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RETSGRUNDLAG TIL BEKENDTGØRELSE 
OM NETVIRKSOMHEDERS REGNSKABSAF-
LÆGGELSE 

1. I det følgende er anført de lovbestemmelser med tilhørende uddrag af lovbe-

mærkninger, der har betydning og relevans for bedømmelsen af det foreliggende

bekendtgørelsesudkast.

Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018 om elforsy-

ning som ændret senest ved lov nr. 504 af 23. maj 2018) 

2. Elforsyningslovens § 69 b, stk. 3, giver hjemmel til Energitilsynet til at fastsætte

regler om netvirksomhedernes reguleringsregnskaber, herunder at fastsætte regler

om reguleringsregnskabernes indhold, revisionen af reguleringsregnskaberne samt

fristen for indsendelse af reguleringsregnskaberne.

§ 69 b. stk. 3. Energitilsynet fastsætter regler om netvirksomheders reguleringsregnskaber efter

stk. 2, herunder regler om indhold, revision og frister for indsendelse.

3. Af lovforarbejderne til lov nr. 662 af 8. juni 2017, der ændrede lov om elforsy-

ning og indførte § 69 b, stk. 3, fremgår om baggrunden for bestemmelsen:

Med forslaget til stk. 3 foreslås, at Energitilsynet fastsætter regler om netvirksomheders regule-

ringsregnskaber. Det findes mest hensigtsmæssigt, at det er Energitilsynet, der fastsætter krave-

ne til reguleringsregnskabets nærmere indhold, herunder dokumentationskrav, idet Energitilsynet 

er nærmest til at vurdere, hvad der er behov for i forhold til at kunne føre et effektivt tilsyn med 

netvirksomhedernes regulatoriske økonomi og overholdelse af de regler, som fastsættes i medfør 

af forslaget til § 69, stk. 5, i lov om elforsyning. Der er tale om en ændring i forhold til gældende 

ret, hvor reguleringsregnskabets indhold og dokumentationen herfor dels er fastsat af energi-, 

forsynings- og klimaministeren, dels fastlægges efter Energitilsynets nærmere anvisninger, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens §§ 30 og 31. Det bemærkes i øvrigt, at Energitilsynet er en uaf-

hængig myndighed og også vil være det i forhold til regeludstedelsen. 

Det fremgår af lovforslaget, at Energitilsynet skal fastsætte regler om reguleringsregnskabets 

indhold. 

Det fremgår endvidere af lovforslaget, at Energitilsynet skal fastsætte regler om revision. Heri 

indgår et krav om, at Energitilsynet skal fastsætte en revisorinstruks. Det følger af kravet om revi-

sion i stk. 2, at reguleringsregnskabet skal være ledsaget af en revisorerklæring. For at sikre så 

korrekte regnskaber som muligt, vurderes det nødvendigt, at Energitilsynet fastsætter mere spe-

cifikke regler om, hvad revisor skal påse. Energitilsynet har efter gældende ret, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 31, stk. 9, mulighed for at udmelde en revisorinstruks. Med forslaget bliver 

det fremover et krav til Energitilsynet at fastsætte en sådan instruks. 

Endelig fremgår det, at Energitilsynet skal fastsætte regler om frister for indsendelse af regule-

ringsregnskaberne. Fristen vil tidligst kunne fastsættes til fristen for indlevering af årsrapporter ef-

ter årsregnskabsloven. Fristen skal endvidere sættes så betids, at Energitilsynet både vil kunne 

nå at kunne træffe afgørelse om den endelige indtægtsramme og udmelde en foreløbig indtægts-
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ramme for det efterfølgende reguleringsår. Herudover skal der tages højde for, at visse regn-

skabstal skal kunne danne baggrund for benchmarking af netvirksomhedernes omkostninger. Det 

er væsentligt for, at den nye økonomiske regulering kan fungere, at netvirksomhederne overhol-

der de frister, som Energitilsynet fastsætter. Det skal i den forbindelse understreges, at det følger 

af § 54, stk. 1, i lov om elforsyning, at en netvirksomheds bevilling kan inddrages af retten, hvis 

regler udstedt i medfør af lov om elforsyning gentagne gange overtrædes. 

Det skal yderligere bemærkes, at uanset fastsættelsen af regler om reguleringsregnskabets ind-

hold og indsendelse til Energitilsynet, så vil Energitilsynet fortsat have mulighed for at anmode 

om yderligere oplysninger til brug for tilsynet med indtægtsrammerne i medfør af § 76, stk. 1, nr. 

6, som bliver nr. 5, i lov om elforsyning, jf. dette lovforslags § 1, nr. 20, og § 84, stk. 1, i lov om el-

forsyning. 
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Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

 

I medfør af § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, 

fastsættes: 

 

Kapitel 1 

 

Anvendelsesområde 

 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på netvirksomheders aflæggelse af 

reguleringsregnskab til Energitilsynet. 

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

Kapitel 2 

 

Regnskabsoplysninger mv. 

 

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

de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. 

Stk. 2. Reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i 

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

loven. Herudover skal reguleringsregnskabet indeholde oplysninger, redegørelse og dokumentation 

som nævnt i § 3. 

 

§ 3. Reguleringsregnskabet skal indeholde følgende oplysninger: 

1) Indtægter, jf. § 2, nr. 9, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, herunder 

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

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

herunder 

a) omkostninger til nettab, 

b) omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000, og 

c) omkostninger til tab på debitorer. 

3) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens netaktiver, som er anskaffet 

senest den 31. december 2017. 

4) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens aktiver, som er idriftsat 

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

5) Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirksomhedens aktiver, som er idriftsat 

økonomisk fra den 1. januar 2018. 

6) Afskrivninger af netaktiver, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017. 

7) Afskrivninger af aktiver, som er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som 

ikke er netaktiver. 

8) Afskrivninger af aktiver, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. 

9) Fysisk nettab. 

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

11) Antal afregningsmålere, herunder hoved- og kontrolmålere.  

12) Antal stationer, jf. § 2, nr. 16, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 
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13) Et af netvirksomheden modtaget beløb til hel eller delvis dækning af et tab, som 

netvirksomheden i et tidligere reguleringsår har fået indtægtsrammeforhøjelse for, jf. § 21 i 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

Stk. 2. Reguleringsregnskabet skal indeholde redegørelse for ændringer af regnskabsmæssig skøn 

og regnskabspraksis i forhold til seneste udmeldte regnskabsmæssig skøn og regnskabspraksis. 

Endvidere skal netvirksomheden redegøre for hvilke regnskabsposter, der er påvirket af ændringen. 

Stk.3. 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:  

1) Omkostninger til realisering af energibesparelser. 

