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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 regnskabsmæs-
sige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskon-
trollen for 2017.  
 
Påtegning 
 
Det tilkendegives hermed: 
 
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlin-

formationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporterin-
gen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind-
gåede aftaler og sædvanlig praksis, og  

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 
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 Klimaministeriet 
(EFKM). Energitilsynet er et uafhængigt udvalg, hvis medlemmer udnævnes af 
energi-, forsynings-, og klimaministeren. Energitilsynet betjenes af et Sekretariat, 
som er undergivet instruktionsbeføjelse fra Energitilsynet. Som følge af imple-
menteringen af den såkaldte 3. liberaliseringspakke blev Sekretariatet for Energi-
tilsynet i 2011 etableret som en selvstændig statslig myndighed.  
 
Energitilsynet består af en formand, en næstformand, fem medlemmer og to sup-
pleanter. Alle Energitilsynets medlemmer er uafhængige af sektorinteresser og 
myndigheder. Sekretariatet, som betjener Energitilsynet, har selvstændig ledelse 
og er opdelt i fem centre. Direktøren varetager den daglige ledelse af Sekretariatet 
for Energitilsynet (SET).  
 
Mission 
Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. 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 ny-
tænkning. 
 
Kerneopgaver 
Energitilsynet regulerer forholdene på markederne for elektricitet, naturgas og 
fjernvarme. Energitilsynet varetager en række opgaver efter el-, naturgas- og var-
meforsyningslovene, lov om Energinet.dk, lov om vedvarende energi, og bekendt-
gørelser udstedt i henhold til disse love, samt EU-retsakter, som tillægger de nati-
onale regulatorer beføjelser. 
 
Energitilsynets kerneopgaver er systematiseret for hvert energiområde som følger: 
 
Tilsyn omfatter generelle tilsynsopgaver, herunder tilsynet med interne overvåg-
ningsprogrammer, tilsynet med leveringspligt (el), tilsynet med indberetning på 
elpris.dk (el), tilsyn med netselskabernes omkostninger til energispareaktiviteter, 
generelle høringssvar (ej energilovgivning) og aktindsigt.  
 
Indtægtsrammeregulering omfatter indtægtsrammeregulering (el og gas), bench-
marking (el og gas) og sager om nødvendige ny-investeringer. 
 
Metodegodkendelse omfatter godkendelse af Energinet.dk’s og net- og distributi-
onsselskabernes metoder til fx tilslutningsbestemmelser eller tariffastsættelse. 
 
Klagesager omfatter behandling af klager over Energinet.dk, klager over net- og 
distributionsselskaber, klager på varmområdet samt behandling af klagenævnssa-
ger og behandling af klager over tilskud til vindmøller. 
 
Analyser og statistik omfatter større analyser/rapporter af markedsforhold, årlig 
prisstatistik på detail- og engrosmarkeder, opgørelse over netselskabernes omkost-
ninger til energispareaktiviteter, arbejdet med registersager og diverse overvåg-
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ningsopgaver såsom overvågning af energibørser, forbrugerpriser på el, gas og 
varmeområdet, leverandørskifte samt forsyningsafbrydelser.  
 
Internationalt arbejde omfatter deltagelse i CEER1/ACER2-samarbejdet, deltagelse 
i NORDREG3-samarbejdet og international sagsbehandling. 
 
Ny regulering og udvikling omfatter bistand til departementet og Energistyrelsen i 
EFKM i forbindelse med ny regulering, herunder udarbejdelse af nyt lovgrundlag, 
høringssvar vedrørende lovforslag, udarbejdelse af Energitilsynets bekendtgørel-
ser, betjening af udvalg, egentligt udviklingsarbejde som fx udarbejdelse af en ny 
benchmarkingmodel og udarbejdelse af diverse administrationsgrundlag. 

2.2 LEDELSESBERETNING 

2.2.1 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER 
På det faglige område har arbejdet i Energitilsynet været præget af at få afviklet den 
opståede sagspukkel på indtægtsrammeområdet (el), hvor der i 2017 er afsluttet og 
truffet afgørelse om de endelige og bagudrettede indtægtsrammer for samtlige elnet-
virksomheder for perioden 2005-2015. Indtægtsrammerne lægger loft over de mak-
simale indtægter, som netvirksomhederne må opkræve år for år.  
 
Ligeledes er der i 2017 for alvor taget fat på at afvikle en række ophobede sager 
vedrørende forrentning af indskudskapital (varme) som følge af, at Energitilsynet 
traf afgørelse i en større principiel sag på dette område i januar 2017. Dette har be-
tydet, at sekretariatet efterfølgende har været i stand til at få afviklet en betragtelig 
del af de verserende sager på dette område. Desuden har Energitilsynet fået udarbej-
det administrationsgrundlag for håndtering af tilsynet med, at elnetselskaberne op-
fylder de nye regler om særskilt identitet. Endelig er der blevet offentliggjort en 
række analyser, bl.a. en analyse af priserne i 2016 på detailmarkedet for el. 
 
Med afsæt i europæisk lovgivning har Energitilsynet en række myndighedsopga-
ver i forbindelse med Baltic Pipe-projektet, som skal forbinde det norske, danske 
og polske gassystem. Energitilsynets godkendelser af bl.a. reservation af kapacitet 
og parametre til test af projektets økonomiske levedygtighed har været forudsæt-
ninger for, at projektet har kunnet fortsætte frem mod den endelige investeringsbe-
slutning, som forventes at blive truffet i løbet af 2018. Energitilsynet har således 
tilkendegivet, hvordan tilsynet vil stille sig i spørgsmålet om nye principper for en 
fælles markedszone og tariffer i forbindelse med Baltic Pipe-projektet.  
 
I 2017 har Energitilsynet har fået tildelt en ny tilsynsopgave på energispareområ-
det som led i en skærpelse af myndighedernes tilsyn med energispareordningen.  
Energitilsynets opgave på energispareområdet er at have fokus på, om virksomhe-
dernes omkostninger er retvisende. Energitilsynet har oprettet et nyt center, Center 
for Energibesparelser i august 2017, der skal varetage denne opgave.  

