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1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 

Årsrapporten omfatter: 

 

Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Energitilsynet, 

CVR 33750250, er ansvarlig for: 29.21.02., Energitilsynet, herunder de 

regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse 

med bevillingskontrollen for 2015.  

 

Påtegning 

 

Det tilkendegives hermed: 

 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige 

fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og mål-

rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 

med indgående aftaler og sædvanlig praksis, og  

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigts-

mæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er 

omfattet af årsrapporten. 
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2. BERETNING 

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN 

 

Energitilsynet er en myndighed under Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriet. Energitilsynet er et uafhængigt udvalg, hvis medlemmer udnævnes 

af energi-, forsynings-, og klimaministeren, og fungerer uden instruktions-

beføjelser fra ministeren. Som følge af implementeringen af den såkaldte 3. 

liberaliseringspakke blev Sekretariatet for Energitilsynet i 2011 etableret 

som en selvstændig statslig myndighed, der alene er undergivet instrukti-

onsbeføjelser fra Energitilsynet. 

 

Energitilsynet består af en formand, en næstformand, fem medlemmer og to 

suppleanter. Alle Energitilsynets medlemmer er uafhængige af sektorinte-

resser og myndigheder. Sekretariatet, som betjener Energitilsynet, har selv-

stændig ledelse og er opdelt i fire centre. Direktøren varetager den daglige 

ledelse af Sekretariatet for Energitilsynet (SET).  

 

Mission 

Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og var-

me. Det indebærer: rimelige vilkår for kunder og virksomheder, effektiv 

løsning af opgaver i infrastrukturen og bedst mulige rammevilkår. 

 

Vision 

At være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod 

til nytænkning. 

 

Hovedopgaver 

Energitilsynet regulerer forholdene på markederne for elektricitet, naturgas 

og fjernvarme. Energitilsynet varetager en række opgaver efter el-, gas- og 

varmeforsyningslovene, lov om Energinet.dk, lov om vedvarende energi, 

og bekendtgørelser udstedt i henhold til disse love, samt EU-retsakter, som 

tillægger de nationale regulatorer beføjelser.  

 

På el-området er reguleringen koncentreret om elnetselskaberne, men Ener-

gitilsynet fastsætter også i mindre omfang prisen på elektricitet til visse 

såkaldte forsyningspligtkunder, ligesom der foretages tilsyn med og over-

vågning af priserne på en række elektricitetsprodukter.   

 

På naturgasmarkedet er reguleringen også koncentreret om netselskaberne. 

Naturgas kan oplagres i underjordiske lagre, og lagerselskaberne fastsætter 

prisen for adgang til lagrene efter forhandling, herunder ved auktion. Ener-

gitilsynet fører tilsyn med udbudsprocedurer og hovedvilkår for lagerad-

gang. Endelig fører Energitilsynet tilsyn med de forsyningspligtige natur-

gasselskabers priser, ligesom der foretages overvågning af priserne på gas-

markedet.  
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På varmeområdet er både produktionsvirksomheder og netvirksomheder 

som oftest organiseret i et og samme selskab. Disse selskaber er underlagt 

et princip om ”hvile i sig selv”. Energitilsynet fører tilsyn med værkernes 

priser og leveringsbetingelser og griber ind, hvis priser og leveringsbetin-

gelser afspejler mere end de nødvendige omkostninger eller på anden måde 

er urimelige. 

 
2.2 LEDELSESBERETNING 

 

I dette afsnit gives en kort sammenfatning af årets vigtigste økonomiske og 

faglige resultater.  

2.2.1 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER 

 

Energitilsynet har i 2015 truffet afgørelse i 22 tilsynssager og sekretariatet 

har truffet afgørelse i 784 sekretariatssager.  

 

På varmeområdet tilkendegav Energitilsynet en række principper for, hvor-

dan flere forhold vedrørende varmeforsyningsvirksomhedernes opgørelse af 

deres forrentningsgrundlag skal håndteres. Tilkendegivelsen vil blive lagt 

til grund for sekretariatets afgørelser i både de verserende og fremtidige 

sager om ansøgning om tilladelse til at indregne forrentning af indskudska-

pital i varmepriserne.  

 

På naturgasområdet har Energitilsynet offentliggjort en analyse af engros-

markedet for naturgas. Analysen peger på, at markedet er relativt koncen-

treret og få aktører sidder på langt størstedelen af gassen. Analysen viser 

desuden, at markedskoblingen til kontinentet kan fungere bedre. Energitil-

synet kan konstatere, at der over en årrække systematisk er blevet eksporte-

ret gas til Tyskland imod prissignalerne. Analysen viser imidlertid også, at 

det danske gasengrosmarked er inde i en positiv udvikling. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har igennem 2015 varetaget etableringen af 

en ny elprisportal – elpris.dk. Hjemmesiden, der oprindeligt var planlagt til 

lancering 1. oktober 2015, blev udskudt sammen med udskydelsen af en-

grosmodellen til lancering 1. april 2016. Sekretariatet har overholdt tidspla-

nen og sikret at processen, herunder den indledende testfase, er forløbet 

uproblematisk og med inddragelse af repræsentanter fra branchen.   

 

SET sekretariatsbetjener to ekspertgrupper, som energi-, forsynings- og 

klimaministeren har nedsat den 27. august 2015. Disse ekspertgrupper skal 

komme med bidrag til udarbejdelsen af en ny økonomisk regulering af el-

netvirksomhederne. Det går ud på et forslag til en ny benchmarkingmodel 

og til en markedsmæssig forrentning af elnetvirksomhedernes fremadrette-

de investeringer, betegnet WACC. Hensigten med den nye økonomiske 

regulering er, at den skal øge netvirksomhedernes effektivitet og sikre de 

nødvendige investeringer i elnettet samt understøtte den grønne omstilling.  
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2.2.2 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER 

 

Afsnittet om årets økonomiske resultater indeholder en oversigt over Ener-

gitilsynets økonomiske hoved- og nøgletal i resultatopgørelse og balance. I 

afsnittet indgår en vurdering af, hvorledes årets økonomiske resultat er op-

nået.  