2) Omkostninger til administration i forbindelse med realisering af energibesparelser. 

3) 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:    

1) 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. 

2) 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: 

1) Omkostninger afholdt i året til realisering af energibesparelser, som er forbundet med de 

indberettede energibesparelser i året. 

2) Omkostninger afholdt i tidligere år til realisering af energibesparelser, som er forbundet 

med de indberettede energibesparelser i året. 

3) Omkostninger afholdt i året til administration.  



 

 

4) 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.  

 

§ 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 Energitilsynet 

senest den 30. juni i året efter reguleringsåret. 

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

Stk. 3. Netvirksomhedens tegningsberettigede skal afgive en ledelsespåtegning på 

reguleringsregnskabet ved anvendelse af blanket, jf. bilag 1. Den ledelsespåtegnede blanket, jf. 

bilag 2, skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab. 

Stk. 4. Energitilsynet offentliggør reguleringsregnskabet på Energitilsynets hjemmeside. 

 

Revision 

 

§ 7. Netvirksomheden skal lade reguleringsregnskabet revidere af en registreret revisor eller en 

statsautoriseret 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 
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§ 8. Netvirksomheder kan skriftligt ansøge Energitilsynet om at få korrigeret 

regnskabsoplysningerne, som påvirker et aflagt reguleringsregnskabs difference i virksomhedens 

favør. Energitilsynet 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  

2) er indsendt til Energitilsynet senest tre år efter fristen for virksomhedens aflæggelse af det 

reguleringsregnskab, der korrigeres, 

3) har betydning for fastsættelsen af indtægtsrammen, og 

4) 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 Energitilsynet om fejlagtige 

oplysninger eller ulovligheder i aflagte reguleringsregnskaber, som påvirker et aflagt 

reguleringsregnskabs difference i kundernes favør. 

Stk. 5. Energitilsynet 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. 

 

 

Kapitel 5  

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

 

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for netvirksomhedens reguleringsregnskaber fra 2018. 
 



 

 

 

Bilag 1:  

 

LEDELSENS ERKLÆRING OM AFLÆGGELSE AF [NETVIRKSOMHEDENS NAVN]’ 

REGULERINGSREGNSKAB  

 

 

Til [netvirksomhedens revisionsselskab] og Energitilsynet  

 

[Netvirksomhedens navn]’ tegningsberettigede ledelse har behandlet, godkendt og 

underskrevet netvirksomhedens reguleringsregnskab for regnskabsåret [indsæt 

årstal], som netvirksomheden har indberettet via Energitilsynets elektroniske 

anmeldelsessystem, Energianmeldelse online (ENAO). 

 

Den tegningsberettigede ledelse bekræfter efter bedste overbevisning: 

 

- At ledelsen er bekendt med ansvaret for, at reguleringsregnskabet for 

regnskabsåret [indsæt årstal] er udarbejdet i overensstemmelse med lov 

om elforsyning og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, 

herunder bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og 

bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, 

og principperne i årsregnskabsloven samt Energitilsynets vejledning til 

indberetning af reguleringsregnskab og Energitilsynets vejledning om 

opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med 

energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

 

- At indberetningen af reguleringsregnskabet for regnskabsåret [indsæt 

årstal] er retvisende og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler. 

 

- At [netvirksomhedens navn] til dags dato har stillet alt regnskabsmateriale 

og underliggende dokumentation til rådighed for netvirksomhedens 

revisor. 

 

 

 

 

[By], den [dd/mm]-2019 

 

 

[Underskrift af den tegningsberettigede ledelse] 
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Bilag 2: 

 

 

REVISIONSINSTRUKS 

 

 

 

 

INDHOLD 
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2.5. Korrektioner ......................................................................................................4 
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4.2. Tarifindtægter ..................................................................................................10 
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1. INDLEDNING 
Netvirksomheder skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregn-

skaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet i henhold til regler, 

som Energitilsynet har fastsat efter § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning. På bag-

grund af de af netvirksomhederne indberettede regnskabsoplysninger træffer 

Energitilsynet afgørelse om en netvirksomheds årlige indtægtsramme, jf. § 5 i 

bekendtgørelse nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirk-

somheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen). 

Denne revisionsinstruks vedrører netvirksomhedens indberetning af regulerings-

regnskab. 

Revisor skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt reguleringsregnskabet i alle 

væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven 

og elforsyningsloven, og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herun-

der indtægtsrammebekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 1622 af 18. december 

2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter energi-

sparebekendtgørelsen), samt Energitilsynets vejledning til indberetning af regule-

ringsregnskab og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger for-

bundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

 

Energitilsynet udarbejder efterfølgende en vejledning til indberetning af regule-

ringsregnskab, hvorefter revisionsinstruksen opdateres i overensstemmelse her-

med. Vejledningen offentliggøres på Energitilsynets hjemmeside og sendes til 

netvirksomhederne. Vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger 

forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder foreligger 

på Energitilsynets hjemmeside. 

 

Revisor skal i sin vurdering af, hvorvidt regnskabsoplysningerne indeholder væ-

sentlige fejl eller mangler, anvende samme væsentlighedsniveau, som er anvendt 

ved revision af den eksterne årsrapport.  

 

Eventuelle forbehold til regnskabet samt eventuelle fremhævede forhold skal 

fremgå af revisors erklæring, jf. bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017 om 

godkendte revisorers erklæring, jf. §§ 18-19. 

 

Revisor skal afgive erklæringen med høj grad af sikkerhed. 

   

Revisor skal tilrette sin revision efter gældende lovgivning og i henhold til interna-

tionale standarder for revision samt yderligere krav efter dansk lovgivning. Desu-

den skal revisor foruden egen tilrettelagte revision udføre samtlige handlinger i 

revisionsinstruksen og erklære sig ud fra denne.  

 

Energitilsynet stiller krav om, at det er en registreret revisor eller en statsautorise-

ret revisor, der erklærer sig om det af netvirksomhederne indberettede regulerings-

regnskab, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregn-

skaber. 
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2. GENERELLE HANDLINGER VEDRØRENDE INDBERETNINGEN 
Dette afsnit vedrører revisors handling ved gennemgangen af indberetningen uan-

set konkret påset regnskabspost. 

2.1. AFSTEMNING AF REGNSKABSMATERIALE  

Revisor skal påse, at de indberettede regnskabsoplysninger er afstemt med bogfø-

ring og årsregnskabet/årsrapporten. 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med af-

stemning af oplysningerne til årsregnskabet/årsrapporten, skal revisor tage forbe-

hold i erklæringen. 