2.2.2 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTATER 
Årets resultat for 2017 udviser en overdækning på 19,7 mio. kr. Det er en forøgelse 
af årets resultat i forhold til 2016.  Ændringen skyldes i vidt omfang øgede indtæg-
ter, da gebyropkrævningen i 2017 for el og gas omfattede manglende opkrævning 

 
1 Council of European Energy Regulators 
2 Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
3 Forum of Nordic Energy Regulators (Norge, Sverige Finland, Island og Danmark) 
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for 4. kvartal 2016, som var suspenderet som følge af manglende hjemmelsgrundlag 
for opkrævning af gebyrer. Det vil sige, at Energitilsynet i 2017 har opkrævet ind-
tægter for både 4. kvartal 2016 samt hele 2017 på el- og gasområdet. 
 
Det manglende hjemmelsgrundlag har medført, at sekretariatet for Energitilsynet 
sammen med departementet og Energistyrelsen i 2017 udarbejde et nyt grundlag 
for finansiering af Energitilsynets opgaver på el- og gasområdet. Det har resulteret 
i nye bekendtgørelser for opkrævning af gebyrer på el-, gas- og varmeområdet 
samt sager på VE-området (vedvarende energi) fra 1. januar 2018. 
 
Endvidere er årets resultat påvirket af, at Energitilsynet har fået en ny opgave i for-
bindelse med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Denne opgave 
har medført en yderligere ressourcetildeling på 8,2 mio. kr., som finansieres af de 
virksomheder, som tilsynet omfatter. Bevillingen dækker omkostningerne for 2. 
halvår 2017. Det har ikke været muligt at besætte samtlige stillinger pr. 1. juli 2017, 
da bevillingen først var endelig på plads i juni 2017.  
 
Stigningen i egenkapital fra 2016 til 2017 skyldes overdækningen på 19,7 mio. kr. 
Omsætningsaktiverne er steget som følge af, at Energitilsynet har opkrævet ind-
tægterne i henhold til bekendtgørelsen om betaling for myndighedsbehandling 
efter lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning samt opgjort indtægterne 
efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 
Den kortfristede gæld er steget som følge af, at periodeafgrænsningsposten (passi-
ver) er steget.  

TABEL 1 | ENERGITILSYNETS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL 

Hovedtal       

(mio. kr.) Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Budget  
2018 

Resultatopgørelse       
Ordinære driftsindtægter -52,3 -77,8 -91,6 
Ordinære driftsomkostninger 57,3 58,6 89,1 
Resultat af ordinære drift 5,0 -19,2 -2,5 
Resultat før finansielle poster 5,0 -20,2 -2,5 
Årets resultat 5,4 -19,7 -2,1 
Balance    
Anlægsaktiver 6,1 5,4 4,3 
Omsætningsaktiver 16,7 19,7 19,0 
Egenkapital -21,1 -40,9 -43,0 
Langfristet gæld -6,2 -5,2 -4,3 
Kortfristet gæld -9,5 -12,6 -12,0 
Finansielle nøgletal    
Udnyttelsesgrad af lånerammen i procent 73,2 73,0 82,6 
Bevillingsandel  0,0 0,0 0,0 
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Personaleoplysninger    
Antal årsværk 60,2 65,5 90 
Årsværkspris 0,5 0,5 0,5 

Kilde: SKS 
 
Hovedkonti 
Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 29.21.02, Energitilsynet, driftsbevilling.   

TABEL 2 | ENERGITILSYNETS HOVEDKONTI, 2017 

(Mio. kr.)  Bevilling 
(FL+TB) 

Regnskab Overført over-
skud ultimo 

29.21.02 Udgifter 61,6 59,0   
Indtægter -61,6 -78,8   

I alt   0,0 -19,7 40,0 
Kilde: SKS 
 
Energitilsynet har ikke udgiftsbaserede hovedkonti. 
 
Som følge af, at Energitilsynet er fuldt gebyrfinansieret, var der ikke behov for at 
opskrive bevillingen i forbindelse med, at Energitilsynet fik tildelt ekstra opgaver 
vedrørende energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, og dermed 
yderligere ressourcer i form af årsværk og eksterne konsulentydelser, som finan-
sieres af de virksomheder, der omfattes af tilsynet.   

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER 

TABEL 3 | SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR ENERGITILSYNETS OPGAVER, 2017 

Opgave  
(beløb i mio. kr.) 

Bevilling 
(FL+TB) 

Øvrige ind-
tægter 

Omkost-
ninger 

Andel af årets 
overskud 

Generel ledelse og administration  0,0 0,0 18,3 18,3 
El 0,0 -35,6 24,7 -10,9 
Gas 0,0 -19,3 4,7 -14,6 
Varme 0,0 -15,7 11,2 -4,5 
Energispareordning 0,0 -8,2 0,1 -8,1 
I alt 0,0 -78,8 59,0 -19,7 
Kilde: Navision Stat 

2.4 MÅLRAPPORTERING 
 
2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse 
Sekretariatskontrakten er en kontrakt mellem formandsskabet for Energitilsynet og 
sekretariatet. Opbygningen af sekretariatskontrakten er baseret på tre strategiske 
indsatsområder: drift og processer, kompetence og faglighed samt identitet og 
kommunikation.   
 



ENERGITILSYNET | 2017  

 

Side 8/24 

I 2017 indeholder kontrakten 7 overordnede mål, hvoraf 4 mål er opfyldt, og 3 mål 
er delvist opfyldt. 

TABEL 4 | ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE  

Mål Succeskriterier Opnåede 
Resultater 

Målopfyl-
delsesgrad 

1. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid skal 
være lav og faldende 
over tid og sammensæt-
ningen af sagsmængden 
skal være sund. 

1. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
tilsynssager er maksi-
malt 9 måneder. 

1. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for til-
synssager er 8,8 måneder. 

Opfyldt 2. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
sekretariatssager i 2017 
er mindst 15 procent la-
vere end 2014, dvs. 
maksimalt 4,2 måneder. 

2. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for se-
kretariatssager er 2,5 måne-
der, eksklusiv orienterings-
sager, nyinvesteringssager 
og indtægtsrammesager. 

2. Energitilsynet skal 
bidrage til væsentlige 
energipolitiske problem-
stillinger inden for 
Energitilsynets arbejds-
område. 

1. Sekretariatet skal of-
fentliggøre en analyse, 
der evaluerer på ind-
tægtsrammereguleringen 
i 2005-2015, inden ud-
gangen af første halvår. 

