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Offentlig høring 

 
Høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders regu-
leringsregnskaber  
 

 

Hermed sendes vedlagte udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders regule-

ringsregnskaber med bilag samt vejledning om netvirksomheders reguleringsregnska-

ber i høring. Høringen sker med henblik på at give interesserede aktører mulighed for 

at komme med bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen samt bilag.  

 

Baggrund og indhold  

 

Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, hvor det fremgår, at Forsyningstilsynet fastsæt-

ter regler om netvirksomhedernes reguleringsregnskaber, herunder regler om indhold, 

revision og frister for indsendelse. Bekendtgørelsen fastsætter regler for hvornår og 

hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomhederne årligt skal aflægge revideret til For-

syningstilsynet med henblik på, at Forsyningstilsynet træffer afgørelse om netvirksom-

hedernes indtægtsrammer.  

 

Baggrunden for opdateringen af bekendtgørelsen er, at Energitilsynet ved udstedelsen 

af bekendtgørelse nr. 902/2018 tilkendegav, at det var hensigten, at Forsyningstilsynet 

skulle udstede en opdateret bekendtgørelse inden udgangen af 2018, der blandt andet 

skulle indeholde et krav om indberetning af regnskabsoplysninger til brug for bench-

marking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet og en opdatering af revisions-

instruksen. Forsyningstilsynet har dog valgt indtil videre at fortsætte tidligere års prak-

sis, hvorefter der sker en særskilt indberetning fra netvirksomhederne af oplysninger til 

brug for benchmarkingen. Forsyningstilsynet har udarbejdet særskilt vejledning, revi-

sorerklæring og andet materiale til brug for netvirksomhedernes indberetning af oplys-

ninger til brug for benchmarkingen.
1
Det er fortsat hensigten, at Forsyningstilsynet vil 

inkludere indberetning af oplysninger til brug for benchmarkingen i en senere opdate-

ring af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. 

 
1
 Materialet er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside: 

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/benchmark-oekonomisk-

effektivitet/?&cmd=infomail&backURL=el%2Fselvbetjening-netselskaber%2Fbenchmark-

oekonomisk-effektivitet%2F%3F  

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/benchmark-oekonomisk-effektivitet/?&cmd=infomail&backURL=el%2Fselvbetjening-netselskaber%2Fbenchmark-oekonomisk-effektivitet%2F%3F
http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/benchmark-oekonomisk-effektivitet/?&cmd=infomail&backURL=el%2Fselvbetjening-netselskaber%2Fbenchmark-oekonomisk-effektivitet%2F%3F
http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/benchmark-oekonomisk-effektivitet/?&cmd=infomail&backURL=el%2Fselvbetjening-netselskaber%2Fbenchmark-oekonomisk-effektivitet%2F%3F
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Udkastet til bekendtgørelsen er en opdatering af bekendtgørelse nr. 902 af den 26. juni 

2018 om netvirksomheders reguleringsregnskaber, hvori der foretages visse tilføjelser, 

ændringer og præciseringer. Forsyningstilsynet har valgt at udstede en ny bekendtgø-

relse fremfor en ændringsbekendtgørelse nr. 902/2018. Det skyldes dels, at navnet 

”Energitilsynet” er ændret til ”Forsyningstilsynet” overalt i bekendtgørelsen, dels af 

hensyn til, at alle regler om reguleringsregnskaber er samlet i et og samme dokument. 

Hovedpunkterne i opdateringen af bekendtgørelsen er følgende: 

 

 Begrebet ”reguleringsregnskab” er nu defineret og afgrænset entydigt i be-

kendtgørelsen § 2, stk. 2. 

 Med hensyn til regnskabsoplysningerne, som netvirksomhederne skal indbe-

rette, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, er formuleringen i en række bestemmel-

ser bragt i bedre overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 969/2018). 

 Indberetning af færre omkostninger, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 16-23, 

til brug for justering af netvirksomhedernes indtægtsrammer. 

 Krav om at netvirksomhederne skal redegøre for afvikling af for meget hen-

holdsvis for lidt opkrævede beløb til energibesparende aktiviteter i det foregå-

ende reguleringsår, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 7. 

 En præcisering af, at netvirksomhedernes mulighed for korrektion af regn-

skabsoplysninger i et aflagt reguleringsregnskab alene kan ske efter bestem-

melserne i bekendtgørelsen og ikke tillige ved at korrigere den beløbsmæssi-

ge effekt af fejlen ved, at netvirksomheden indregner den beløbsmæssige ef-

fekt direkte på egenkapitalen primo ved aflæggelse af et senere regulerings-

regnskab (primokorrektion), jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 7. 

 

Revisionsinstruksen, der er et bilag til bekendtgørelsen, er opdateret som konsekvens 

af opdateringen af bekendtgørelsen.  

 

Som noget nyt har Forsyningstilsynet udarbejdet et udkast til vejledning om netvirk-

somhedernes reguleringsregnskaber. Vejledningen er tænkt som en hjælp for netvirk-

somhederne og deres revisorer til brug for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet. 

Vejledningen følger systematikken i bekendtgørelsen og revisionsinstruksen.  

 

Reguleringsregnskabet med tilhørende bilag skal aflægges elektronisk i Forsyningstil-

synets online anmeldelsessystem via Forsyningstilsynets hjemmeside. Forsyningstil-

synet er i gang med at forberede anmeldelsessystemet og forventer, at systemet kan 

tages i brug af netvirksomhederne i løbet af foråret 2019. Forsyningstilsynet vil oriente-

re netvirksomhederne direkte, når systemet er tilgængeligt, ligesom det ville blive 

meddelt på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 

Ikrafttrædelse  
 
Bekendtgørelsen forventes at skulle træde i kraft medio december 2018.  

 
Høringsfrist  
 
Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk senest onsdag 
den 28. november 2018.  
 

mailto:post@forsyningstilsynet.dk


 
Side 3/3 

Spørgsmål vedrørende udkast til revisionsinstruks kan rettes til fuldmægtig Elsebeth 

Normann Jensen på tlf.nr. 4171 5394 eller på e-mail enje@forsyningstilsynet.dk.  

 

Spørgsmål vedrørende udkast til vejledning om netvirksomheders reguleringsregnska-

ber kan rettes til fuldmægtig Maja Kofoed på tlf.nr. 4171 5367 eller på e-mail ma-

pa@forsyningstilsynet.dk.  

 

Eventuelle andre spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Niels Outzen Jensen på 

tlf.nr. 4171 5364 eller på e-mail noj@forsyningstilsynet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Outzen Jensen (FSTS) 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5364 

noj@forsyningstilsynet.dk 

mailto:enje@forsyningstilsynet.dk
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