2.2. NETTOFICERING AF REGNSKABSPOSTER 

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden i de indberettede regnskabs-

oplysninger ikke har indregnet nettoposter i regnskabsposter med mindre, at det 

fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at regnskabsposterne skal indberettes 

som nettoposter. Det drejer sig f.eks. om forsikringsindtægter, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsen § 44, stk. 2. 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med virk-

somhedens indberetning, skal revisor fremhæve forholdet i erklæringen. Det gæl-

der f.eks., men er ikke begrænset til, hvis netvirksomheden har indregnet nettopo-

ster.  

2.3. REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLELSE 

Revisor skal påse, at de indberettede regnskabsoplysninger i alle henseender kan 

henføres til driften af den bevillingspligtige aktivitet vedrørende eldistribution.  

 

Ved organisering i en multiforsyningsvirksomhed/et koncernforbundet selskab 

skal revisor særligt påse netvirksomhedens sandsynliggørelse af, at fordeling af 

overhead/fællesomkostninger f.eks. administrationsomkostninger er foretaget efter 

retvisende, pålidelige og gennemsigtige fordelingsprincipper. 

 

Revisor skal endvidere påse, at netvirksomheden holder indtægter og omkostnin-

ger, forbundet med henholdsvis realisering af energibesparelser og virksomhedens 

øvrige drift regnskabsmæssigt adskilt.  

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med den 

regnskabsmæssige adskillelse, skal revisor tage forbehold i erklæringen. Det gæl-

der f.eks., men er ikke begrænset til, hvis virksomhedens administrative forret-

ningsgange medfører risiko for sammenblanding af regnskabsoplysninger herun-

der også risiko for sammenblanding af omkostninger og indtægter vedrørende 

energispareordningen og den øvrige drift.   

2.4. ÆNDRING AF REGNSKABSMÆSSIGE SKØN ELLER REGNSKABSPRAKSIS 

Revisor skal påse, at netvirksomheden ikke har ændret enten regnskabsmæssige 

skøn eller regnskabspraksis sammenholdt med sidste reguleringsår. Dette angår 

samtlige elementer i det af netvirksomheden indberettede reguleringsregnskab. 
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Såfremt revisor konstaterer, at netvirksomheden har ændret regnskabsmæssige 

skøn eller regnskabspraksis, skal revisor fremhæve forholdet i erklæringen. 

2.5. KORREKTIONER 

Netvirksomheder kan skriftligt ansøge Energitilsynet om at korrigere regnskabsop-

lysningerne i virksomhedernes aflagte reguleringsregnskaber, jf. bekendtgørelse 

om netvirksomheders reguleringsregnskaber, § 8, stk. 1.  

 

Revisor skal ved bilagskontrol påse korrektionen. Såfremt korrektionen berigtiges 

af revisor, skal revisor påtegne et nyt, revideret reguleringsregnskab, hvor korrek-

tionen er revisorpåtegnet uden forbehold. 

2.6. PERIODISERING 

Revisor skal påse, at netvirksomheden har foretaget korrekt periodisering af ind-

tægter og udgifter samt i henhold til Energitilsynets vejledning om indberetning af 

reguleringsregnskab. 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl og mangler i forbindelse med virk-

somhedens indberetning, skal revisor fremhæve forholdet i erklæringen.  

3. SPECIFIKKE HANDLINGER VEDRØRENDE INDBERETNINGEN 
Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber omhandler netvirk-

somhedens indberetning af reguleringsregnskab.  

 

Det er et krav, at netvirksomheden i reguleringsregnskabet fordeler indirekte pro-

duktionsomkostninger efter gældende årsregnskabsregler for virksomheder i regn-

skabsklasse C.  

 

Det bemærkes, at såfremt netvirksomhedens faktiske regnskabsklasse er lavere 

end C, er det ikke et krav, at netvirksomheden i øvrigt følger regnskabsregler for 

virksomheder i regnskabsklasse C, men det er et krav, at indirekte produktionsom-

kostninger indregnes i forbindelse med anlægsinvesteringer uanset netvirksomhe-

dens faktiske tilhørende regnskabsklasse.  

3.1. REGNSKABSOPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET 

Afsnit 3.1.1 til 3.1.7 vedrører netvirksomhedernes indberetning af regulerings-

regnskab. Det bemærkes, at regnskabsoplysninger relateret til energibesparelser 

skal indberettes som en del af reguleringsregnskabet. Grundet krav om regn-

skabsmæssig adskillelse fremgår revisionshandlingerne for så vidt angår netvirk-

somhedens energibesparelser særskilt af revisionsinstruksens afsnit 4, hvortil der 

henvises. 

3.1.1. INDTÆGTER 

Revisor skal påse, at netvirksomheden ved aflæggelse af reguleringsregnskabet har 

indberettet indtægter og andre indtægter i overensstemmelse med indtægtsramme-

bekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 2 og nr. 9.  

 

Specifikt skal revisor stikprøvevist påse, at de af netvirksomheden indberettede 

indtægter (samlede indtægter) er sammensat af: 
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- Nettarif (eget net). 

- Abonnement (eget net). 

- Tilslutningsbidrag.  

- Indtægter knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten 

bogføres, og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, f.eks. ge-

byrindtægter. 

- Andre indtægter (skal også indberettes som en særskilt regnskabspost i re-

guleringsregnskabet jf. nedenstående). 

- Indtægter fra opkrævning af differencer i virksomhedens favør fra tidlige-

re år.  

- Eventuelle gevinster ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i af-

skrivningerne, men skal indgå i de driftsmæssige indtægter.  

Revisor skal stikprøvevist påse, at følgende beløb ikke indregnes i de af netvirk-

somheden indberettede driftsmæssige indtægter: 

- Beløb, der opkræves til Energinet og overliggende net for netydelser. Det 

vil sige betalinger til overliggende net og betalinger for PSO-ydelser.  

- Indtægter til dækning af energispareaktiviteter.  

- Indtægter, som netvirksomheden oppebærer fra tredjemand, såfremt en 

netvirksomhed træffer aftale med tredjemand om ændring af netaktiver, 

som gennemføres af hensyn til denne tredjemand og betales af tredjemand. 

- Omkostninger på tab på debitorer ikke modregnes i virksomhedens 

driftsmæssige indtægter.  

Netvirksomheden skal, udover at indberette virksomhedens samlede indtægter, (jf. 

ovenstående) særskilt indberette andre indtægter.  

Andre indtægter er indtægter, som virksomheden opnår ved andre aktiviteter end 

den bevillingspligtige, men hvor omkostningen er båret af den bevillingspligtige 

aktivitet som nødvendige omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, 

stk. 1, nr. 2.  