1. Analyse er ikke blevet 
udarbejdet. 
 

 
 

Delvist 
opfyldt 

 2. Evaluering af behov 
for pris-afdækningsmu-
ligheder i Danmark, som 
skal understøtte beslut-
ning om udviklingen af 
det lange marked i sam-
arbejde med øvrige Na-
tional Regulatory Aut-
horities i regionen, jf. 
Forward Capacity Allo-
cation, skal offentliggø-
res med pressemeddelel-
se inden udgangen af 1. 
halvår 2017. 

2. Der er udarbejdet en rap-
port om det finansielle mar-
keds funktionsmåde. Det 
blev besluttet, at det ikke 
forekom hensigtsmæssigt at 
udsende pressemeddelelse i 
forbindelse med færdiggø-
relsen af rapporten. 

3. Dialogen med Energi-
tilsynet skal opfattes 
som åben, respektfuld 
og pro-aktiv. 

1. Den nye hjemmeside 
skal åbne ved udgangen 
af 2017. Hjemmesiden 
skal være funktionel, let 
at opdatere og være bru-
gervenlig. 

1. Hjemmesiden er ikke lan-
ceret ved årsskiftet, da der 
mangler flytning af ca. halv-
delen af afgørelserne til den 
nye hjemmeside, men arbej-
det med ny hjemmeside er 
langt fremskreden. 

Delvis op-
fyldt 

4. Sekretariatsbetjenin-
gen af Energitilsynet og 
formandskabet. 

1. Evalueringen foreta-
ges via et spørgeskema, 
hvor det gennemsnitlige 
point skal være over 3 
point. 

1. Det gennemsnitlige point 
for hele evalueringen er 3,6 
point. Opfyldt 

5. Årlig prisundersøgel-
se. jf. elforsyningsloven. 

1. Der skal udarbejdes en 
årlig prisundersøgelse, 
som skal offentliggøres 
inden sommerferien.  

1. Rapport udsendt i juli 
2017. Revideret version ud-
sendt i oktober pga. opdaget 
fejl i indberetning af data. 

Opfyldt 

6. Indhentning af regn-
skabsoplysninger og 

1. Inden udgangen af 1. 
kvartal er der truffet af-

1. Der blev truffet afgørelse 
i den sidste af sagerne inden Delvis op-
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behandling af ansøgnin-
ger om forhøjelse af 
reguleringsprisen / ind-
tægtsrammer på bag-
grund af nødvendige ny-
investeringer. 

gørelser i alle sager om 
bagudrettede indtægts-
rammer for perioden 
2005-2015  

31. maj 2017. fyldt 

2. Inden den 1. decem-
ber 2017 er der truffet 
afgørelser om de bagud-
rettede indtægtsrammer 
for 2016 til alle net-
selskaber, inkl. afgørel-
ser om forhøjelser af 
indtægtsrammen som 
følge af energispareakti-
viteter i 2016. 

2. Sagerne for 2016 er ble-
vet udskudt. 
 

 3. Alle ansøgninger om 
nødvendige nyinveste-
ringer, som er aktive pr. 
1. oktober 2016, er af-
sluttet inden udgangen af 
tredje kvartal 2017. 

3. Sagsbehandlingen er sat i 
bero ca. 1. juni 2017. Indtil 
da forløb sagsbehandlingen 
planmæssigt. 
 

 4.  Screening af nødven-
dige nyinvesteringer 
modtaget pr. 1. januar 
2017 er påbegyndt inden 
udgangen af 1. kvartal 
2017. 

4 Alle ansøgninger modta-
get mellem 1. januar 2017 
og 31. maj 2017 blev påbe-
gyndt indenfor 6 uger. 

7. Behandling af ansøg-
ninger om forrentning af 
indskudskapital. 

1. I 2017 træffes afgørel-
se om godkendelse af 
forrentning i EGJ4 for 
årene 2011-2017 med 
anvendelse af WACC5- 
model. 

1. Afgørelsen vedrørende 
EGJ for årene 2011-2017 
samt notat om henholdsvis 
WACC og kriterier i skøn-
net over rimelig forrent-
ning blev forelagt Energi-
tilsynet på tilsynsmødet 
den 31. januar 2017, hvor 
Energitilsynet traf afgørel-
se i overensstemmelse med 
det forelagte udkast.  

Opfyldt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2. I 2017 forelægges et 
tilsynsnotat om behand-
lingen af ansøgninger 
om forrentning af ind-
skudskapital, hvor ansø-
geren er en varmeforsy-
ningsvirksomhed med 
flere værker / forsy-
ningsområder i samme 
selskab. 

2. Notatet om flere værker i 
et selskab blev forelagt 
Energitilsynet på tilsyns-
mødet 31. oktober 2017, 
hvor Energitilsynet tiltrådte 
det forelagte udkast til til-
kendegivelse.  

 3. I løbet af 2017 er der 
udsendt mindst 30 ud-
kast til om forrentning i 
høring. 

3. Sekretariatet sendte in-
den udgangen af 2017 ud-
kast til afgørelse i høring i 
30 sager. 

 

 
4 EnergiGruppen Jylland Varme A/S 
5 Weighted Average Cost og Capital 
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2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger 
I henhold til resultatmålet punkt 2 om, at Energitilsynet skal bidrage til væsentlige 
energipolitiske problemstillinger, skulle Energitilsynet bl.a. offentliggøre en ana-
lyse, der evaluerer indtægtsrammereguleringen i tidsrummet 2005 – 2015. Rappor-
ten er ikke blevet udarbejdet, da centrale medarbejdere til analysearbejdet valgte at 
fratræde primo 2017. Hertil kommer, at de endelige afgørelser for indtægtsrammer 
for 2015 blev en anelse forsinket.   
 
I henhold til resultatmålet punkt 3 skulle der lanceres en ny hjemmeside ved ud-
gangen af 2017. Hjemmesiden er endnu ikke lanceret, men leverandøren har gen-
nemført alle leverancer. Imidlertid mangler der et internt arbejde med at overføre 
de sidste dokumenter/afgørelser fra den bestående hjemmeside. Derfor er lance-
ringen udskudt til første kvartal 2018. 
 
Under resultatmålet punkt 6 er der 2 delmål, som ikke er opfyldt. Det drejer sig om 
nødvendige nyinvesteringer, som er aktive pr. 1. oktober 2016 og om de bagudret-
tede indtægtsrammer for 2016.  Baggrunden for, at disse mål ikke er opfyldet, er 
dels fratrædelser / orlov, dels arbejdet med at udmelde indtægtsrammer for perio-
den 2018-2022 for naturgasdistributionsselskaberne.  
 
