt siden 2012 

Ellund-Egtved -31 -10 295 

Kriegers Flak 77 104 191 

Cobra Cable 151 80 248 

I alt 197 174 734 
 

 

Kilde: Energinet  

Note: I 2014 blev der fortsat henlagt til Ellund–Egtved forbindelsen (18 mio. kr.). I 2015 påbegyndes indreg-

ningen af tilskuddene i tarifferne, derfor er henlæggelserne negativ i 2016 og 2017 (31 mio. kr. og 10 mio. 

kr.). 
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EFFEKTIVITET 

79. Sekretariatet har i samarbejde med andre europæiske regulatorer i CEER i 

2013 afsluttet en benchmark af eltransmissionsselskaber og i 2016 afsluttet den 

første benchmark af gastransmissionsselskaber.  I begge analyser har Energinet 

opnået en effektivitetsscore på 100 pct., hvilket er den bedst opnåelige score i ana-

lyserne.  

80. Sekretariatet deltager i gennemførelsen af en ny benchmark af el- og 

gastransmissionsnettet i regi af CEER, hvor Energinets el- og gastransmission 

indgår. Benchmarkundersøgelserne forventes offentliggjort i 2019. 

81. I forbindelse med vedtagelsen af energiaftalerne i 2012 og solcelleaftalerne i 

2012 og 2013 blev der vedtaget initiativer, der skulle reducere de samlede betalin-

ger til Energinet.dk. Eksempler på de enkelte effektiviseringstiltag, bl.a. effektivi-

sering af driftsomkostninger, fremgår af tabel 11. De viste effektiviseringstiltag er 

reelle besparelser fx effektivitetsgevinster ved køb af regionale net, eller sparede 

driftsomkostninger i Energinet.dk. Det fremgår af forligsteksten til Energiaftalen 

fra 2012, at Regeringen (Energistyrelsen) årligt skal gøre status for realiserede 

besparelser.  

 

  

TABEL 8 | OVERSIGT OVER EFFEKTIVITERINGSTILTAG (MIO. KR.). JF. ENERGIAFTALE AF MARTS 

2012 OG SOLCELLEAFTALENER AF NOVEMBER 2012 OG JUNI 2013 

 

 

Energiaftale af marts 2012 

 

 Mål 2017 Realiseret 2017 Mål 2020 

Driftsomkostninger. Effek tivi-

seringer 

-241 -171 -283 

Effek tiviseringer, energi-

omkostninger. (Systemtjene-

ster, nettab og nødforsyning) 

-260 -430 -260 

Køb af regionale net -154 -154 -175 
 

 

Solcelleaftale af 1. november 2012 

 

 

 

 Mål 2012-2017 Prognose 2012-2017 Mål 2020 

Ekstrabesparelse ved køb af 

regionale Net 

-62 -62 -39 

 

Kilde: Energinet 

Anm.: Angivet i 2017-priser 



ENERGITILSYNET | ENERGINET’S ÅRSRAPPORT 2017 

 

Side 23/27 

 

82. Energinet har oplyst, at der ved udgangen af 2017 samlet er gennemført flere 

effektiviseringer end planlagt i aftalerne på de viste punkter, jf. tabel 8. 

ENERGIOMKOSTNINGER 

83. Energinet’s omkostninger til systemydelser er faldet fra 757 mio. kr. i 2016 til 

597 mio. kr. i 2017. Omkostninger til nettab er steget fra 323 mio. kr. i 2016 til 

342 mio. kr. i 2017. Endelig er omkostningerne til gasnødforsyning (gastransmis-

sion) faldet fra 45 mio. kr. i 2016 til 35 mio. kr. i 2017, jf. figur 5. 

84. Energinet’s omkostninger til systemydelser afhænger bl.a. af udviklingen i el- 

og gaspriserne.  

81. De samlede omkostninger – nettab, systemydelser og nødforsyning (gas) – er i 

2017 lidt under niveau for omkostninger, der er realiseret i 2016, og lidt over det 

niveau for omkostningerne, der var fastsat i budget 2017. 