 

Revisor skal påse, at beløbet, for så vidt angår andre indtægter, stemmer overens 

med beløbet for andre indtægter, som netvirksomheden har indregnet i de samlede 

indtægter. Revisor skal endvidere påse, om der har været ændringer, der fører til 

bortfald af andre indtægter. 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med net-

virksomhedens indberetning af indtægter, skal revisor tage forbehold i erklærin-

gen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet indtægter, 

der ikke er indregningsberettigede efter deres art, eller resultatet af en eventuel 

fordeling af indtægter er direkte urimelig (dvs. hvis indtægterne ikke direkte ved-

rører netvirksomheden og ikke tilhører denne).  

3.1.2. DRIFTSOMKOSTNINGER   

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden, ved indberetning af driftsom-

kostninger, har fulgt årsregnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C for 

så vidt angår konteringen af indirekte produktionsomkostninger.  
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Revisor skal endvidere påse, at de af netvirksomheden indberettede samlede 

driftsomkostninger kan anses som driftsomkostninger efter deres art, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, der opregner de omkostninger, netvirk-

somheden kan og ikke kan indregne som driftsomkostninger. 

 

Specifikt skal revisor påse, at netvirksomheden har indregnet følgende regnskabs-

poster i de indberettede driftsomkostninger: 

- Omkostninger til indkøb af energi. 

- Lønninger. 

- Tjenesteydelser. 

- Administrationsomkostninger. 

- Vedligeholdelse. 

- Demontering af eksisterende anlæg, som ikke indgår i beregningen af 

nødvendige nyinvesteringer. 

- Driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet. 

- Omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktivi-

teten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, f.eks. 

gebyromkostninger. 

- Omkostninger til tab på debitorer. 

- Eventuelle tab ved salg af anlægsaktiver. 

- Omkostninger til nettab. 

- Omkostninger forbundet med påkørselssager. Eventuelle forsikringsind-

tægter forbundet hermed skal regnskabsføres som en negativ omkostning, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 44, stk. 2.  

Specifikt skal revisor stikprøvevist påse, at de indberettede driftsomkostninger 

ikke indeholder følgende regnskabsposter: 

- Afskrivninger. 

- Omkostninger vedrørende overliggende net. 

- Omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser. 

- Omkostninger til demontering af eksisterende anlæg, som indgår i bereg-

ningen af projekter, der medfører en indtægtsrammeforhøjelse efter ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 24-33. 

- Omkostninger i forbindelse med anlægsinvesteringer betalt af tredjemand.  

Netvirksomhederne skal, udover at indberette de samlede driftsomkostninger i 

overensstemmelse med både § 2, stk. 1, nr. 5, samt ovenstående beskrivelse af 

omkostningsposter, lave en særskilt opgørelse af nedenstående punkt 1-4.  

Revisor skal påse, at disse regnskabsposter er indberettet særskilt og i overens-

stemmelse med Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab, 

samt at de enkelte beløb stemmer overens med beløbene, der er indregnet i det 

totale beløb for så vidt angår driftsomkostninger. 

1. Nettabsomkostninger 

2. Omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser: 

Revisor skal påse, at de af netvirksomheden indberettede omkostninger til 

afvikling af gældsforpligtelser udelukkende kan henføres til gæld stiftet 

inden 1. januar 2000.  

3. Omkostninger til tab på debitorer: 
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Revisor skal påse, at netvirksomheden har realiseret et tab på debitorer. 

Revisor skal i forlængelse heraf påse, at netvirksomheden ikke har fået hel 

eller delvis betaling fra elhandelsvirksomheder, for det beløb, netvirksom-

heden har ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen på baggrund af. 

4. Omkostninger vedrørende overliggende net 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med net-

virksomhedens indberetning af driftsomkostninger, skal revisor tage forbehold i 

erklæringen. Det gælder f.eks. men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet 

omkostninger, der ikke er indregningsberettigede efter deres art, eller resultatet af 

en eventuel fordeling af omkostninger er direkte urimelig (dvs. hvis omkostninger 

ikke direkte vedrører netvirksomheden og ikke er afholdt af denne).  

3.1.3. VÆRDI AF AKTIVBASEN 

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden har opgjort værdien af den 

fremadrettede aktivbase som den bogførte værdi af aktiver til brug for den bevil-

lingspligtige aktivitet, der er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 7. 

 

Revisor skal påse, at netvirksomheden har opgjort værdien af den historiske aktiv-

base som værdi af netaktiver idriftsat økonomisk før 2018, jf. indtægtsrammebe-

kendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 8. 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med net-

virksomhedens indberetning af værdien af aktivbasen, skal revisor tage forbehold i 

erklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der er indregnet 

værdier, der ikke er indregningsberettigede efter deres art.  

3.1.4. AFSKRIVNINGER 

Revisor skal stikprøvevist påse, at netvirksomheden ved indberetning af afskriv-

ninger på korrekt vis har skelnet mellem:  

1. Afskrivninger af den historiske aktivbase. Dvs. afskrivninger af netaktiver 

idriftsat senest den 31. december 2017, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen 

§ 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 8. 

2. Afskrivninger af den fremadrettede aktivbase. Dvs. afskrivninger af akti-

ver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk 

fra den 1. januar 2018, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 1 

og nr. 7. 

3. Afskrivninger på aktiver idriftsat før 2018, som ikke er netaktiver, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 7, stk. 5, nr. 1.  

Revisor skal endvidere stikprøvevist påse, at de standardlevetider netvirksomhe-

den har anvendt ved opgørelse af afskrivninger på aktiver idriftsat efter den 31. 

december 2017 er i overensstemmelse med bilag 5 i indtægtsrammebekendtgørel-

sen.  

 

Såfremt netvirksomheden tilfører et aktiv, der er idriftsat økonomisk fra den 1. 

januar 2018, nye eller forbedrede egenskaber, forøger aktivets nytteværdi eller 

forlænger aktivets levetid, skal revisor stikprøvevist påse, at disse forbedringsud-
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gifter afskrives med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbed-

ringen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 41, stk. 7.  

 

Såfremt netvirksomheden tilfører et aktiv, der er idriftsat økonomisk før den 1. 

januar 2018, nye eller forbedrede egenskaber, forøger aktivets nytteværdi eller 

forlænger aktivets levetid, skal revisor påse, at forbedringen er håndteret som et 

selvstændigt aktiv med egen idriftsættelsesdato, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen 

§ 41, stk. 7.  

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med virk-

somhedens opgørelse af afskrivninger, skal revisor tage forbehold i erklæringen. 

Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis opgørelsen ikke er i overens-

stemmelse med ordlyden af indtægtsrammebekendtgørelsen for så vidt angår den 

historiske og fremadrettede aktivbase, dvs. hvis der ved indberetning af afskriv-

ningerne ikke er foretaget korrekt skelnen mellem aktiver hhv. netaktiver og idrift-

sættelsesår, eller såfremt de af netvirksomheden anvendt levetider for investerin-

ger afviger fra de i bilag 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen angivne standardleve-

tider. 

3.1.5. LEVERET MÆNGDE 

Revisor skal påse, at den af netvirksomheden indberettede leverede mængde elek-

tricitet er opgjort i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 10.  

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med net-

virksomhedens indberettede leverede mængde, skal revisor fremhæve forholdet i 

erklæringen.  

3.1.6. AKTIVITETSNIVEAU 

Stationer 

Revisor skal påse, at netvirksomheden har indberettet antal stationer, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsen § 2, nr. 16, opgjort ultimo året, fordelt på spændingsni-

veauer. Endvidere skal revisor påse, at netvirksomheden særskilt har indberettet 

stationer, som netvirksomheden i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen § 27 

har fået forhøjelse af omkostningsrammen og justeret det samlede forrentnings-

grundlag på baggrund af. 

 

Netvirksomheden skal overfor revisor sandsynliggøre det indberettede antal stati-

oner. Revisor skal i forlængelse heraf kontrollere netvirksomhedens sandsynliggø-

relse af antal stationer, og eventuel sammenholde dette med årets tilgang af aktiver 

eller GIS-systemer. 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med net-

virksomhedens indberetning til Energitilsynet, skal revisor tage forbehold i erklæ-

ringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der ikke er foretaget af-

stemning af de indberettede oplysninger for så vidt angår antal stationer.  

 

Målere  

Revisor skal påse, at netvirksomheden har indberettet antal afregningsmålere, her-

under hoved- og kontrolmålere, opgjort ultimo året, fordelt på fjernaflæste og ikke 
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fjernaflæste målere. Endvidere skal revisor påse, at netvirksomheden særskilt har 

indberettet målere, som netvirksomheden i medfør af indtægtsrammebekendtgø-

relsen § 27 har fået forhøjelse af omkostningsrammen og justeret det samlede for-

rentningsgrundlag på baggrund af. 

 

Netvirksomheden skal overfor revisor sandsynliggøre, det indberettede antal måle-

re. Revisor skal i forlængelse heraf kontrollere netvirksomhedens sandsynliggørel-

se af antal målere, og eventuel sammenholde dette med årets modtagne tilslut-

ningsbidrag.  

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med net-

virksomhedens indberetning til Energitilsynet, skal revisor tage forbehold i erklæ-

ringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, hvis der ikke er foretaget af-

stemning af de indberettede oplysninger for så vidt angår antal målere. 

3.1.7. JUSTERINGER  

Forhøjelser 

Netvirksomheden kan ansøge om at få forhøjet indtægtsrammen i medfør af ind-

tægtsrammebekendtgørelsen § 18 og § 20 og forhøjet omkostningsrammen og det 

samlede forrentningsgrundlag i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsen §§ 24-

33. Ansøgningen om forhøjelse af indtægtsrammen og forhøjelse af omkostnings-

rammen og justering af det samlede forrentningsgrundlag skal indsendes til Ener-

gitilsynet senest sammen med reguleringsregnskabet for det reguleringsår forhø-

jelsen skal have virkning fra, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 36, stk. 1. 

 

Det er ikke et krav, at ansøgningen indberettes som en del af reguleringsregnska-

bet, ligesom det ikke er et krav, at ansøgningen er revisorpåtegnet. Dog skal do-

kumentationen for selve ansøgningen indgå i reguleringsregnskabet jf. indtægts-

rammebekendtgørelsen § 36, stk. 3. Dokumentationen skal dermed være omfattet 

af revisorerklæringen på reguleringsregnskabet. 

 

Revisor skal stikprøvevist ved bilagskontrol påse, at den af netvirksomheden ind-

berettede dokumentation for ansøgningen er korrekt og vedrører den af netvirk-

somheden indberettede ansøgning. 

 

Såfremt revisor observerer, at den af netvirksomheden indberettede dokumentation 

for ansøgningen om forhøjelser ikke er korrekt, eller såfremt netvirksomheden har 

indregnet endnu ikke afgjorte ansøgninger i reguleringsregnskabet, skal revisor 

fremhæve forholdet i erklæringen.  

4. ENERGIBESPARELSER 

Reguleringsregnskabet indeholder oplysninger om netvirksomhedens aktiviteter 

vedrørende energibesparelser, herunder indtægter og omkostninger. Specifik gæl-

der det for regnskabsoplysningerne relateret til energibesparelser, at disse skal 

holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige drift. Revisors ar-

bejdshandlinger ved gennemgangen af netvirksomhedens indtægter og omkostnin-

ger relateret til energibesparelser behandles således også i nærværende afsnit 4 

adskilt fra revisors handlinger for så vidt angår den øvrige del af reguleringsregn-

skabet, som behandles i afsnit 3.1. 
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4.1. NETTOOMKOSTNINGER 

Revisor skal ved stikprøver påse, at de omkostnings- eller indtægtsbilag, som ind-

går i summen af hhv. energibesparelser, administration og indtægter, jf. energispa-

rebekendtgørelsen, §§ 16-19, er berettigede omkostninger og indtægter, dvs. at de 

vedrører energibesparelser. Revisor skal påse, at der er foretaget afstemning til 

virksomhedens bogføring. Revisor skal desuden inddrage kvalitetskontrollantens 

og auditørens årlige rapporter, jf. kvalitetssikringssystemet omfattet af bekendtgø-

relse om energispareydelser i net- og distributionsselskaber. Antallet og typen af 

fejl vedrørende indtægter og omkostninger påvirker tilrettelæggelsen af revisionen 

og revisor skal påse, at virksomheden har fulgt op på væsentlige, påpegede fejl 

vedrørende omkostninger og indtægter i disse rapporter.  

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med beret-

tigelsen af omkostningerne og indtægterne vedrørende energibesparelser, skal 

revisor tage forbehold i erklæringen. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, 

hvis virksomheden medregner en ikke retvisende andel af dens fællesomkostnin-

ger til energispareordningen, eller, alternativt, til det beregnede beløb, hvis virk-

somheden har valgt at fordele sine omkostninger over flere år. 