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR 

TABEL 5 | FORVENTNING TIL DET KOMMENDE ÅR 

I mio. kr.  Regnskab 2017 Budget 2018 
Bevilling og øvrige indtægter -78,8 -91,6 
Udgifter 59,0 89,5 
Resultat -19,7 -2,1 
Kilde: SKS 
 
De politiske drøftelser af regeringens forsyningsstrategi har medført, at Energitil-
synet i den nuværende form nedlægges pr. 30. juni 2018, og i stedet etableres et 
nyt Forsyningstilsyn, hvor den øverste ledelse er en direktør. Som følge af rege-
ringens oplæg ”Bedre balance II – Statslige arbejderpladser tættere på borgerne og 
virksomhederne” er det besluttet, at hele organisationen flytter til Frederiksværk. 
Der vil komme nye opgaver, som udspringer af regeringens forsyningsstrategi, 
ændringen til et Forsyningstilsyn og udflytningen til Frederiksværk. Nogle af op-
gaverne vil være af varig karakter, andre opgaver vil være midlertidige. 
 
Energitilsynet / Forsyningstilsynet forventes at blive inddraget i departementets 
arbejde om indhold og omfang af Forsyningstilsynets fremtidige opgaver for så 
vidt angår analyse og monitorering af sektorerne og i forhold til den økonomiske 
regulering af sektorerne. 
 
I det kommende år står Energitilsynet over for en række nye opgaver vedrørende 
tekniske net-regler på el-området, hvor fælleseuropæiske regler for fx tilslutning af 
elproducerende anlæg til det kollektive elforsyningsnet skal gennemføres af Ener-
ginet og elnetselskaberne. Energitilsynets rolle er at godkende de regler, som nets-
elskaberne ønsker at opstille. Denne godkendelse skal ofte foregå i samarbejde 
med andre medlemsstaters regulatorer. 
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På både el- og varmeområdet er der gået et arbejde i gang med at udvikle ny regu-
lering. På el-området skal der i kølvandet på et udvalgsarbejde udvikles en ny 
benchmarking model. På varmeområde er det indledende arbejde med at indføre 
en indtægtsrammeregulering til erstatning af den gældende hvile-i-sig-selv regule-
ring gået i gang.  
 
Udover ovenstående opgaver har Energitilsynet fokus på at afvikle de sidste ”gam-
le” sager om forrentning af fjernvarmeværkers indskudskapital på varmeområdet 
og sagerne om nødvendig ny-investeringer hos elnetselskaberne. 
 
Endvidere forsætter arbejdet bl.a. med analyse af engrosmarkedet for el, udvikling 
af koncept for fremtidige overvågning af priser på detailmarkedet på el og gas 
samt overvågning af detail- og engrosmarkederne, herunder REMIT6.  
 
Den fremtidige finansiering af Sekretariatet for Energitilsynet for el og gas er æn-
dret så virksomhederne, som er omfattet tilsynet, betaler enten et grundgebyr eller 
en afregning baseret på timeforbrug. De administrative opgaver vedrørende op-
krævning af gebyrer, som tidligere er blevet varetaget af Energistyrelsen, er også 
fra og med 2018 blevet overført til Energitilsynet.  
  

 
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsig-

tighed på engrosenergimarkederne 
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3. REGNSKAB 

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Energitilsynet følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, og retningslin-
jerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.  
 
Energitilsynet har fastsat en væsentlighedsgrænse på 50.000 kr. for periodisering 
og hensættelser. 
 
Regnskabet aflægges i mio. kr., hvorfor der kan forekomme afrundingsforskelle ved 
efterregning. Til udarbejdelsen af det finansielle regnskab er anvendt data fra SKS.  
 
Årsrapporten er udarbejdet under forudsætning af forsat drift, idet det forudsættes, 
at Energitilsynet ændres til Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2018 i henhold til forsy-
ningsstrategien. 

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV. 

TABEL 6 | RESULTATOPGØRELSE 
  (mio. kr.) Regnskab 

2016 
Regnskab 

2017 
Budget 

2017 

Note Ordinære driftsindtægter       
 Bevilling 0,0  0,0  0,0  
  Salg af varer og tjenesteydelser 0,0  0,0  0,0  
 Internt salg af varer og tjenesteydelser 0,0  -0,1  0,0  
  Tilskud til egen drift 0,0  0,0  0,0  
  Gebyrer -52,3 -77,6 -64,4 
  Ordinære driftsindtægter i alt -52,3 -77,8 -64,4 
  Ordinære driftsomkostninger    
  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 
  Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Husleje 2,0 2,7 2,0 

  Forbrugsomkostninger i alt 2,0 2,7 2,0 
  Personaleomkostninger    
  Lønninger 31,5 34,6 34,4 
  Pension 4,6 5,2 5,1 
  Lønrefusion -1,2 -1,8 -1,0 
  Andre personaleomkostninger 0,2 0,2 0,0 
  Personaleomkostninger i alt 35,1 38,3 38,5 
  Af- og nedskrivninger 1,0 1,2 0,8 
 Internt køb af varer og tjenesteydelser 0,0 8,0 0,0 
  Andre ordinære driftsomkostninger 19,1 8,4 18,7 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 57,3 58,6 60,0 
  Resultat af ordinær drift 5,0 -19,2 -4,4 
  Andre driftsposter    
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  Andre driftsindtægter 0,0 -1,0 0,0 
  Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Resultat før finansielle poster 5,0 -20,2 -4,4 
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Finansielle omkostninger 0,3 0,4 0,2 
  Resultat før ekstraordinære poster 5,4 -19,7 -4,2 
  Ekstraordinære poster       
  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 
  Årets resultat 5,4 -19,7 -4,2 
Kilde: SKS 
  
I løbet af 2017 har Moderniseringsstyrelsen oplyst, at salg af varer og tjenesteydel-
se samt køb af varer og tjenesteydelser fra andre statslige institutioner og styrelser 
skal fremgå som selvstændige regnskabsposter. Køb af varer og tjenesteydelser fra 
andre statslige institutioner og styrelser indgår i posten andre ordinære driftsom-
kostninger for budgettet 2017 og regnskabstallene for 2016. 

TABEL 7 | RESULTATDISPONERING 

  (mio. kr.) 

