
 

 

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

 

I medfør af § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 2018, 

fastsættes: 

 

Kapitel 1 

 

Anvendelsesområde 

 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på netvirksomheders aflæggelse af 

reguleringsregnskab til Forsyningstilsynet. 

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

Kapitel 2 

 

Regnskabsoplysninger mv. 

 

§ 2. Netvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og aflægge årlige reguleringsregnskaber for 

de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet. 

Stk. 2. Reguleringsregnskabet består af følgende:  

1) Netvirksomhedens regnskabsoplysninger i medfør af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, med 

tilhørende noter, herunder en forklarende note til afstemning mellem reguleringsregnskabet 

og netvirksomhedens årsrapport.  

2) Redegørelser i medfør af § 4, stk. 3-7. 

3) Dokumentation i medfør af § 3, stk. 2. 

4) En ledelsesberetning, der opfylder årsregnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 2, 3, 4, 5 og 9. 

Ledelsesberetningen skal endvidere indeholde oplysning om anvendt regnskabspraksis og 

redegørelse for eventuel ændring af regnskabsmæssig skøn og regnskabspraksis, herunder 

hvilke regnskabsposter, der er påvirket af ændringen. 

5) En ledelsespåtegning, jf. § 6, stk. 3. 

6) En revisorerklæring, jf. § 7, stk. 3. 

Stk. 3. Reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i 

årsregnskabsloven medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør af 

loven.  

 

§ 3. Reguleringsregnskabet skal indeholde følgende oplysninger: 

1) Indtægter, jf. § 2, nr. 10, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

a. Heraf andre indtægter, jf. § 2, nr. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder. 

2) Driftsomkostninger, jf. § 2, nr. 5, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

a. Heraf omkostninger til nettab. 

b. Heraf omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000. 

c. Heraf omkostninger til tab på debitorer. 

3) Viderefakturering til overliggende net.  

4) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens historiske aktivbase til 

forrentning, jf. § 2, nr. 9, i bekendtgørelse om indtægtsrammer. 



 

 

5) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens aktiver til brug for 

netvirksomhedens bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk senest den 31. 

december 2017, og som ikke er netaktiver. 

6) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens fremadrettede aktivbase til 

forrentning, jf. § 2, nr. 8, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

7)Afskrivninger af netvirksomhedens netaktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som 

er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017. 

8) Afskrivninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er 

idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver. 

9) Afskrivninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er 

idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. 

10) Leveret elektricitet, jf. § 2, nr. 11, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

11) Fysisk nettab som opgjort af Energinet ved saldoafregningen i årene: 

a. 2014. 

b. 2015. 

c. 2016. 

d. 2017. 

12) Fysisk nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab. 

13) Antal elmålere, jf. § 2, nr. 6, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.  

14) Antal stationer, jf. § 2, nr. 17, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

15) Et af netvirksomheden modtaget beløb til hel eller delvis dækning af et tab, som 

netvirksomheden i et tidligere reguleringsår har fået indtægtsrammeforhøjelse for efter § 20, i 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 21 i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder. 

16) Færre omkostninger som følge af pålæg fra myndighed eller Energinet eller ændring af disse 

pålæg, jf. § 24, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

17) Færre omkostninger som følge af ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller 

forskrift udstedt af Energinet, jf. § 25, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder. 

18) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved udskiftning og opgradering af 

elmålere til fjernaflæste målere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste elmålere og 

indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til regler fastsat af energi-, 

forsynings- og klimaministeren i medfør af lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 1 i 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

19) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste 

i henhold til regler fastsat af energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 

2 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

20) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved betaling af omkostninger til 

myndighedsbetaling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat i medfør heraf, jf. § 26, stk. 

2, jf. stk. 3, nr. 3 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

21) Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved overdragelse og varetagelse af 

måleransvar for elforbrugere og elproducenter direkte tilsluttet i transmissionsnettet i medfør af 

lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 4 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder.   

22) Færre omkostninger som følge af ændringer i system- og transmissionsdriften på 

transmissionsniveau foretaget af Energinet, jf. § 28, stk. 2 i bekendtgørelse om indtægtsrammer 

for netvirksomheder. 