TABEL 1 | ENERGITILSYNETS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL 

Hovedtal       

(mio. kr.) 2013 2014 2015 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -43,4 -45,1 -72,6 

Ordinære driftsomkostninger 43,2 44,5 46,7 

Resultat af ordinære drift -0,2 -0,6 -25,9 

Resultat før finansielle poster -0,2 -0,2 -25,9 

Årets resultat 0,0 0,0 -25,6 

Balance       

Anlægsaktiver 1,3 4,0 4,6
2 

Omsætningsaktiver 47,0 30,8 35,6
2 

Egenkapital 0,9 0,9 26,5 

Langfristet gæld 0,7 0,5 3,3 

Kortfristet gæld 45,0 32,2 9,1 

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af lånerammen i procent 18,5 77,3 45,2 

Bevillingsandel  0,0 0,0 0,0 

Personaleoplysninger       

Antal årsværk 52,5 52,1 54,8 

Årsværkspris (t.kr.) 583,0 566,7 559,9 

Kilde: SKS 
Note 1: Energitilsynet har ændret i regnskabspraksis for 2015 efter anvisning fra MODST. Tidligere fik Energitil-

synet regnskabet til at balancere ved at optage merindtægter på konto 96.90. Ændringen dækker over en metode, 

hvor overskuddet indtægtsføres, således at merindtægter nu er optaget på konto 74.07. 
Note 2: Tabel 1 i SKS stemmer ikke til balancen, hvorfor der er anvendt balancetallene.  

 

Energitilsynets økonomiske resultat udviser et overskud på 25,6 mio. kr. I 

2014 var årets resultat på 0 kr. Ændringen i årets resultat hænger sammen 

med, at Energitilsynet, efter anvisning fra Moderniseringsstyrelsen 

(MODST), har ændret i regnskabspraksis for 2015. Det drejer sig om en ny 

metode for regnskabsførelse af overskuddet fra tidligere år. Hidtil har Ener-

gitilsynet været underlagt et princip, hvor Energitilsynet fik regnskabet til at 

balancere ved at optage merindtægter som gældforpligtelser. Anvendelsen 

af denne praksis var sket efter anvisning fra MODST. På grund af ændrin-
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gen i regnskabspraksis er der nu foretaget en flytning mellem regnskabspo-

ster fra kortfristet gæld til ordinære driftsindtægter i størrelsesorden 23,1 

mio. kr. Dette er den primære årsag til den store stigning i ordinære drifts-

indtægter fra 45,1 mio. kr. i 2014 til 72,6 mio. kr. i 2015.  

 

Ordinære driftsomkostninger er steget fra 2014 til 2015 med 2,2 mio. kr. 

Denne stigning skyldes primært øgede personaleomkostninger, da antallet 

af medarbejdere i SET er steget fra 52,1 årsværk i 2014 til 54,8 årsværk i 

2015. Forøgelsen i antallet af medarbejdere er en følge af, at SET sekretari-

atsbetjener de to ekspertgrupper, WACC- og Benchmarkingudvalget.   

 

Omsætningsaktiver er steget fra 30,8 mio. kr. i 2014 til 35,6 mio. kr. i 2015. 

Denne stigning kan henføres til øget likviditet som følge af indbetalinger af 

gebyrer. 

  

Egenkapital udgør 26,5 mio. kr. i 2015 mod 0,9 mio. kr. i 2014. Årsagen til 

denne stigning kan primært henføres til ændringen i regnskabspraksis for 

2015. 

 

Langfristet gæld udgør i 2015 3,3 mio. kr., og vedrører finansiering af to it- 

projekter: Elprisportalen og videreudvikling af et indberetningssystem.  

 

Kortfristet gæld er fra 2014 til 2015 reduceret med 23,1 mio. kr. Grunden 

til reduktionen kan henføres til ændringen i regnskabspraksis for 2015.  

 

Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet fra 77,3 procent i 2014 til 45,2 

procent i 2015. Den væsentligste forklaring er, at størrelsen på lånerammen 

er udvidet fra 4 mio. kr. i 2014 til 8,3 mio. kr. i 2015. Udvidelsen af låner-

ammen er sket som følge af etableringen af en ny elprisportal – elpris.dk. 

 

Hovedkonti 
Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 29.21.02, Energitilsynet, driftsbe-

villing.   

 

Tabel 2 | Virksomhedens hovedkonti 

 (Mio. kr.) 

  Bevilling 

Regnskab 

Overført 

overskud 

ultimo 
FL TB I alt 

29.21.02 Udgifter 52,3 0 52,3           47,0   

Indtægter -52,3 0 -52,3 -72,6  

I alt                  -25,6  

Kilde: SKS 

 

Energitilsynet har ikke udgiftsbaserede hovedkonti. 
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2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER 

 

Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 

TABEL 3 | SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR ENERGITILSYNETS OPGAVER 

Opgave  

(beløb i mio. kr.) 
Bevilling 

(FL+TB) 

Øvrige 

indtægter 

Omkost-

ninger 

Andel af 

årets over-

skud 

0. Generel ledelse og 

administration 
0,0 0,0             14,1            14,1  

1. Sagsbehandling efter 

lov om elforsyning  
0,0          -42,9             16,5           -26,3  

2. Sagsbehandling efter 

lov om naturgasforsy-

ning 

0,0           -3,3               7,1              3,8  

3. Sagsbehandling efter 

lov om varmeforsyning 
0,0          -26,4               9,3            -17,1  

I alt 0,0           -72,6             47,0  -25,6  

Note: Energitilsynets omkostninger er i regnskabet ikke fordelt ud på opgaver, hvorfor der er foretaget en manuel 

fordeling. 

 

Sagsbehandling i ovenstående tabel dækker både over afgørelsessager, ana-

lyser og internationalt samarbejde. Afgørelsessager kan opdeles i tilsynssa-

ger, hvor det er Energitilsynet, der træffer afgørelse, og sager, hvor der 

træffes afgørelse på sekretariatsniveau. 
 

Afgørelsessagerne kan underopdeles i 5 forskellige sagstyper: 

- Klagesager 

- Anmeldelsesager og godkendelsessager 

- Egen drifts sager 

- Ansøgninger, anmodninger og forespørgsler 

- Aktindsigt.  
 

I 2015 er der afgjort 22 tilsynssager og 784 sekretariatssager. Energitilsynet 

gennemfører jævnligt analyser af el- og naturgasmarkederne på både en-

gros- og detailniveau. Senest har tilsynet gennemført en analyse af gas på 

engrosmarkedet.  
 

Det internationale arbejde gennemføres i nordiske regi og på EU-niveau. I 

nordisk regi arbejdes bl.a. med etableringen af et fælles nordisk slutbruger 

marked for elektricitet og i EU-regi arbejdes på at integrere de nationale el- 

og gasmarkeder med henblik på at skabe et sammenhængende indre marked 

for el og naturgas.  

 

Generel ledelse og administration omfatter omkostninger til ledelsen og 

administrative funktioner.  