Årets resultat til disponering 19,7 
Disponeret til bortfald 0,0 
Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 
Disponeret til overført overskud 19,7 

Kilde: SKS 
 
Energitilsynets resultat på -19,7 mio. kr. er disponeret til overført overskud på 
egenkapital. Egenkapitalen ultimo 2017 udgør 40,9 mio. kr.  
 
Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 
Nedenstående oversigt oplister tilbageførte hensættelser og periodiseringer i Energi-
tilsynets regnskab, samt forklaring på tilbageførelserne.  
 
 Mio. kr.  Årsag 
Periodisering, aktiv 15,4 Periodisering fra 2016 er tilbage-

ført, da disse var kortfristede. 
Periodisering, passiv -1,0 Periodisering fra 2016 er tilbage-

ført, da disse var kortfristede. 
Hensættelser til resultatløn 
2016 og merarbejde mv. 

-1,2 Hensættelsen vedrørte 2016 og er 
tilbageført i 2017 

 
Det bemærkes, at der er foretaget nye periodiseringer og hensættelser i 2017, som 
er oplyst i noterne 3-5 under afsnit 4.1.  
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3.3 BALANCEN 

TABEL 8 | BALANCEN 

Note Aktiver (mio. kr.) 2016 2017 Note Passiver (mio. kr.) 2016 2017 

 
Anlægsaktiver       Egenkapital     

1 
Immaterielle an-
lægsaktiver     

 

Reguleret egenkapi-
tal -0,9 -0,9 

 

Færdiggjorte udvik-
lingsprojekter 6,1 4,9 

 
Opskrivning 0,0 0,0 

 

Erhvervede konces-
sioner, patenter m.v. 0,0 0,0 

 

Reserveret egenkapi-
tal 0,0 0,0 

 

Udviklingsprojekter 
under opførelse 0,0 0,5 

 

Bortfald af årets 
resultat 0,0 0,0 

 

Immaterielle an-
lægsaktiver i alt 6,1 5,4 

 
Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 
Materielle anlægs-
aktiver     

 
Overført overskud -20,2 -40,0 

 

Grund, arealer og 
bygninger     

 
Egenkapital i alt -21,1  -40,9  

 
Infrastruktur     

 
      

 
Transportmateriel     4 

Hensatte forpligtel-
ser -1,6  -1,9  

 

Produktionsanlæg og 
maskiner     

 

Langfristede 
gældsposter     

 

Inventarer og IT- 
udstyr 0,0 0,0 

 
FF4 Langfristet gæld -6,2 -5,2 

 

Igangværende arbej-
der for egen regning     

 
      

 

Materielle anlægs-
aktiver i alt 0,0  0,0  

 
Donationer 0,0 0,0 

 
      

 
      

 

Finansielle anlægs-
aktiver     

 
Prioritets gæld 0,0 0,0 

 
Statsforskrivning 0,9 0,9 

 

Anden langfristet 
gæld 0,0 0,0 

 

Øvrige finansielle 
anlægsaktiver     

 
      

 

Finansielle anlægs-
aktiver i alt 0,9 0,9 

 
      

 
Anlægsaktiver i alt 7,0  6,3  

 

Langfristet gæld i 
alt -6,2 -5,2 

 
Omsætningsaktiver     

 
      

 
Varebeholdninger 0,0 0,0 

 
      

 
Tilgodehavender  1,3 13,1 

 
      

3 
Periodeafgræns-
ningsposter 15,4 6,5 

 

Kortfristede gæld-
poster     

 
Værdipapir 0,0 0,0 

 

Leverandører af 
varer og tjeneste-
ydelser -2,9 -3,1 

 

Likvide beholdnin-
ger     

 

Anden kortfristet 
gæld -1,0 -0,7 

 

FF5 Uforrentet kon-
to 35,1 14,5 

 
Skyldige feriepenge -4,5 -4,9 
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FF7 Finansierings-
konto -20,5 20,1 

 
      

 
Andre likvider 0,0 0,0 

 

Igangværende arbej-
der for fremmed 
regning 0,0 0,0 

 
      5 

Periodeafgræns-
ningsposter -1,0 -3,9 

 

Likvide beholdnin-
ger i alt 14,7 34,6 

 

Kortfristet gæld i 
alt -9,5 -12,6 

  
Omsætningsaktiver 
i alt 31,4 54,3 

 
Gæld i alt -15,7  -17,8  

  Aktiver i alt 38,4  60,6  
 

Passiver i alt -38,4  -60,6  
Kilde: SKS 
 
3.4 EGENKAPITALFORKLARING 
 
Statsforskrivning på 0,9 mio. kr. er uændret fra 2016 og 2017. 
 
Egenkapitalen er steget fra -21,1 mio. kr. i 2016 til -40,9 mio. kr. i 2017. Stigningen 
i egenkapitalen skyldes årets resultat (overdækning) på -19,7 mio. kr.  

TABEL 9 | EGENKAPITALFORKLARING 

Egenkapital primo 2017 (mio. kr.) 2016 2017 

Reguleret egenkapital primo -0,9  -0,9  
+ Ændring i reguleret egenkapital 0,0  0,0  
Reguleret egenkapital 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 -25,6  -20,2 
+ Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0  0,0  
+ Regulering af overført overskud 0,0  0,0  
+ Overført fra årets resultat 5,4  -19,7  
- Bortfald af årets resultat 0,0  0,0  
- Udbytte til staten 0,0  0,0  
+Overførsel af reserveret bevilling 0,0  0,0  
Overført overskud ultimo -20,2  -40,0  
Egenkapital ultimo 2017 -21,1  -40,9  
Kilde: SKS 
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3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME 

TABEL 10 | UDNYTTELSE AF LÅNERAMME 

 2016 2017 
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 6,1 5,4 
Låneramme på FL 8,3 7,4 
Udnyttelsesgrad  73,2 73,0 
Kilde: SKS 
 
 
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT 
 
Energitilsynet har ikke et lønsumsloft.  Lønbudgettet for 2017 i tabel 11 er sam-
menholdt med det samlede lønforbrug for 2017. Denne sammenligning viser en 
højere lønomkostning på 2,7 mio. kr. Dette er forventeligt, da Energitilsynet blev 
tildelt 4,1 mio. kr. i lønomkostninger inklusive overhead i forbindelse med energi-
spareordningen, som blev vedtaget juni 2017. Derfor har Energitilsynet i 2017 
ansat yderligere årsværk til løsningen af denne opgave. 