4.2. TARIFINDTÆGTER 

Revisor skal påse, at netvirksomheden i sit reguleringsregnskab har angivet tarif-

indtægterne, som er opkrævet hos kunderne til dækning af dens samlede nettoom-

kostninger til energispareaktiviteter i regnskabsåret, eller til dækning af det bereg-

nede beløb, hvis virksomheden har valgt at fordele sine omkostninger over flere 

år. Som følge af den regnskabsmæssige adskillelse mellem energispareaktiviteter 

og virksomhedens øvrige bevillingspligtige aktiviteter skal revisor i forbindelse 

med revisionen af den fastsatte tarif påse, at virksomheden på forhånd har define-

ret de tarifelementer, der skal henføres til energibesparelser. Revisor skal påse, at 

virksomheden anvender samme metode til fordeling af indtægter i regulerings-

regnskabet som anvendt med fastsættelsen af tariffer for året. 

 

Såfremt revisor identificerer væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med angi-

velsen af tarifindtægterne i reguleringsregnskabet eller definitionen af tarifelemen-

terne, skal revisor tage forbehold. Det gælder f.eks., men er ikke begrænset til, 

hvis tarifelementerne ikke er klart definerede eller, at de opkrævede tariffer ikke 

svarer til de beregnede tariffer ud fra de samlede nettoomkostninger eller, alterna-

tivt, det beregnede beløb, hvis virksomheden har valgt at fordele sine omkostnin-

ger over flere år. 
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Bilag 3 

 

 
UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING OM [NETVIRKSOMHEDENS NAVN]’ AFLÆGGEL-
SE AF REGULERINGSREGNSKAB 

 

 

Til [netvirksomhedens navn] og Energitilsynet 

 

Reguleringsregnskabet for regnskabsåret [indsæt årstal] for [netvirksomhedens navn], CVR-nr. 

[netvirksomhedens CVR-nr.], er udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsyning (heref-

ter elforsyningsloven) og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgø-

relse nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 

1622 af 18. december 2017 (herefter energisparebekendtgørelsen). Endvidere er regulerings-

regnskabet også udarbejdet i overensstemmelse med Energitilsynets vejledning til indberetning 

af reguleringsregnskab og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet 

med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. også bilag 1 i bekendtgørelse nr. 

[indsæt identifikation af denne bekendtgørelse når den er endelig] om netvirksomheders regule-

ringsregnskaber (herefter bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber). 

 

Vores erklæring omfatter reguleringsregnskabets punkt [udfyldes af Energitilsynet, når netvirk-

somhederne kan indberette reguleringsregnskabet via ENAO] i Energitilsynets elektroniske an-

meldelsessystem, Energianmeldelse online (herefter ENAO).  

 

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed. 

 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for [netvirksomhedens navn] og Energitil-

synet og kan ikke anvendes til andet formål. 

 

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for, at reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med elfor-

syningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebe-

kendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen. Endvidere også Energitilsynets vejledning til 

indberetning af reguleringsregnskab og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostnin-

ger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. også bilag 1 til 

bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. 

 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 

udarbejde reguleringsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt re-

guleringsregnskabets punkt [udfyldes af Energitilsynet, når netvirksomhederne kan indberette 

reguleringsregnskabet via ENAO] er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven og 

de bekendtgørelser der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen og 

energisparebekendtgørelsen. Endvidere også Energitilsynets vejledning til indberetning af regu-

leringsregnskab og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med 

energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, jf. også bilag 1 til bekendtgørelse om 

netvirksomheders reguleringsregnskaber. 
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Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med 

sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger samt yderligere krav 

ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusi-

on. Vi har herudover udført vores revision i overensstemmelse med Energitilsynets revisionsin-

struks, jf. bilag 2 til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. 

 

Vi er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et om-

fattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende 

overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers ret-

ningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæg-

gende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed 

og professionel adfærd. 

 

Som led i vores undersøgelser har vi kontrolleret, at punkt [udfyldes af Energitilsynet, når net-

virksomhederne kan indberette reguleringsregnskabet via ENAO] i reguleringsregnskabet for 

[netvirksomhedens navn], overholder elforsyningsloven og de bekendtgørelser der er udstedt i 

medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen. Endvi-

dere også Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab og vejledning om 

opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distribu-

tionsvirksomheder, jf. også bilag 1 til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnska-

ber.  

  

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at punkt [udfyldes af Energitilsynet, når netvirksomhederne kan indbe-

rette reguleringsregnskabet via ENAO] i reguleringsregnskabet for [indsæt årstal] i alle væsent-

lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med elforsyningsloven og de bekendtgørelser 

der er udstedt i medfør heraf, herunder indtægtsrammebekendtgørelsen og energisparebekendt-

gørelsen. Endvidere er både Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 

og vejledning om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser 

i net- og distributionsvirksomheder fulgt, jf. også bilag 1 til bekendtgørelse om netvirksomhe-

ders reguleringsregnskaber.   

 

 

[By – revisors kontorsted], den dd/mm-2019 

 

[Netvirksomhedens revisionsfirma] 

CVR-nr. [revisionsfirmaets CVR-nr.] 

 

 

  

[Registreret revisor/Statsautoriseret revisor] 
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Detail & Distribution 

18/07653 

NOJ, ENJE  

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

PUNKT 4 | BILAGS NR. 3 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 

NOTAT OM HØRING AF BEKENDTGØRELSE 
OM NETVIRKSOMHEDERS REGULERINGS-
REGNSKABER 

 

RESUMÉ 
1. Udkast til bekendtgørelser om netvirksomheders reguleringsregnskaber blev 

sendt i høring den 30. april 2018 med frist for eventuelle bemærkninger den 22. 

maj 2018. 

 

2. Sekretariatet modtog høringssvar fra seks interessenter: 

 

 Energistyrelsen 

 Erhvervsstyrelsen 

 Dansk Energi 

 Radius Elnet A/S 

 FSR – Dansk Revisorer 

 De Frie Energiselskaber 

 

3. Radius Elnet A/S indsendte høringssvar ved mail af den 23. maj 2018 efter at 

have orienteret sekretariatet den 22. maj 2018 om, at sekretariatet ville modtage 

Radius Elnet A/S’ høringssvar den 23. maj 2018. 

 

4. FSR fik efter anmodning udsættelse af høringsfristen og indsendte høringssvar 

ved mail af den 25. maj 2018.  

 

5. De Frie Energiselskaber indsendte høringssvar ved mail af den 7. juni 2018. 

 

6. I de indkomne høringssvar er der fremkommet bemærkninger, som har givet 

sekretariatet anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsen om netvirksom-

heders reguleringsregnskaber. 

 
7.  Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 69 b, stk. 3, i lov nr. 114 af 9. februar 

2018, hvor det fremgår, at Energitilsynet fastsætter regler om netvirksomhedernes 

reguleringsregnskaber. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 69, stk. 3. Energitilsynet fastsætter regler om netvirksomheders reguleringsregnskaber efter stk. 

2, herunder regler om indhold, revision og frister for indsendelse. 