ENERGITILSYNET | 2015 

 

Side 8 

 
2.4 MÅLRAPPORTERING 

 

I dette afsnit præsenteres en oversigt over årets resultatopfyldelse og analy-

ser samt vurderinger af de væsentlige opnåede mål og væsentlige mål, som 

ikke er blevet opfyldt.  

 

Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse 

 

Energitilsynets resultatkontrakt (sekretariatskontrakt) er en kontrakt mellem 

formandsskabet for Energitilsynet og sekretariatet. Opbygningen af resul-

tatkontrakten er baseret på tre strategiske indsatsområder – drift og proces-

ser, kompetence og faglighed samt identitet og kommunikation.   

 

Sekretariatskontrakten for 2015 består af 8 hovedmål og hertil en række 

resultatkrav.  

 

I 2015 er 3 resultatkrav opfyldte og 5 resultatkrav delvist opfyldte svarende 

til en målopfyldelse på 85 procent. Energitilsynet finder målopfyldelsen 

tilfredsstillende.  

TABEL 4 | ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE  

Mål Succes-

kriterium 

i point 

Opnåede  

Resulta-

ter i point 

Grad af 

målopfyl-

delse i % 

1. Drift og processer (sagsbehandling) 15 15 100 

2. Kompetencer og faglighed (WACC) 10 7 70 

3. Kultur og dialog 15 14 93 

4. Sekretariatsbetjening af Energitilsy-

net og formandskabet 

10 10 100 

5. Tilsynet 10 10 100 

6. Prisundersøgelse og Mark-Up 10 7 70 

7. Indtægtsrammer og nyinvesteringer 15 11 73 

8. Forrentning af indskudskapital 15 11 73 

I alt 100 85 85 
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Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
 

Sagsbehandlingstid – Opnåede mål 

Der har de sidste par år og således også i 2015 været fokus på sagsbehand-

lingstid, og SET har arbejdet med at optimere sagsgangene. I 2015 var den 

gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tilsynssager 9 måned, hvilket udgør 

en opfyldelse af målet, hvor sagsbehandlingstiden skulle ligge på maksi-

malt 9 måneder.  

 

Et andet mål er, at sagsbehandlingstiden på sekretariatssager skal være 

mindst 5 procent lavere end sagsbehandlingstiden i 2014. Det mål har SET 

også opnået. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 5 måne-

der i 2014 til 4,5 måneder i 2015, svarende til et fald på 10 procent.  

 

Det er tilfredsstillende, at sagsbehandlingstiden på både tilsyns- og sekreta-

riatssager for 2015 er nedadgående.  
 

Prisundersøgelse og markup – ikke fuldt opnået mål 

Målet om en prisundersøgelse af produkterne på detailmarkedet for el er 

ikke opfyldt på grund af udskydelsen af engrosmodellen og leveringsplig-

ten. Oprindeligt skulle engrosmodellen være trådt i kraft 1. oktober 2015, 

og det var hensigten at undersøge priser på elmarkedet umiddelbart efter 

gennemførelsen af engrosmodellen. Formålet med prisundersøgelsen er at 

bidrage til øget opmærksomhed på muligheden for at skifte el-leverandør.  

 

Forrentning af indskudskapital – ikke fuldt opnået mål 

På området ”forrentning af indskudskapital i varmeselskaber” er der i se-

kretariatskontrakten et mål om, at der skal træffes en tilsynsafgørelse i en 

principiel sag, hvorefter der på sekretariatsniveau skulle træffes afgørelse i 

13 tilsvarende sager. Der er imidlertid truffet beslutning om at afvente 

WACC udvalgets anbefalinger, før der træffes afgørelse i den principielle 

sag. Der er blevet truffet afgørelse i 1 sag på sekretariatsniveau i 2015, men 

der er ikke truffet endelig afgørelse i 12 andre sekretariatssager. Sekretaria-

tet har imidlertid forelagt et notat for Energitilsynet om en lang række prin-

cipper, som skal finde anvendelse i forrentningssager. På baggrund af dette 

notat er der udarbejdet 12 udkast til afgørelser med grundlaget for forrent-

ningen. Umiddelbart efter Energitilsynets tilslutning til notatet med fremti-

dige principper blev de 12 udkast til afgørelser sendt i høring.  
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2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR 

TABEL 5 | FORVENTNING TIL DET KOMMENDE ÅR 

I mio. kr.  Regnskab 2015 Budget 2016 

Bevilling og øvrige indtægter                  -72,6               -61,6  

Udgifter                    47,0                61,6  

Resultat                  -25,6                  0,0  

Kilde: SKS 

 

Det såkaldt El-reguleringsudvalg har i den afsluttede rapport anbefalet, at 

der foretages ændring i den økonomiske regulering af elnetvirksomhederne. 

Det er hensigten, at den lov, som skal gennemføre disse ændringer, skal 

træde i kraft 1. januar 2017. Reguleringen skal baseres på netvirksomhe-

dernes indtægtsrammer for perioden 2012-2014, men vil også påvirkes af 

økonomiske forhold i 2015-2016. Netvirksomhedernes regulatoriske grund-

lag under den nye regulering forudsætter således, at de bagudrettede opgø-

relser af indtægtsrammer er afsluttet ved indgangen til ny regulering. Ind-

tægtsrammernes størrelse kan også påvirkes af forhøjelser som følge af 

nødvendige ny-investeringer. I 2015 modtog Energitilsynet ekstraordinært 

mange ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødven-

dige ny-investeringer. Dette har forsinket arbejdet med den endelige opgø-

relse af indtægtsrammesagerne. Hovedfokus i 2016 er derfor at afvikle sa-

ger om opgørelsen af indtægtsrammerne for netselskaberne. 

 

Et andet hovedfokus er at fortsætte arbejdet med sekretariatsbetjening af to 

udvalg: WACC- og BM udvalgene. Opgaverne består i, at der skal udarbej-

des en metode til fastsættelse af forrentningen af elselskabernes fremadret-

tede investeringer (WACC
1
) og en model til benchmarking af elnetselska-

bernes økonomiske effektivitet (BM).   

 

På varmeområdet har Energitilsynet i 2015 udarbejdet en række principper, 

som skal anvendes i sager om forrentning af indskudskapital i varmeselska-

berne. Imidlertid er det besluttet at afvente anbefalingerne fra WACC ud-

valget, før der træffes afgørelser i forrentningssagerne, da anbefalingerne 

skal inddrages i den endelig beslutning. Det ventes, at der i 2016 træffes 

afgørelser for 15 sager vedr. forrentning af indskudskapital på varmeområ-

det samt, at yderligere mindst 5 udkast til afgørelser i forrentningssager er 

sendt i høring inden udgangen af 2016.   