TABEL 11 | OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT 

Virksomhed / Hovedkonto Lønsumsbudget 
 (mio. kr.) 

Lønforbrug 
 (mio. kr.) 

Difference 

29.21.02 Energitilsynet 35,6 38,3 -2,7 
Kilde: Navision Stat og FL17   
 
 
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET  

TABEL 12 | BEVILLINGSREGNSKAB (§29.21.02) 

Hovedkon-
to 

Navn Bevillings-
type 

(Mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse Videre-
førelse  
Ultimo 

29.21.02 Energitil-
synet 

Driftsbe-
villing 

Udgifter 61,6 59,0 -2,6   
Indtægter -61,6 -78,8 -17,2   

Resultat             -19,7 
Kilde: SKS 
 
Energitilsynets bevillingsregnskab omfatter en omkostningsbaseret hovedkonto, 
herunder virksomhedsbærende § 29.21.02 Energitilsynet. 
 
Energitilsynet er 100 procent gebyrfinansieret. Afrapportering af gebyrordning 
fremgår af afsnit 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed. Se tabel 17 i bilagsmaterialet. 
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4. BILAG 

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 

TABEL 13   
NOTE 1. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 

 
(mio. kr.) Færdiggjorte 

udviklingsprojek-
ter 

Erhvervede kon-
cessioner, paten-
ter, licenser mv. 

I alt 

Kostpris 8,4 0,0 8,4 

Primo korrektioner og flytning 
ml. bogføringskreds 

0,0  0,0 0,0  

Tilgang 0,0  0,0 0,0  
Afgang 0,8  0,0 0,8  
Kostpris pr. 31.12.2017 7,6  0,0 7,6  
Akkumulerede afskrivninger -2,7  0,0 -2,7  
Akkumulerede nedskrivninger 0,0  0,0 0,0  
Akkumulerede af- og ned-
skrivninger pr. 31.12. 2017 

-2,7  0,0 -2,7  

Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2017 

4,9  0,0 4,9  

Årets afskrivninger -0,4  0,0 -0,4 
Årets nedskrivninger 0,0  0,0 0,0  
Årets af- og nedskrivninger -0,4  0,0 -0,4 
 
(mio. kr.) Udviklingsprojekter 

under udførelse 

Primo saldo pr. 01.01.2017 0,0  
Tilgang 0,5  
Nedskrivninger 0,0  
Overført til færdiggjorte udviklings-
projekter 0,0  
Kostpris pr. 31.12.2017 0,5  
Kilde: SKS 



ENERGITILSYNET | 2017  

 

Side 18/24 

TABEL 14  
NOTE 2. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 

(mio. kr.) G
runde, arealer 

og bygninger 

Infrastruktur 

Produktionsan-
læ

g og m
askiner 

T
ransportm

ate-
riel 

Inventar og IT
-

udstyr 

I alt 

Kostpris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Primo korrektioner og flytning ml. bogfø-
ringskredse 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
Kostpris pr. 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 
31.12.2017 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
 
 
(mio. kr.) Igangværende arbejder 

for egen regning 

Primo saldo pr. 01.01.2017 0,0  
Tilgang 0,0  
Nedskrivninger 0,0  
Overført til færdiggjorte udviklingspro-
jekter 

0,0  

Kostpris pr. 31.12.2017 0,0  
Kilde: SKS 
 

NOTE 3. PERIODEAFRÆNSNINGSPOSTER, AKTIVER 

 Mio. kr. 
Forudbetalte faktura og lign. 0,1 
Gebyropkrævning for 2017, ej faktureret 6,4 
I alt 6,5 
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NOTE 4. HENSATTE FORPLIGTELSER 

 Mio. kr. 
Reetableringsforpligtelser -0,1 
Hensættelser vedr. resultatløn 2017 og merarbejde -6,4 
I alt -6,5 
 

NOTE 5. PERIODEAFRÆNSNINGSPOSTER, PASSIVER 

 Mio. kr. 
Mellemværende fejlagtig afregnet, tilbagebetales 1.kvt.18 -3,9 
I alt -3,9 
 
Beløbet skyldes en fejlagtig overførelse fra Energistyrelsen, hvor der blev overført 
et for højt beløb i forbindelse med, at Energistyrelsen på Energitilsynets vegne har 
foretaget gebyropkrævning på varmeområdet.  
 
4.3 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED 

TABEL 17 OVERSIGT OVER GEBYRORDNING MED OMKOSTNINGSDÆKNING 

El 
Årets resultat 

Regnskab  Regnskab  Regnskab  Regnskab  
2014 2015 2016 2017 

Gebyrprovenu -27,2 -27,0 -20,9 -35,6 
Omkostninger 40,0 23,6 31,4 33,9 
Resultat 12,8 -3,5 10,5 -1,7 
Note: Underskuddet i 2014 skyldes tilbageførsel af 20 mio. kr. til Energinet.dk. 
 
 

Naturgas  
Årets resultat 

Regnskab  Regnskab  Regnskab  Regnskab  
2014 2015 2016 2017 

Gebyrprovenu -7,2 -7,3 -16,0 -19,3 
Omkostninger 11,8 10,1 11,4 6,7 
Resultat 4,6 2,9 -4,6 -12,6 
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Varme 
Årets resultat 

Regnskab  Regnskab  Regnskab  Regnskab  
2014 2015 2016 2017 

Gebyrprovenu -15,3 -15,2 -15,4 -15,7 
Omkostninger 13,3 13,3 14,8 14,9 
Resultat -2,0 -1,9 -0,6 -0,8 
 
 

Energibesparelser 
Årets resultat 

Regnskab  Regnskab  Regnskab  Regnskab  
2014 2015 2016 2017 

Gebyrprovenu    -8,2 
Omkostninger    3,6 
Resultat    -4,6 
 
Gebyrregnskabet giver anledning til følgende bemærkninger:  
Som det fremgår af tabel 17, så er der næsten balance mellem indtægter og om-
kostninger på el- og varmeområdet. Energispareområdet udviser en lidt større 
overdækning, som dog kan forklares med, at driften af området blev et par måne-
der forsinket i forhold til bevillingen. Gasområdet udviser derimod en meget stor 
overdækning, som delvis kan forklares med et fald i aktiviteten på området og 
delvis med de øgede indtægter. 
 