 

 

FIGUR 5 | ENERGIOMKOSTNINGER (EL OG GAS) 2016- 2017 (MIO. KR.) 

 

 

 

 Kilde: Energinet 
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B - SÆRLIGE SPØRGSMÅL I RELATION TIL DEN ØKONOMISKE REGULERING 

DANSK GAS DISTRIBUTION A/S 

 

85. Energinet har pr. 30. september 2016 overtaget DONG Energys distributions-

net i den sydlige del af Jylland og på Syd- og Vestsjælland. Energinet har herefter 

omdøbt nettet til Dansk Gas Distribution A/S. I foråret 2018 har Energinet opkøbt 

naturgasdistributionsnettet på Fyn. Baggrunden for købet er, at der er et politisk 

ønske om, at kritisk infrastruktur skal forblive på offentlige hænder. Det må derfor 

forventes, at Energinet senere vil overtage det resterende naturgasdistributionsnet, 

der drives af HMN. 

86. Den økonomiske regulering af gasdistributionsnettene består af en indtægts-

rammeregulering. Denne regulering fortsætter efter, at Energinet har overtaget 

DONG Energys distributionsnet.  

87. Energinet har oplyst, at Dansk Gas Distribution A/S ved udgangen af 2017 har 

oparbejdet en overdækning på 94 mio. kr. 

88. Indtægtsrammerne for gasdistributionsselskaberne reguleres af ”Bekendtgørel-

se om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber”. 

Spørgsmål om overdækning og underdækning fremgår af bekendtgørelsens kapitel 

6. 

89. Bekendtgørelsen regulerer, hvornår differencer skal være udlignet. I praksis 

skal differencer være udlignet i løbet af tre til fire år. 

GASLAGRENE (GAS STORAGE DENMARK A/S) 

90. Gaslagrene ejes af Energinet. Gaslagrene reguleres i modsætning til flere seg-

menter i Energinet ikke af en ”hvile i sig selv”-regulering. Et eventuelt underskud 

fra gaslageraktiviteterne kan ikke opkræves via de regulerede tariffer på de regule-

rede segmenter. De regulerede segmenter i Energinet har ikke påtaget sig nogen 

økonomisk hæftelse i forbindelse med driften af gaslagrene. 

91.  ….. 

92. Energinet har i 2017 foretaget en nedskrivningstest af gaslagrene med henblik 

på at vurdere behovet for eventuelt at nedskrive selskabets anlægsaktiver. Testen 

blev gennemført, da der er et lavt niveau for priser på gaslagerydelser og  fordi 

kapaciteten i Lille Thorup er reduceret pga. en vandfyldt kaverne.  

93. Nedskrivningstesten viste ikke behov for nedskrivning vedrørende Stenlille-

lageret da de beregnede nutidsværdier stadig overgår de regnskabsmæssige værdi-

er. Nedskrivningstesten vedrørende Lille Thorup-lageret viste et behov for ned-

skrivning på 320 mio. kr., heraf 33 mio. kr. på baggrund af behovet for udskylning 

af kaverne. 
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OVERSKUD I DATTERSELSKABER UDENFOR ”HVILE I SIG SELV”-SEGMENTER 

94. Energinets overskud fra fx lagervirksomhed kan alene anvendes til konsolide-

ring.  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan imidlertid efter forelæggelse for 

et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte særlige regler om anvendelse af overskud 

fra disse virksomheder.  Reguleringen heraf fremgår af § 13 i lov om Energinet, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 147 af 20. februar 2018. 

HØRING 

95. Dette notat har været i høring hos Energinet.dk, der har afgivet et kort hørings-

svar den 6. juni 2018. Energinet.dk har i høringssvaret rettet redaktionelle fejl.  