 

Energitilsynet skal også udarbejde en prisundersøgelse af produkterne på 

detailmarkedet for el i forlængelse af, at engrosmodellen og leveringsplig-

ten er trådt i kraft pr. 1. april 2016.  

 
1 Weighted average cost of capital (vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger). 



ENERGITILSYNET | 2015 

 

Side 11 

 

Derudover forventer Energitilsynet i 2016 at lancere en ny elprisportal – 

elpris.dk.  
 

3. REGNSKAB 

 
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Anvendelsen af regnskabspraksis er efter en anvisning fra MODST ændret i 

denne årsrapport. Ændringen omfatter metoden for regnskabsførelsen af 

overskuddet, hvor merindtægter skal optages på konto 74.07 ”overført 

overskud for gebyrvirksomhed”. Tidligere fulgte Energitilsynet MODSTs 

anvisning om periodisering af indtægter, jf. konto 96.90 periodeafgræns-

ningsposter forpligtelser. Derved fik Energitilsynet ved årsafslutningen 

regnskabet til at balancere. Begrundelse for den tidligere regnskabsførelse 

var, at hjemlen foreskriver, at for meget opkrævet gebyrer skal tilbagebeta-

les til de selskaber, der har indbetalt gebyrerne. Merindtægter opfattes såle-

des som forpligtelser til selskaberne.     

 

Ændringen af regnskabspraksis har en virkning på størrelsen af passiverne, 

idet kortfristet gæld bliver formindsket og egenkapital forøges. Resultatop-

gørelsen viser en markant stigning i ordinære driftsindtægter fra 2014 til 

2015 da overskuddet fra de tidligere år nu indtægtsføres.      

 

Energitilsynets regnskabspraksis følger bekendtgørelse om statens regn-

skabsvæsen, og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Admini-

strative Vejledning.  

 

Energitilsynet har fastsat en væsentlighedsgrænse på 100.000 kr. for perio-

disering og hensættelser.  
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3.2 RESULTATOPGØRELSE MV. 

TABEL 6 | RESULTATOPGØRELSE 

  (mio. kr.) Regn-

skab 

2014 

Regn-

skab 

2015 

Budget 

2016 

Note Ordinære driftsindtægter       

  Salg af varer og tjenesteydelser 0,0  0,0  0,0  

  Tilskud til egen drift 0,0  0,0  0,0  

  Gebyrer -45,1 -72,6 -61,6 

  Ordinære driftsindtægter i alt -45,1 -72,6 -61,6 

  Ordinære driftsomkostninger       

  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 

  Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Husleje 0,0
2 

0,0
2 

0,0
2 

  Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,0 0,0 

  Personaleomkostninger       

  Lønninger 27,5 28,4 31,0 

  Pension 4,0 4,1 3,5 

  Lønrefusion -1,6 -1,8 -1,0 

  Andre personaleomkostninger -0,3 0,0 2,5 

  Personaleomkostninger i alt 29,5 30,7 36,0 

  Af- og nedskrivninger 0,3 0,6 1,0 

  Andre ordinære driftsomkostninger 14,7 15,4 24,4 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 44,5 46,7 61,4 

  Resultat af ordinær drift -0,6
3 

-25,9 -0,2 

  Andre driftsposter       

  Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 

  Andre driftsomkostninger 0,4 0,0 0,0 

  Resultat før finansielle poster -0,2
3 

-25,9 -0,2 

  Finansielle poster       

  Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Finansielle omkostninger 0,2 0,3 0,2 

  Resultat før ekstraordinære poster 0,0 -25,6 0,0 

  Ekstraordinære poster       

  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Årets resultat 0,0 -25,6 0,0 

Kilde: SKS 
Note 1: Energitilsynet har ændret i regnskabspraksis for 2015 efter en anvisning fra MODST. Tidligere fik Ener-

gitilsynet regnskabet til at balancere ved at optage merindtægter på konto 96.90. Ændringen dækker over en 
metode hvor overskuddet indtægtsføres, således at merindtægter nu er optaget på konto 74.07. 
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Note 2: Energitilsynets husleje består af omkostninger til leje af lokale til kursus og konferencer. Energitilsynet 

har en omkostning vedr. husfællesskab med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der dækker over husleje og 

andre serviceydelser. Omkostninger til husfællesskabet er imidlertid placeret under andre ordinære driftsomkost-

ninger. De reelle omkostninger til husleje i 2015 udgør 3,5 mio. kr.  
Note 3: I forhold til årsrapport for 2014 er der anvendt et omvendt tegn for et positivt resultat af ordinær drift og 

resultat før finansielle poster. 

 

Ordinære driftsindtægter er steget fra 2014 til 2015 med 27,5 mio. kr. Stig-

ningen skyldes fortrinsvis flytningen af de 23,1 mio. kr. fra kortfristet gæld 

(periodeafgræsningsposter forpligtelser) til ordinære driftsindtægter som 

følge af den ændrede regnskabspraksis. De faktiske gebyrindtægter ligger i 

2015 på 49,5 mio. kr. Budgettet for ordinære driftsindtægter udgør i 2016 

61,6 mio. kr., hvilket ligger markant højere end gebyrindtægterne i 2015. 

En væsentlig forklaring er, at gebyrsatserne for naturgas er hævet fra og 

med 2016. Baggrunden for denne justering er, at de hidtidige gebyrsatser 

for naturgas ikke udløser tilstrækkelige midler til at opretholde tilsynet på 

gasområdet. Det skyldtes især vigende gebyrindtægter som følge af et fald i 

den solgte mængde naturgas. Gebyrsatserne er hævet således, at der opnås 

en fuld dækning både for de forventede omkostninger i 2016-2019 og for 

underdækningen i 2013-2015.  
 

De forventede personaleomkostninger er fra regnskab 2015 til budget 2016 

steget med 5,3 mio. kr. på grund af ansættelser, som er foretaget med hen-

blik på at varetage opgaver om afvikling af indtægtsrammesager, lovteknisk 

gennemgang af Energinet.dks forskrifter og udarbejdelse af model til 

benchmarking af elnetvirksomhedernes økonomiske effektivitet (BM-

udvalg) samt honorering af medlemmer i WACC- og BM udvalget.  
 