4.6 RESULTATMÅL 
 
Mål Succes kriterier Opnåede 

resultater 
Målop-

fyldelses-
grad 

1. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid skal 
være lav og faldende 
over tid og sammensæt-
ningen af sags mængden 
skal være sund. 

1. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
tilsynssager er maksimalt 
9 måneder. 

1. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for til-
synssager er 8,8 måneder. 

Opfyldt 
 

2. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for 
sekretariatssager i 2017 
er mindst 15 procent la-
ver end 2014 maksimalt 
4,2 måneder. 

2. Den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for se-
kretariatssager er 2,5 må-
neder, eksklusiv sager om 
nødvendige nyinvestering 
og indtægtsrammesager.  

Opfyldt 

2. Energitilsynet vil 
være et analytisk baseret 
tilsyn. 
 
Energitilsynets arbejde 
er baseret på dokumen-
teret viden og en empi-
risk analytisk tilgang. 
 
Energitilsynet skal bi-
drage til væsentlige 
energipolitiske problem-
stillinger inden for 
Energitilsynets arbejds-

1. Analyse af indtægts-
rammeregulering Der 
offentliggøres en analyse, 
der evaluerer på ind-
tægtsrammereguleringen 
i 2005-2015. 
Opgørelse: 
Analysen skal offentlig-
gøres inden udgangen af 
første halvår. 

1. Analysen er ikke blevet 
udarbejdet. 
 
 

Ikke op-
fyldt 

 
 
 
 
 

2. Evaluering af finan-
siel markedsfunktion 
Evaluering af behov for 
pris-afdækningsmulighe-

2. Der er udarbejdet en 
rapport om det finansielle 
markeds funktionsmåde. 
Det blev besluttet, at det 

Opfyldt 
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område. der i Danmark. Den skal 
understøtte beslutning 
om udviklingen af det 
lange marked i samarbej-
de med øvrige National 
Regulatory Authorities i 
regionen, jf. Forward Ca-
pacity Allocation. 
Opgørelse: 
 Evaluering offentliggø-
res med pressemeddelel-
se inden udgangen af 1. 
halvår 2017. 

ikke forekom hensigts-
mæssigt at udsende pres-
semeddelelse i forbindelse 
med færdiggørelsen af 
rapporten.  
Energitilsynet tog beslut-
ning i maj måned og se-
kretariatet har nu modta-
get Energinets metodefor-
slag i november 2017 
vedrørende tiltag til at 
forbedre den finansielle 
funktionsmåde. 

3. Sekretariatet for 
Energitilsynet skal have 
en særlig Energitilsyns-
kultur og et godt kolle-
gialt miljø.  
Energitilsynet møder 
interessenter, hvor det er 
relevant – hos virksom-
heder, i sekretariatet, til 
faglige arrangementer 
mv. 
Dialogen med Energitil-
synet skal opfattes som 
åben, respektfuld og 
proaktiv. 

Energitilsynet.dk: Udvik-
ling og implementering 
af ny hjemmeside www. 
Energitilsynet.dk, der 
skal åbne ved udgangen 
af 2017. 
Opgørelse: 
 Den nye hjemmeside 
skal åbne ved udgangen 
af 2017. Hjemmesiden 
skal være funktionel, let 
at opdatere og være bru-
gervenlig (herunder have 
en velfungerende søge-
funktion). 

Den nye hjemmeside 
Energitilsynet.dk er end-
nu ikke taget i brug. 
Hjemmesiden er leveret 
fra leverandøren til test 
primo november og te-
sten er afsluttet ultimo 
november 2017. Der er 
flyttet ca. 600 afgørelser 
til den nye hjemmeside 
og ca. det dobbelte antal 
afgørelser mangler at 
blive flyttet. Hjemmesi-
den er derfor ikke lance-
ret ved årsskiftet. 

Delvis op-
fyldt 

4. Sekretariatsbetjening 
af Energitilsynet og 
formandskabet.  
Ret & Administration 
står for den primære 
sekretariatsbetjening af 
Energitilsynet og for-
mandskabet, dvs. forbe-
redelse af Energitilsy-
nets møder, den løbende 
daglige kontakt med 
medlemmer om diverse 
spørgsmål og problem-
stillinger samt betjening 
af formandskab i for-
hold til sekretariatskon-
trakt og økonomi. 
Der afholdes temaef-
termiddag i foråret. 

Energitilsynet skal ved 
den årlige evaluering i 
november vurdere 
• om sekretariatsbetje-
ningen af Energitilsynet 
er tilfredsstillende 
• om temaeftermiddagen 
var tilfredsstillende 
• formandskabet skal 
ved den årlige evaluering 
i november vurdere, om 
sekretariatsbetjeningen af 
formandskabet er til-
fredsstillende 
 
Evalueringen må ikke ud-
løse en gennemsnitlig 
score under 3,0. 

Gennemsnitslige score 
for sekretariatsbetjening 
er på 3,6.  
Gennemsnitslige score 
for temadagen er på 4,0.  
  

Opfyldt 

5.  Årlig prisundersøgel-
se. jf. elforsyningsloven 

1. Energitilsynet skal i 
medfør af ophævelse af 
forsyningspligt udarbejde 
en årlig prisundersøgelse. 
Opgørelse: 
 Prisundersøgelsen of-
fentliggøres inden som-
merferien uden væsentlig 
faglig kritik af den an-
vendte metode. 

1. Rapport udsendt i juli 
2017. Revideret version 
udsendt i oktober pga. 
opdaget fejl i indberet-
ning af data.  

Opfyldt 
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6. Indtægtsrammer og 
nødvendige nyinveste-
ringer. 
Arbejdet indebærer, at 
alle sager om bagudret-
tede indtægtsrammer for 
perioden 2005-2015 
afsluttes i samarbejde 
med Kammeradvokaten.  
Arbejdet indebærer, at 
der indhentes regn-
skabsoplysninger fra 
hvert af de ca. 60 net- 
selskaber og træffes 
afgørelser om indtægts-
rammen for 2016, inkl. 
afgørelser om forhøjel-
ser og reduktioner som 
følge af fx merforrent-
ning og energispareakti-
viteter. 
Arbejdet indebærer 
behandling af en række 
ansøgninger om forhø-
jelse af reguleringspri-
sen/indtægtsrammer på 
baggrund af primært 
nødvendige nyinveste-
ringer.  
Virksomhederne kan 
indsende ansøgninger, 
der vedrører forhold fra 
2005 og frem. 
Ultimo 2016 er der ca. 
130 ansøgninger om 
nødvendige nyinveste-
ringer i sagsporteføljen.  