RETSGRUNDLAG 

96. Retsgrundlaget er vedlagt som bilag 1, hvortil der henvises. 
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BEGRUNDELSE 

97. Sekretariatet har ikke fundet anledning til at anfægte de talmæssige opgørelser, 

der fremgår af den revisorpåtegnede Årsrapport 2017.   

98. Energinet’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 2017 samt af resultatet af koncernens og 

modervirksomhedens aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 

1. januar 2016 – 31. december 2017  …. ”. 

VURDERING AF GENERELLE ØKONOMISKE FORHOLD I RELATION TIL DEN ØKO-

NOMISKE REGULERING 

 

99. Sekretariatet vurderer, at Energinet ved udgangen af 2017 samlet har relativt 

beskedne differencer. På el-net segmentet og el-system segmentet er der opstået 

nye diffencer. Baggrunden for disse differencer er bl.a. implementeringen af 

Energinets nye koncernstruktur med forretningsenheder.  

100. Det er Sekretariatets vurdering, at en større difference (over- eller 

underdækning) ikke er hensigtsmæssig, idet det giver usikkerhed om den 

fremtidige tariffering.  

101. Energinet indførte i 2017 en ny koncernstruktur   Den nye koncernstruktur 

indebærer, at driftsomkostninger som tidligere er blevet fordelt direkte til de 

enkelte segmenter og virksomheder bliver omkostninger der fordeles indirekte. 

Sekretariatet kan konstatere, at alene Energinets koncernstuktur har medført 

betydelige forskydninger i segmenternes omkostninger. 

102. Energinet har oplyst, at timepriserne er ens i ”hvile i sig selv” segmenterne, 

medens andre virksomheder betaler driftsopgave efter individuelle driftaftaler. 

103. På baggrund af, at den koncerninterne handel i Energinet er vokset betydeligt 

ved implementeringen af den nye koncernstruktur i 2017, vil Sekretariatet bede 

Energinet om en redegørelse for koncerninterne handler. Redegørelsen skal angi-

ve, hvordan Energinet sikrer, at interne handler sker på markedsmæssige vilkår, så 

der ikke forekommer krydssubsidering. Redegørelsen udarbejdes efter nærmere 

dialog med Sekretariatet og skal være Sekretariatet i hænde inden udgangen af 

2018. 

104. Energitilsynet har modtaget en opgørelse over selskabets samlede 

flaskehalsindtæger samt anvendelsen heraf. Desuden har Energinet indsendt en 

opgørelse over henlagte flaskehalsindtægter i 2017 og afviklingen heraf. Endelig 

har Energinet fremsendt en oversigt over modtagne EU-tilskud til anlæg af 

forbindelser.  
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105. Energinet’s opgørelse af flaskehalsindtægter og EU-tilskud følger 

Energitilsynets tidligere afgørelser herom. 

106. Energinet’s afrapportering vedrørende realiseringen af effektivitets- og 

billiggørelsestiltag giver efter Energitilsynets vurdering ikke anledning til generelt 

at rejse spørgsmål om Energinet’s effektivitet og udviklingen heri.  

107. Der er i CEER-regi påbegyndt nye internationale TSO-benchmark på både el 

og gasområdet, hvor også Energinets transmission el- og gas indgår.  Disse 

undersøgelser ventes offentliggjort i 2019. 

108. Energitilsynet skal endvidere for en god ordens skyld bemærke, at der ikke 

ved gennemgangen af Energinet’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. 

109. Samlet har Energitilsynet således ikke fundet anledning til at foretage 

korrektioner til  selskabets Årsrapport 2017, for så vidt angår differencer mellem 

realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning. 

110. Energinets selskab for gasdistribution (DGD-Dansk gas distribution) er 

underlagt en økonomisk  sektorregulering af gasdistributionsnettene, der består af 

en indtægtsrammeregulering. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at ”hvile i 

sig selv”-segmenterne  ikke kan komme til at betale et eventuelt underskud i 

Dansk Gas Distributionsnet A/S. 

111. ….. 

 

 

 

 

 