De ordinære driftsomkostninger forventes fra 2015 til 2016 at stige med 9 

mio. kr., da der forventes at være behov for ekstra ressourcer i størrelsesor-

den 8 mio. kr. til arbejdet med WACC- og BM udvalget, afvikling af ind-

tægtsrammesager og SET’s projekter, som skal effektuere de strategiske 

målsætninger for 2016. Derudover forventes omkostningerne til husfælles-

skabet at stige fra 2015 til 2016 med ca. 1 mio. kr. Det hænger sammen 

med, at SET’ s omkostningsandel til husfællesskab er baseret på en forde-

lingsnøgle, hvor antallet af medarbejdere i SET og i Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen (KFST) indgår. Der sker en gradvis afgang af medarbejdere 

i KFST som følge af beslutningen om flytning af Forbrugerklagenævnet til 

Viborg. En stigning i antal medarbejdere i SET, samtidig med et fald i antal 

medarbejdere i KFST fører til stigningen i SET’s andel af husfællesskabet. 

TABEL 7 | RESULTATDISPONERING 

 (I mio. kr.) 

Disponeret til bortfald 0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0 

Disponeret til overført overskud -25,6 

Kilde: SKS 
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Energitilsynets årsresultat på 25,6 mio. kr. er disponeret til overført over-

skud på egenkapitalen. 

 
3.3 BALANCEN 

TABEL 8 | BALANCEN 

Note 

Aktiver  

(mio. kr.) 2014 2015 

 
Note 

Passiver  

(mio. kr.) 2014 2015 

  Anlægsaktiver     

 

  Egenkapital     

  
Immaterielle 

anlægsaktiver     

 

  

Reguleret 

egenkapital 0,9 0,9 

  

Færdiggjorte 

udviklingspro-

jekter 2,5 1,9 

 

  Opskrivning 0,0 0,0 

  

Erhvervede kon-

cessioner, paten-

ter m.v. 0,0 0,0 

 

  

Reserveret 

egenkapital 0,0 0,0 

  

Udviklingspro-

jekter under op-

førelse 0,6 1,9 

 

  

Bortfald af 

årets resultat 0,0 0,0 

  

Immaterielle 

anlægsaktiver  

i alt 3,1 3,7 

 

  

Udbytte til 

staten 0,0 0,0 

  

 

    

 

  

 

    

  
Materielle an-

lægsaktiver     

 

  

Overført over-

skud 0,0 25,6 

  

Grund, arealer og 

bygninger     

 

  
Egenkapital  

i alt 0,9  26,5  

  Infrastruktur     

 

        

  

Transportmateri-

el     

 

  
Hensatte for-

pligtelser 

       

1,2  

       

1,3  

  

Produktionsan-

læg og maskiner     

 

  
Langfristede 

gældsposter     

  

Inventarer og IT- 

udstyr 0,0 0,0 

 

  

FF4 Langfristet 

gæld 0,5 3,3 

  

Igangværende 

arbejder for egen 

regning     

 

        

  
Materielle an-

lægsaktiver i alt 0,0  0,0  

 

  Donationer 0,0 0,0 

  
Finansielle an-

lægsaktiver     

 

  Prioritets gæld 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 0,9 0,9 

 

  

Anden langfri-

stet gæld 0,0 0,0 

  

Øvrige finansiel-

le anlægsaktiver     

 

        

  Finansielle an- 0,9 0,9 
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lægsaktiver i alt 

  
Anlægsaktiver  

i alt 4,0  4,6  

 

  
Langfristet 

gæld i alt 0,5 3,3 

  
Omsætningsak-

tiver     

 

        

  

Varebeholdnin-

ger 0,0 0,0 

 

        

  Tilgodehavender  1,2 1,0 

 

        

  Værdipapir 0,0 0,0 

 

  
Kortfristede 

gældposter     

        

 

  

Leverandører af 

varer og tjene-

steydelser 4,5 4,0 

  
Likvide behold-

ninger     

 

  

Anden kortfri-

stet gæld 0,7 0,8 

  

FF5 uforrentet 

konto 25,7 6,2 

 

  

Skyldige ferie-

penge 3,9 4,3 

  

FF7 finansie-

ringskonto 3,9 28,5 

 

        

  Andre likvider 0,0 0,0 

 

  

Igangværende 

arbejder for 

fremmed reg-

ning 0,0 0,0 

  
Likvide behold-

ninger i alt 29,6 34,7 

 

  

Periodeaf-

grænsningspo-

ster 23,1 0,0 

  

Periodeaf-

grænsningspo-

ster 0,0 -0,1 

 

  
Kortfristet 

gæld i alt 32,2 9,1 

  
Omsætningsak-

tiver i alt 30,8 35,6 

 

  Gæld i alt 

    

32,7  

    

12,5  

  Aktiver i alt 34,8  40,3  

 

  Passiver i alt  34,8   40,3  

Kilde: SKS 

 

Aktiver 

 

Immaterielle anlægsaktiver  

Immaterielle anlægsaktiver er fra 2014 til 2015 steget med 0,6 mio. kr. Det 

er en kombination af, at der er blevet afskrevet på et gammelt anlæg under 

posten færdiggjorte udviklingsprojekter, en finansiering af elprisportalen 

samt videreudvikling af indberetningssystemet (ENAO) under posten ud-

viklingsprojekter under opførelsen.  

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger udgør 34,7 mio. kr. i 2015 mod 29,6 mio. kr. i 2014. 

Udviklingen dækker over, at der er et overskud fra gebyrindtægter på 2,5 

mio. kr.  
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Passiver 

 

Egenkapital 

Egenkapitalen er steget fra 0,9 mio. kr. i 2014 til 26,5 mio. kr. i 2015.  Den 

væsentligste forklaring er, at der er ændret i regnskabspraksis i forbindelse 

med udarbejdelsen af denne årsrapport. Tidligere fik Energitilsynet regn-

skabet til at balancere ved at optage merindtægter på balancen som forplig-

telser. På grund af ændringen i regnskabspraksissen er overskuddet fra årets 

resultat henført til egenkapitalen.  

 

Langfristet gæld  

Langfristet gæld udgør i 2015 3,3 mio. kr., som dækker over finansieringen 

af to it-projekter (elprisportalen og videreudvikling af indberetningssyste-

met) for 4. kvartal 2014 og 1.-3. kvartal 2015.  

 

Kortfristet gæld - Kortfristet gæld er faldet fra 32,2 mio. kr. i 2014 til 9,1 

mio. kr. i 2015. Faldet i den kortfristede gæld skal ses i sammenhæng med 

ændringen i regnskabspraksis for 2015, hvor gældposten under periodeaf-

grænsningsposter flytter til ordinære driftsindtægter.  
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3.4 EGENKAPITALFORKLARING 
 

Statsforskrivning på 0,9 mio. kr. er uændret fra 2014 og 2015.  