 

8. Det er sekretariatets hensigt, at Forsyningstilsynet udsteder en opdateret be-

kendtgørelse inden udgangen af 2018, der blandt andet vil indeholde et krav om 

indberetning af regnskabsoplysninger til brug for benchmarking og en opdatering 
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af revisionsinstruksen. Samtidig vil sekretariatet ændre navnet ”Energitilsynet” til 

”Forsyningstilsynet” overalt i bekendtgørelsen. 

HØRINGSSVAR 

9. De indkomne høringssvar gennemgås nedenfor, hvor sekretariatets bemærknin-

ger hertil også fremgår.  

 

10. Nedenfor redegøres for de væsentligste punkter i høringssvarene opdelt i afsnit 

knyttet til høringssvarenes hovedemner. Der henvises i øvrigt til de fremsendte 

høringssvar. 

 
11. Radius Elnet A/S bemærker indledningsvis, at Radius Elnet A/S bakker op om 

Dansk Energis høringssvar, og at indholdet af Radius’ høringssvar supplerer be-

mærkningerne fra Dansk Energi. 

 

12. Energistyrelsen har ingen bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen.   

 

13. De Frie Energiselskaber anfører, at de ikke har været på høringslisten, og at de 

opfordrer Energitilsynet til at sende høringen over bekendtgørelsen til relevante 

interesseorganisationer, der varetager forbrugernes interesser, således at høringen 

efter De Frie Energiselskabers opfattelse bliver dækkende. 

 

14. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at udkastet til bekendtgørelsen 

med bilag har været i offentlig høring på Høringsportalen samt Energitilsynets 

hjemmeside. Herudover har udkastet været sendt direkte til netvirksomhederne, 

Dansk Energi, FSR – dansk revisorer, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Der 

er således gennemført en høring, der giver alle interesserede en mulighed for at 

afgive bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen. Sekretariatet har endvidere 

medtaget De Frie Energiselskabers høringssvar, selvom det er fremkommet efter 

høringsfristen. 

 

15. Bekendtgørelsen forventes opdateret inden udgangen af 2018. I den forbindel-

se vil sekretariatet overveje at udvide kredsen af de interessenter, der modtager 

høringsversionen direkte.  

TIDSPUNKTET FOR IKRAFTTRÆDELSE OG VIRKNING 

16. Sekretariatet for Energitilsynet forventer, at bekendtgørelsen træder i kraft den 

30. juni 2018, og at bekendtgørelsen får virkning for hele 2018. Det bemærkes, at 

Energitilsynet ændres til Forsyningstilsynet pr. den 1. juli 2018, jf. lovforslag nr. 

164/2018. Ændringen af navnet vil blive gennemført ved førstkommende ændring 

af bekendtgørelsen. 

 

17. Dansk Energi vurderer, at der kan være tilfælde, hvor netvirksomhedernes 

regnskabssystemer endnu ikke er indrettede til at kunne registrere alle de regn-

skabsoplysninger, som netvirksomhederne efter bekendtgørelsen skal indberette til 

Energitilsynet. Derfor bør der i en overgangsperiode i disse tilfælde være mulig-

hed for at finde løsninger. 
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18. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at sekretariatet er opmærksom 

på den rejste problemstilling. Energitilsynet har som udsteder af bekendtgørelsen 

mulighed for at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser. 

 

19. Det har ikke været praktisk muligt at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om 

netvirksomheders reguleringsregnskaber på et tidligere tidspunkt. Det skyldes 

blandt andet, at udmøntningen af elforsyningslovens regler om ny økonomisk re-

gulering af netvirksomhederne først skete ved bekendtgørelse nr. 1594 af den 17. 

december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

20. Det er sekretariatets hensigt, at Forsyningstilsynet udsteder en opdateret be-

kendtgørelse inden udgangen af 2018, der blandt andet vil indeholde et krav om 

indberetning af regnskabsoplysninger til brug for benchmarking og en opdatering 

af revisionsinstruksen. Samtidig vil sekretariatet ændre navnet ”Energitilsynet” til 

”Forsyningstilsynet” overalt i bekendtgørelsen. 

INDHOLD (HJEMMEL) 

21. Dansk Energi anfører og suppleret af Radius Elnet A/S, at Energitilsynet efter 

elforsyningsloven kan fastsætte regler for reguleringsregnskabets indhold, herun-

der hvilke regnskabstal netvirksomhederne skal indberette. Det er Dansk Energis 

og Radius Elnet A/S´ opfattelse, at der ikke er hjemmel for Energitilsynet til at 

fastsætte, hvorledes regnskabstallene skal opgøres. Der henvises til, at Energisty-

relsen i indtægtsrammebekendtgørelsen har fastsat, at reguleringsregnskaberne 

skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven, og at 

det er Energistyrelsen, der har hjemmel til at fastsætte materielle regler om opgø-

relsen af regnskabstallene. Dansk Energi og Radius Elnet A/S anbefaler endvidere, 

at bekendtgørelsen om reguleringsregnskaber alene beskriver de vigtigste forhold, 

og at detaljerede forhold beskrives i en vejledning for udarbejdelse af regulerings-

regnskaber. Endelig anbefaler Dansk Energi og Radius Elnet A/S, at bilagene til 

bekendtgørelsen udgår og således ikke bliver en del af bekendtgørelsen. Det er 

Dansk Energis og Radius Elnet A/S´ opfattelse, at fremtidige ændringer i bilagene 

vil kunne gennemføres mere smidigt end ved en ændring af bekendtgørelsen. 

 

22. Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig synspunkterne og bemærker, at det 

af udkastet til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber § 3, stk. 

2, fremgår, at reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med 

principperne i årsregnskabsloven medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning 

eller regler udstedt i medfør af loven. Energitilsynet vil derudover som hidtil udar-

bejde og offentliggøre en vejledning til netvirksomhederne om reguleringsregn-

skaber. 

 

23. Med hensyn til spørgsmålet om Energitilsynets hjemmel, er det sekretariatets 

opfattelse, at Energitilsynet har hjemmel til at fastsætte bestemmelser i bekendtgø-

relsen om netvirksomheders reguleringsregnskaber om, hvorledes regnskaberne 

skal aflægges, herunder hvorledes regnskabsoplysningerne skal opgøres, samt 

fastsætte, at reguleringsregnskaber skal udarbejdes i overensstemmelse med prin-

cipperne i årsregnskabsloven, medmindre Energitilsynet fastsætter noget andet. 