 

 

23) Færre omkostninger som følge af overdragelse af anlæg, der har karakter af kollektivt 

elforsyningsnet, til tredjemand, f.eks. Energinet, der ikke er underlagt indtægtsrammeregulering 

efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 30, stk. 2 i bekendtgørelse 

om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

Stk.2. Reguleringsregnskabet skal indeholde dokumentation for netvirksomhedens eventuelle 

ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen efter §§ 18 og 20 og om forhøjelse af 

omkostningsrammen og justering af det samlede forrentningsgrundlag efter §§ 24-33, jf. § 36, stk. 

3, 2. pkt., i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

Energibesparelser 

§ 4. En netvirksomhed skal under overholdelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse i § 18 i 

bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder i sit reguleringsregnskab 

redegøre for det samlede beløb for regnskabsårets faktisk afholdte omkostninger forbundet med 

realisering af energibesparelser og samlede indtægter fra overdragelse af retten til at lade en 

energibesparelse indgå i en net- og distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en 

indberetning efter § 6, stk. 4, i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og 

distributionsvirksomheder til Energistyrelsen samt administrative indtægter.  

Stk. 2. Det samlede beløb i stk. 1 skal fordeles på følgende:  

a. Omkostninger til realisering af energibesparelser. 

b. Omkostninger til administration i forbindelse med realisering af energibesparelser. 

c. Indtægter ved overdragelse af rettigheder til at lade en energibesparelse indgå i en net- eller 

distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter § 6, stk. 4, i 

bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder til Energistyrelsen 

samt administrative indtægter. 

Stk. 3. En netvirksomhed skal i forhold til beløbet i stk. 1 i sit reguleringsregnskab redegøre for 

følgende:    

a. Beløb for den del af de samlede omkostninger afholdt i året, som virksomheden i henhold 

til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, har valgt at få 

dækning for i regnskabsåret samt den del af de samlede omkostninger afholdt i året, som 

netvirksomheden vil have dækning for i senere år med angivelse af årstallet for dækningen. 

b. Beløbet for omkostninger afholdt i forudgående år, hvis dækning virksomheden i henhold 

til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, tidligere har 

indberettet til at få dækning for i regnskabsåret.  

Stk. 4. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for, hvorvidt de indberettede 

energibesparelser efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 

til samt administrative indtægter for året alene og fuldt ud er realiseret ved omkostningerne og 

indtægterne omfattet af stk. 1. Er det ikke tilfældet, oplyses det samlede beløb for omkostninger til 

årets indberettede energibesparelser, og indtægter, fordelt på følgende: 

a. Omkostninger afholdt i året til realisering af energibesparelser, som er forbundet med de 

indberettede energibesparelser i året. 

b. Omkostninger afholdt i tidligere år til realisering af energibesparelser, som er forbundet 

med de indberettede energibesparelser i året. 

c. Omkostninger afholdt i året til administration.  

d. Indtægter i året fra overdragelse af retten til at lade en energibesparelse indgå i en net- eller 

distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en indberetning efter bekendtgørelse 

om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder til samt administrative indtægter.  



 

 

Stk. 5. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for afvikling af 

energisparedifferencer fra de forudgående år. 
Stk. 6. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for indtægter fra 

tarifopkrævning hos kunder til dækning af det samlede beløb efter stk. 1 eller det beløb for 

regnskabsåret, som beregnes, hvis virksomheden har anmodet om at fordele omkostninger over 

flere år efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.  

Stk. 7. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for sin afvikling af for meget 

henholdsvis for lidt opkrævede beløb til sine energibesparende aktiviteter i det foregående 

reguleringsår. 

 

§ 5. Tages der ved revisorpåtegningen helt eller delvist forbehold for en omkostning til realisering 

af energibesparelser i reguleringsregnskabet, er omkostningen ikke dokumenteret, og omkostningen 

medregnes ikke ved beregningen af den midlertidige forhøjelse af en netvirksomheds 

indtægtsramme efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder og 

indgår ikke i omkostningsstatistikken efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og 

distributionsvirksomheder. 