Som tidligere nævnt er årsagen til stigningen af egenkapitalen på 25,6 mio. 

kr. et udslag af ændringen i regnskabspraksis for 2015. 

TABEL 9 | EGENKAPITALFORKLARING 

Egenkapital primo 2015 (mio. kr.) 2014 2015 

Startkapital primo 0,9  0,9  

+ Ændring i startkapital 0,0  0,0  

Startkapital ultimo 0,9  0,9  

Opskrivninger primo 0,0  0,0  

+ Ændring i opskrivninger 0,0  0,0  

Opskrivninger  0,0  0,0  

Reserveret egenkapital primo 0,0  0,0  

+ Ændring i reserveret egenkapital 0,0  0,0  

Reserveret egenkapital ultimo 0,0  0,0  

Overført overskud primo 0,0  0,0  

+ Primoregulering/flytning mellem bogførings-

kredse 

0,0  0,0  

+ Regulering af det overført overskud 0,0  0,0  

+ Overført fra årets resultat 0,0  25,6  

- Bortfald af årets resultat 0,0  0,0  

- Udbytte til staten 0,0  0,0  

Overført overskud ultimo 0,0  25,6  

Egenkapital ultimo 2015 0,9  26,5  

Kilde: SKS 
Note: Energitilsynet har ændret i regnskabspraksis for 2015 efter en anvisning fra MODST. Tidligere fik Energi-

tilsynet regnskabet til at balancere ved at optage merindtægter på konto 96.90. Ændringen dækker over en metode 
hvor overskuddet indtægtsføres, således at merindtægter nu er optaget på konto 74.07. 

 
 
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME 

TABEL 10 | UDNYTTELSE AF LÅNERAMME 

(mio. kr.) 2015 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver                       3,7  

Låneramme                       8,3  

Udnyttelsesgrad i pct. 45,2 

Kilde: SKS 

 



ENERGITILSYNET | 2015 

 

Side 18 

Udnyttelsesgraden af lånerammen er faldet fra 77,3 procent i 2014 til 45,2 

procent i 2015. Den væsentligste forklaring er, at størrelsen på lånerammen 

er udvidet fra 4 mio. kr. i 2014 til 8,3 mio. kr. i 2015. Udvidelsen af låner-

ammen er sket som følge af etableringen af en ny elprisportal – elpris.dk. I 

2016 forventes udnyttelsesgraden at stige som følge af færdiggørelsen af 

elprisportalen.   

 
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT 

 

Energitilsynet har ikke lønsumsloft, men jf. særlige bevillingsbestemmelser 

kan Energitilsynet anvende ”merindtægter”, som følge af øget aktivitet til 

løn- og øvrige udgifter udover de allerede budgetterede. 
 
 
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET  

TABEL 12 | BEVILLINGSREGNSKAB (§29.21.02) 

Hovedkonto Navn Bevillings-

type 

(mio. kr.) Bevilling Regn-

skab 

29.21.02 Energitilsynet Drifts-

bevilling 

Udgifter 52,3 47,0 

Indtægter -52,3        -72,6 

 

Der er i 2015 budgetteret med et årsresultat på 0 kr. I forbindelse med bud-

getlægning fulgte Energitilsynet en regnskabspraksis, hvor merindtægter 

skulle optages som gældforpligtelser. Det betyder, at regnskabet balancerer 

ved årsafslutningen. Der er imidlertid ændret regnskabspraksis i regnskabet 

for 2015 efter anvisning fra MODST, det betyder at merindtægter er opta-

get som ordinære driftsindtægter. Regnskabsresultatet er dermed ændret til 

25,6 mio. kr.     
 

For en uddybende forklaring henvises til afsnit 2.2.2 årets økonomiske re-

sultat og afsnit 3.2 resultatopgørelse. 
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4. BILAG 

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 

TABEL 113 | NOTE 1. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 

(I mio. kr.) 

Færdiggjorte 

udviklings-

projekter 

Erhvervede 

koncessioner, 

patenter, 

licenser mv. 

I alt 

Kostpris 3,2  0,0  3,8  

Primokorrektioner og flyt-

ning ml. bogføringskreds 

0,0  0,0  0,0  

Tilgang 0,0  0,0  1,3  

Afgang 0,0  0,0  0,0  

Kostpris pr. 31.12.2015 3,2  0,0  5,0  

Akkumulerede afskrivnin-

ger 

1,3  0,0  -1,3  

Akkumulerede nedskrivnin-

ger 

0,0  0,0  0,0  

Akkumulerede af- og ned-

skrivninger pr. 31.12. 2015 

1,3  0,0  -1,3  

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2015 

1,9  0,0  3,7  

Årets afskrivninger -0,6  0,0  -0,6  

Årets nedskrivninger 0,0  0,0  0,0  

Årets af- og nedskrivninger -0,6  0,0  -0,6  

 

(mio. kr.) Udviklingsprojekter 

under udførelse 

Primo saldo pr. 1. januar 

2015 

0,6  

Tilgang 1,3  

Nedskrivninger 0,0  

Overført til færdiggjorte ud-

viklingsprojekter 

1,9  

Kostpris pr. 31.12.2015. 1,9  
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TABEL 124 | NOTE 2. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 

(mio. kr.) Bygninger IT-udstyr I alt 

Kostpris 0,0 0,1 0,1 

Primokorrektioner og flytning 

ml. bogføringskredse 

0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 

Afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2015 0,0 0,1 0,1 

Akkumulerede afskrivninger 0,0 -0,1 -0,1 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskriv-

ninger pr. 31.12.2015 

0,0 -0,1 -0,1 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2015 

0,0 0,0 0,0 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

 

(mio. kr.) Igangværende arbej-

der for egen regning 

Primo saldo pr. 1. januar 2015 0,0  

Tilgang 0,0  

Nedskrivninger 0,0  

Overført til færdiggjorte udvik-

lingsprojekter 

0,0  

Kostpris pr. 31.12.2015. 0,0  

 

Hensættelse 2015 

Resultatløn                  1,0  

Merarbejde                  0,2  

Reetablering                  0,3  

Hensættelse i alt                  1,5  

 
 
4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED 

 

Energitilsynet har ikke indtægtsdækket virksomhed. 
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4.3 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED 

TABEL 136 | OVERSIGT OVER GEBYRORDNING MED OMKOSTNINGSDÆKNING 

Gebyrord-

ninger 

Årets resultat Primo 

2015 

Ultimo 

2015 Regn-

skab 

2012 

Regn-

skab 

2013 

Regn-

skab 

2014 

Regn-

skab 

2015 

Elforsy-

ning 

6,9 9,4 -12,8 3,5 15,8 19,3 

Naturgas-

forsyning 

0,2 -3,2 -4,6 -2,9 -4 -6,9 

Varmefor-

syning 

-0,9 1,6 2,0 1,9 11,2 13,1 

 
 
4.4 TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER 

 

Energitilsynet har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter. 