Mål for sager om bag-
udrettede indtægtsram-
mer  

  

1. Inden udgangen af 1. 
kvartal er der truffet af-
gørelser i alle sager om 
bagudrettede indtægts-
rammer for perioden 
2005-2015. 

1. Der blev truffet afgø-
relse i den sidste af sager-
ne inden 31. maj 2017. 
 

Delvis op-
fyldt 

 

2. Inden 1. december 
2017 er der truffet afgø-
relser om de bagudrettede 
indtægtsrammer for 2016 
til alle netselskaber, inkl. 
afgørelser om forhøjelser 
af indtægtsrammen som 
følge af energispareaktivi-
teter i 2016. 

2. Sagerne for 2016 er 
blevet udskudt.  
 

Delvis op-
fyldt 

 

3. Der er med udgangen 
af 2H udsendt foreløbige 
indtægtsramme-
udmeldinger for 2018 for 
alle netselskaber. (Nær-
værende mål er kun rele-
vant i det tilfælde, at der 
ikke indføres en ny øko-
nomisk regulering pr. 1. 
januar 2018. 

3. Udgået på grund af ny 
lovgivning. 
 

Udgået 
som følge 
af ny lov-
givning 

 

Mål for sager om nød-
vendige nyinvesteringer  
4. Alle ansøgninger som 
er aktive pr. 1. oktober 
2016, er afsluttet inden 
udgangen af tredje kvar-
tal 2017 (white lion-
projektet). 

4. Sagsbehandlingen er 
sat i bero ca. 1. juni 2017. 
Indtil da forløb sagsbe-
handlingen planmæssigt. 

Delvis op-
fyldt 

 

5. Screening af ansøg-
ninger, som modtages 
mellem 1. januar 2017 og 
31. maj 2017 påbegyndes 
indenfor 6 uger. 

5. Alle ansøgninger mod-
taget mellem 1. januar 
2017 og 31. maj 2017 
blev påbegyndt indenfor 6 
uger. 

Opfyldt 
 

6. Der er udviklet en til-
synsstrategi/et tilsyns-
koncept for håndtering af 
ansøgninger om nødven-
dige nyinvesteringer i 
koordination med den 
overordnede tilsynsstra-
tegi, eksisterende praksis 
og så vidt muligt omfat-
tende overgang til ny re-
gulering. 

6. Udskudt som følge af 
lovgivning  
 

Udgået 
som følge 
af ny lov-
givning 

7. Behandling af ansøg- 1. I 2017 træffes afgørel- 1. Afgørelsen vedrøren- Opfyldt 
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ninger om forrentning af 
indskudskapital. 
 Der er ca. 60 ansøgere 
med anmodning om 
forrentning af indskuds-
kapital for et eller flere 
år. 

se om godkendelse af 
forrentning i EGJ7 for 
årene 2011-17. 
 
 

de EGJ for årene 2011-
2017 blev forelagt 
Energitilsynet på til-
synsmødet den 31. janu-
ar 2017, hvor Energitil-
synet traf afgørelse i 
overensstemmelse med 
det forelagte udkast. 

 

2. I 2017 tilkendegives en 
WACC8-model til støtte 
for og kriterier i skønnet 
over rimelig forrentning. 

2. Notat om henholdsvis 
WACC og kriterier i 
skønnet over rimelig 
forrentning blev forelagt 
Energitilsynet på til-
synsmødet den 31. janu-
ar 2017, hvor Energitil-
synet tiltrådte de fore-
lagte udkast til. 

Opfyldt 
 

3. I 2017 forelægges et 
tilsynsnotat om behand-
lingen af ansøgninger om 
forrentning af indskuds-
kapital, hvor ansøgeren 
er en varmeforsynings-
virksomhed med flere 
værker/forsyningsområ-
der i samme selskab. I 
notatet afhandles flere 
problemstillinger, herun-
der bl.a. hvordan forrent-
ning indregnes i varme-
priserne i selskabernes 
forskellige forsyningsom-
råder. 

3. Notatet om flere vær-
ker i et selskab blev fore-
lagt Energitilsynet på til-
synsmødet 31. oktober 
2017, hvor Energitilsy-
net tiltrådte det forelagte 
udkast til tilkendegivel-
se. 

Opfyldt 

 4. Inden udgangen af før-
ste halvår 2017 er der ud-
sendt mindst 15 udkast til 
afgørelser om forrentning 
i høring. 

4. Sekretariatet sendte i 
juni 2017 14 udkast til 
afgørelse i høring. I lø-
bet af 1. halvår havde 
sekretariatet dog udar-
bejdet udkast til afgørel-
se i yderligere tre sager. 
I yderligere to sager 
havde sekretariatet end-
videre udarbejdet udkast 
til sagsfremstilling, og 
forrentningsgrundlaget 
var fastsat, således at 
alene WACC-vurde-
ringen udestod. På bag-
grund af den presseom-
tale afgørelsen vedrø-
rende EGJ fik og mini-
sterens udmeldinger i 
kølvandet herpå, samt 
de efterfølgende æn-
dringer af afskrivnings-
bekendtgørelsen, som 

Opfyldt 

 
7 EnergiGruppen Jylland Varme A/S 
8 Weighted Average Cost of Capital 
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disse medførte, valgte 
ansøgerne i disse fem 
yderligere sager at tilba-
gekalde deres ansøgnin-
ger, inden udkastene til 
afgørelse blev sendt i 
høring hos dem. Herud-
over blev yderligere 7 
ansøgninger tilbage-
kaldt. Samlet er der i 1. 
halvår således afsluttet 
26 forrentningssager. 

 5. I løbet af andet halvår 
2017 er der udsendt yder-
ligere mindst 15 udkast 
til om forrentning i hø-
ring. 

5. Sekretariatet sendte 
inden udgangen af 2017 
udkast til afgørelse i hø-
ring i yderligere 15 sa-
ger. Sekretariatet traf 
endvidere afgørelse i to 
sager vedr. 1. halvår 
2018 efter opdateringen 
af WACC-en for 2018 
(sagerne fulgte op på to 
af de afgørelser, der blev 
sendt i høring i 1. halvår 
2017). 
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