Stk. 2. Fremsender virksomheden et regnskab med revisorpåtegning uden forbehold, eller hvor 

forbeholdet kun gælder et mindre beløb end tidligere, skal afgørelsen om forhøjelse af 

indtægtsrammen ændres og den seneste revisorpåtegning lægges til grund for den nye afgørelse om 

ændring af forhøjelse af indtægtsrammen. Tilsvarende skal oplysningerne i den seneste 

revisorpåtegning indgå i udarbejdelsen af omkostningsstatistikken efter bekendtgørelse om 

energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 
 

Kapitel 3 

 

Aflæggelse af reguleringsregnskab 

 

§ 6. Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab skal være kommet frem til 

Forsyningstilsynet senest den 30. juni i året efter reguleringsåret. 

Stk. 2. Reguleringsregnskabet skal aflægges i Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem.  

Stk. 3. Netvirksomhedens tegningsberettigede i henhold til selskabslovens § 135, skal afgive en 

ledelsespåtegning på reguleringsregnskabet ved anvendelse af blanket, jf. bilag 1. Den 

ledelsespåtegnede blanket, jf. bilag 1, skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab. 

Stk. 4. Forsyningstilsynet offentliggør reguleringsregnskabet på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 

Revision 

 

§ 7. Netvirksomheden skal lade reguleringsregnskabet revidere af en godkendt revisor.  

Stk. 2. Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med revisionsinstruksen i bilag 2. 

Stk. 3. Revisor skal afgive en revisionserklæring ved anvendelse af revisionsinstruksen, jf. bilag 

3. Revisionserklæringen skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab. 
 

Kapitel 4  

 

Korrektion 

 



 

 

§ 8. Netvirksomheder kan skriftligt ansøge Forsyningstilsynet om at få korrigeret 

regnskabsoplysningerne, som påvirker et aflagt reguleringsregnskabs difference i virksomhedens 

favør. Forsyningstilsynet kan alene korrigere for ansøgte korrektioner til regnskabsoplysninger, 

såfremt korrektionen: 

1) er væsentlig, jf. stk. 2, 

2) gennemføres ved aflæggelse af et nyt reguleringsregnskab, hvor korrektionen er 

revisorpåtegnet uden forbehold  

3) er indsendt til Forsyningstilsynet senest tre år efter fristen for virksomhedens aflæggelse af det 

reguleringsregnskab, der korrigeres, 

4) har betydning for fastsættelsen af indtægtsrammen, og 

5) angår enten fejlagtige oplysninger eller berigtiger ulovlige forhold. 

Stk. 2. En korrektion, jf. stk. 1, er væsentlig, hvis denne vil medføre en ændring af en 

regnskabsoplysning i et aflagt reguleringsregnskab på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen 

vedrører, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for korrektion af regnskabsoplysninger om realisering af 

energibesparelser. Sådanne korrektioner skal alene have betydning for den midlertidige forhøjelse 

af netvirksomhedens indtægtsramme efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og 

distributionsvirksomheder. 

Stk. 4. Netvirksomhederne skal uden ugrundet ophold underrette Forsyningstilsynet om fejlagtige 

oplysninger eller ulovligheder i aflagte reguleringsregnskaber, som påvirker et aflagt 

reguleringsregnskabs difference i kundernes favør. 

Stk. 5. Forsyningstilsynet kan af egen drift korrigere konstaterede fejlagtige oplysninger eller 

ulovlige forhold i virksomhedernes aflagte reguleringsregnskaber, såfremt korrektionen er i 

kundernes favør.  

Stk. 6. Korrektioner skal være i overensstemmelse med stk. 1-3 for at kunne danne grundlag for 

en ændring af afgørelser truffet i henhold til § 4 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder og den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen efter bekendtgørelse om 

energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

Stk. 7. Indeholder et aflagt reguleringsregnskab fejl, kan netvirksomhederne ikke korrigere den 

beløbsmæssige effekt af fejlen ved, at netvirksomheden indregner den beløbsmæssige effekt direkte 

på egenkapitalen primo ved aflæggelse af et senere reguleringsregnskab (primokorrektion). 

 

 

 

Kapitel 5  

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den [medio] december 2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 902 af 26. juni 2018 om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

ophæves. 

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for netvirksomhedens reguleringsregnskaber fra 2018. 

 

 

 
 