 
4.5 FORELAGTE INVESTERINGER 

 

Energitilsynet har ikke investeringsprojekter, hvor aktiviteten har været 

forelagt for Finansudvalget. 
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4.6 RESULTATMÅL 
 

Resultatmål Opnåede resultater Samlet 

opfyl-

delse 

Vægt-

ning 

Point 

1. Sagsbehandling 
 

1.1 Den gennemsnit-

lige sagsbehandlings-

tid for tilsynssager 

er maksimalt 9 må-

neder. 
 

1.2. Den gennemsnit-

lige sagsbehandlings-

tid for sekretariats-

sager er mindst 5 

pct. lavere i 2015 end 

i 2014 (forrentnings-

sager, nyinvesterin-

ger og ind-

tægstrammesager er 

undtaget). 

Den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid for tilsynssager er 

9,06 mdr. i 2015. Målet er 9 

mdr. Målet betragtes som 

opfyldt. 

 

Den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid for sekretariatssa-

ger i 2015 er 3,67 mdr., så 

målet om en sagsbehandlings-

tid på 4,75 mdr. (sagsbehand-

lingstiden i 2015 fratrukket 5 

pct.) er nået. 

Opfyldt 15 15 

2. Udvikling af kom-

petencer og faglig-

hed 
 

2.1 Sekretariatet 

skal styrke sine 

kompetencer vedrø-

rende fastsættelse af 

WACC på tværs af 

forsyningsområder-

ne. Sekretariatet 

forelægger et samlet 

notat for Tilsynet 

inden udgangen af 

året om anvendelsen 

af WACC-metoden 

på de forskellige 

forsyningsområder, 

hvor metoden finder 

anvendelse. Notatet 

har bl.a. til formål at 

beskrive en over-

ordnet metode til 

fastsættelse af 

WACC på de 3 for-

syningsområder. 

Notatet evalueres af 

Energitilsynet og 

kvaliteten af notatet 

skal vurderes til-

fredsstillende. 
 

2.2 Der offentlig-

Sekretariatet har styrket sine 

kompetencer vedrørende fast-

sættelse af en WACC. Både 

gennem afholdelse af køb af 

foredragsholdere til interne 

kurser, gennem deltagelse på 

diverse eksterne kurser, men 

også ved varetagelsen af Se-

kretariatsarbejdet for Ekspert-

gruppen for fastsættelse af en 

WACC for elnetselskaberne. 

Sekretariatsarbejdet for  

 

WACC gruppen har været 

særdeles intensivt og ressour-

cekrævende og med korte 

tidsfrister. Der blev afleveret 

et udkast til rapport som blev 

sendt i høring inden julen 

2015.  

 

Som følge af, at der var nedsat 

en ekspertgruppe til at se på 

fastsættelsen af en WACC, var 

det ikke hensigtsmæssigt, at 

Sekretariatet udarbejdede et 

samlet notat til Tilsynet med 

en overordnet metode til fast-

sættelse af en WACC på de 3 

forsyningsområdet. Et sådant 

notat måtte afvente rapporten 

fra WACC-udvalget. 

 

Delvist 
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gøres en analyse 

om konkurrence-

forholdene på 

engrosmarkedet 

for gas. Rapporten 

skal understøtte 

sekretariatets 

overvågning med 

gas engrosmarke-

det samt forberede 

sekretariatets be-

handling af meto-

deanmeldelser. 

Analysen om konkurrencefor-

holdene på engrosmarkedet for 

naturgas blev offentliggjort 

som planlagt. 

 

3. Kultur og dialog 
 

3.1 SET skal i 2015 

varetage udarbej-

delsen og idriftsæt-

telsen af en ny el-

prisportal. SET må 

ikke modtage beret-

tiget kritik fra bran-

chen vedrørende 

processen omkring 

branchens inddra-

gelse, og portalen 

skal vurderes som 

informativ og objek-

tiv af Energitilsynet. 

 

3.2 SET holder 10 

bredt funderede 

faglige indlæg, som 

skærper Energitil-

synets synlighed på 

konferencer mv. og 

skriver 10 artikler, 

som ligeledes under-

støtter dette. 

 

3.3 Der afholdes 3 

Energitinge. Energi-

tilsynets synlighed 

på konferencer mv. 

og skriver 10 artik-

ler, som ligeledes 

understøtter dette. 

Arbejdet med at udvikle en ny 

elprisportal er forløbet godt. 

Selve idriftsættelsen er ud-

skudt i forbindelse med, at 

Folketinget udskød iværksæt-

telsen af engrosmodellen til 1. 

april 2016.  

 

Sekretariatet har afholdt 15 

bredt funderede faglige indlæg 

og offentliggjort 7 artikler. 

Målet var 10 af begge. Målet 

betragtes som opfyldt ud fra 

formålet om, at Energitilsynet 

skal være synligt.  

 

Der er afholdt 1 Energiting. 

Målet var at holde 3 Energi-

tinge. 

 

Delvist 
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4. Sekretariatsbetje-

ning af Energitilsy-

net og formandska-

Tilsynets medlemmer har 

udtrykt tilfredshed med sekre-

tariatets arbejde (gennemsnit 
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bet  
 

4.1 Energitilsynet 

skal ved den årlige 

evaluering i novem-

ber vurdere, om 

sekretariatsbetje-

ningen af Energitil-

synet er tilfredsstil-

lende 
 

4.2 Det nye for-

mandskab skal ved 

den årlige evaluering 

i november vurdere, 

om sekretariatsbe-

tjeningen af for-

mandskabet er til-

fredsstillende. 
 

4.3 De nye tilsyns-

medlemmer skal ved 

den årlige evaluering 

i november vurdere, 

at deres indtræden i 

Energitilsynet har 

været tilfredsstillen-

de. 
 

på 3,6 ud af 4 ved spørgeske-

maundersøgelse). 

 

Nye medlemmer har også 

vurderet, at deres indtræden i 

Tilsynet har været tilfredsstil-

lende (3,5 point ud af 4 muligt 

ved spørgeskemaundersøgel-

se). 

5. På temaeftermid-

dagen vil sekretaria-

tet præsentere Ener-

gitilsynet for resulta-

tet af arbejdet i re-

geringsudvalg, som 

har betydning for 

Energitilsynets om-

råde (varmebench-

mark, opfølgning på 

reguleringsudvalgets 

arbejde, afgiftsana-

lyse mv). 
 

Tilsynet har evalueret temada-

gen som tilfredsstillende ved 

spørgeskemaundersøgelse (3,5 

ud af 4 ved spørgeskemaun-

dersøgelse). 

Opfyldt 10 
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6. Prisundersøgelse 

og Mark-Up 
 

6.1 Energitilsynet 

skal i medfør af 

ophævelse af forsy-

ningspligt udarbejde 

en årlig prisunder-

søgelse af produk-

terne på detailmar-

kedet for el. Prisun-

dersøgelsen skal 

understøtte transpa-

Prisundersøgelsen af produk-

terne på detailmarkedet for el 

er blevet udskudt som følge af 

udskydelsen af iværksættelsen 

af engrosmodellen og leve-

ringspligten. Oprindeligt (da 

sekretariatskontrakten for 2015 

blev udformet) var det for-

ventningen, at engrosmodellen 

ville blive i værksat 1. oktober 

2015. Derfor var det hensigten 

at undersøge priser på elmar-

kedet efter gennemførelsen af 

Delvist 

opfyldt 
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rens på detailmar-

kedet i forbindelse 

med ophævelsen af 

forsyningspligten. 
 

6.2 Energitilsynet 

skal fastsætte en to- 

årig mark-up græn-

se til beregning af 

den godkendte pris 

for forsyningspligt-

produkter hørende 

til forsyningspligtbe-

villinger, som ikke 

har været omfattet 

af et udbud. Mark-

up’en finder anven-

delse i beregningen 

af den maksimalt 

godkendte pris for 

disse forsynings-

pligtprodukter. 
 

engrosmodellen og med en ny 

hjemmeside elpris.dk. Hensig-

ten med ændringerne er at 

forbedre rammerne for kon-

kurrencen og at øge gennem-

sigtigheden, og derfor var det 

netop relevant med en prisun-

dersøgelse. Med udskydelsen 

af iværksættelsen af engros-

modellen og med udskydelsen 

af den nye prisportal forekom 

det hensigtsmæssigt også at 

udskyde prisundersøgelsen til 

efter de nye tiltag på elområdet 

var gennemført. Hvis prisun-

dersøgelsen blev gennemført i 

4. kvartal 2015 ville den hur-

tigt blive betragtet som gam-

mel, fordi der allerede 1. april 

2016 ville ske en masse nyt.   

 

Der er i 2015 offentliggjort 

forskellige markedsrapporter 

om prisudviklingen på el og 

naturgas.   

 

Tilsynsnotat om mark-up er 

blevet gennemført som plan-

lagt.  

 

7. Indtægtsrammer 

og nyinvesteringer 
 

7.1 Nyinvestering - 

Screening af dis-

pensationsansøg-

ninger er påbe-

gyndt senest 2 uger 

efter ansøgning.  
 

Der er ved udgan-

gen af 1H afsluttet 

20 NNI-sager og 

ved udgangen af 

2H er der alene 

NNI- sager modta-

get i 2015 i porte-

føljen.  
 

Ansøgninger om 

NNI-sager foregår 

inden udgangen af 

1H i ENAO. 

 

7.2 Indtægtsrammer 

- Inden 1. oktober 

Screening af dispensationsan-

søgninger er påbegyndt senest 

2 uger efter modtagelsen. 

 

Ved udgangen af 2015 forelig-

ger der alene NNI-sager mod-

taget i 2015. Der er i 2015 

afgjort 74 sager om nødvendi-

ge nyinvesteringer – det er på 

niveau med antallet af afgjorte 

sager i 2014 (79 sager afgjort). 

Men i begge år er antallet af 

afgjorte sager udtryk for et 

betydeligt løft i sagsafviklin-

gen (2015 en fortsættelse af en 

god udvikling). 

 

Ansøgninger om NNI-sager 

foregår i ENAO (inden udgan-

gen af 1 halvår 2015) 

 

Der blev inden 1. oktober 2015 

udsendt orientering om ind-

tægtsrammer for 2014. 

 

Der er i 2015 alene afgjort 8 

Delvist 
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2015 er der udsendt 

orientering om ind-

tægtsrammer for 

2014 til alle netselsk-

aber. 

 

Der er foretages 10 

IR- udmeldinger for 

perioden 2005-13 

inden udgangen af 

1H og yderligere 15 

inden udgangen af 

2H. 

sager med udmelding af ind-

tægtsrammer for hele perioden 

2005-13, og altså ikke 25 

sager, som var målet.  

8. Forrentning af 

i ndskudskapital 
 

8.1 I 2015 træffes 

afgørelse i 13 sager, 

hvor parterne har 

svaret, at de har 

samme risiko som 

EGJ, og hvor der 

viser sig ikke at være 

problemer i selska-

bets opgørelse af 

indskudskapitalen. 
 

8.2 Samtidig træffes 

der en ny principiel 

tilsynsafgørelse for 

forrentningen for en 

sag om perioden 

2011-14, som vil 

skulle bruges som 

skabelon for i 2016 

at træffe afgørelse 

om forrentningen 

for perioden for 

samtlige andre an-

søgere. 

Der er i 2015 blevet truffet 

endelig afgørelse om forrent-

ningsgrundlag for 1 virksom-

hed og sendt udkast til afgørel-

se om forrentningsgrundlag for 

12 virksomheder. Opgørelsen 

af forrentningsgrundlaget for 

de 12 virksomheder afventede 

Energitilsynets tilslutning til 

Tilsynsnotat om afklaring af 

knaster (forelagt tilsynet ved 

december mødet). 
 

Der kunne ikke træffes afgø-

relse af selve forrentningen, 

fordi opgørelsen af WACC´en 

afventer rapporten fra Ek-

spertgruppen for WACC-

udvalget. Fastsættelse af 

WACC´en skal gerne være i 

tråd med det WACC-udvalget 

foreslår. Derfor blev der alene 

sendt udkast til afgørelser ud 

om grundlaget for forrentnin-

gen. 

 

Nedsættelsen af Ekspertgrup-

pen om fastsættelse WACC på 

elområdet havde også implika-

tioner for, om der kunne træf-

fes en ny principiel afgørelse 

om forrentningen for perioden 

2011-14. Det drejer sig om 

EGJ-gruppen, men det vurde-

redes ikke at være relevant at 

lægge en sag op til Energitil-

synets afgørelse om en 

WACC-fastsættelse, når den 

endelige rapport fra WACC-

udvalget ikke forelå. Der er 

dog lavet et betydeligt arbejde 

fra sekretariatets side i sagen. 
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