Baggrunden er, at det af bemærkningerne til lov nr. 662/2017, der indførte den nye 

økonomiske regulering af netvirksomhederne, fremgår, at det er Energitilsynet, der 
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fastsætter kravene til reguleringsregnskabets nærmere indhold, herunder dokumen-

tationskrav, idet Energitilsynet er nærmest til at vurdere, hvad der er behov for, i 

forhold til at kunne føre et effektivt tilsyn med netvirksomhedernes regulatoriske 

økonomi og overholdelse af indtægtsrammebekendtgørelsen. Sekretariatet har 

efter høringen drøftet afgrænsningen mellem indtægtsrammebekendtgørelsen og 

bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber med Energistyrelsen, 

der umiddelbar var enig i, at Energitilsynet har hjemmel til at fastsætte sådanne 

bestemmelser.  

 

24. Med hensyn til hvilke forhold, der bør reguleres af bekendtgørelsen, herunder i 

bilag optaget til bekendtgørelsen, henholdsvis beskrives i vejledninger, finder se-

kretariatet det fortsat nødvendigt, at reguleringsregnskaberne aflægges efter revisi-

onsinstruksen, der er bilag til bekendtgørelsen og derved en del af bekendtgørel-

sen, således at netvirksomhederne er forpligtede at anvende den. Dette skal sikre 

kvaliteten af de regnskabsoplysninger, som netvirksomhederne aflægger til Ener-

gitilsynet til brug for fastsættelse af indtægtsrammen og et effektivt tilsyn med 

netvirksomhedernes regulatoriske økonomi. Det fremgår i øvrigt af bemærknin-

gerne til lov nr. 662/2017, hvorved bestemmelserne om ny økonomisk regulering 

af netvirksomhederne blev indført, at Energitilsynet skal fastsætte en instruks til 

netvirksomhederne om revision. En instruks er modsat en vejledning bindende at 

anvende for netvirksomhederne. Med hensyn til synspunktet om, at det er mere 

smidigt ikke at optage bilagene til bekendtgørelsen, men i stedet udarbejde sådan-

ne retningslinjer som vejledninger, bemærker sekretariatet, at Energitilsynet og det 

fremtidige Forsyningstilsyn løbende vil kunne ændre og opdatere bekendtgørelsen 

og tilhørende bilag i det omfang, det måtte være påkrævet. 

MULIGHED FOR KORREKTIONER AF INDBERETTEDE REGNSKABSOPLYSNINGER 

25. Udkastet til bekendtgørelsen giver i § 9 netvirksomhederne mulighed for at 

ansøge Energitilsynet om at få korrigeret visse regnskabsoplysninger i et aflagt 

reguleringsregnskab (i den opdaterede udgave af bekendtgørelsen er bestemmelsen 

nu i § 8). I den hidtidige indtægtsrammebekendtgørelse (BEK 195/2016, § 23, stk. 

1-4) var der ligeledes mulighed for, at netvirksomhederne kunne få korrigeret vis-

se regnskabsoplysninger.  

 

26. Dansk Energi og Radius Elnet A/S mener, at netvirksomhedernes mulighed for 

at foretage korrektioner i aflagte reguleringsregnskaber bør følge principperne i 

årsregnskabsloven.  

 

27. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at den foreslåede bestemmelse om 

korrektion giver en passende mulighed for, at netvirksomhederne kan få korrigeret 

visse regnskabsoplysninger i aflagte reguleringsregnskaber. Udgangspunktet i 

reguleringen er, at Energitilsynet fastsætter en frist for netvirksomhedernes aflæg-

gelse af reguleringsregnskaber, der er endelig. Det fremgår af bemærkningerne til 

lov nr. 662/2017, hvorved bestemmelserne om ny økonomisk regulering af net-

virksomhederne blev indført, at det er væsentligt for, at den nye økonomiske regu-

lering kan fungere, at netvirksomhederne overholder de frister, som Energitilsynet 

fastsætter. Lovgiver har i den forbindelse understreget, at det følger af § 54, stk. 1, 

i lov om elforsyning, at en netvirksomheds bevilling kan inddrages, hvis regler 

udstedt i medfør af lov om elforsyning gentagne gange overtrædes. Der er således 
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lagt vægt på, at aflæggelsen af reguleringsregnskabet er endelig. Formålet med 

bestemmelsen om korrektion er således at sikre en effektiv administration af ind-

tægtsrammerne ved at afskære netvirksomhederne fra at kunne foretage korrektio-

ner i allerede aflagte reguleringsregnskaber, medmindre visse betingelser er op-

fyldt. 

 

28. Korrektionsbestemmelsen er en videreførelse af, at Energistyrelsen i 2009 i 

den dagældende indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1027/2009 indførte begræns-

ninger for netvirksomhedernes mulighed for at fremsende korrektioner til regn-

skabsoplysninger til allerede aflagte reguleringsregnskaber. Disse begrænsninger 

er videreført i alle efterfølgende indtægtsrammebekendtgørelser til og med udgan-

gen af 2017, hvorefter reglerne i lov om elforsyning blev ændret, således at det 

fremover er Energitilsynet, der fastsætter regler om reguleringsregnskabets ind-

hold mv. 

 

29. I forbindelse med at Energistyrelsen indførte bestemmelsen om korrektioner, 

anførte styrelsen i sit høringsnotat af 12. august 2009 over udkastet til daværende 

§ 21 i indtægtsrammebekendtgørelse følgende: 

 
”Det er åbenbart, at teksten i § 21 har kunnet give anledning til misforståelser om, hvornår og 

hvordan virksomhederne og Energitilsynet kan foretage korrektioner af fejlagtige oplysninger i 

virksomhedernes årsrapporter. På denne baggrund vil § 21, stk. 1, bliver omformuleret, således 

at enhver mulighed for misforståelse fjernes.  

§ 21. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan foretage korrektioner til op-

lysninger i virksomhedernes årsrapporter, såfremt disse har betydning for opgørelsen af regule- 

ringsprisen, rådighedsbeløbet eller forrentningsprocenten, herunder som følge af pålæg fra Ener-

gitilsynet, jf. stk. 5. 

Bestemmelserne i § 21 har til formål at effektivisere administrationen af indtægtsrammerne. Virk-

somhederne sikres ret til frit at indsende korrektioner til oplysningerne i deres årsrapport i tre må-

neder efter afleveringsfristen; men derefter kan virksomhederne kun foretage væsentlige korrek-

tioner. Sådanne væsentlige korrektioner vil indgå i beregningen af reguleringspris, rådighedsbe-

løb eller forrentningsprocent i det følgende reguleringsår.  

Det bør være åbenbart, at Energitilsynet ikke kan være underlagt samme krav som virksomhe-

derne. Tilsynet skal som led i sit løbende tilsyn til enhver tid kunne pålægge virksomhederne at 

korrigere for ”konstaterede fejlagtige oplysninger” samt at ”berigtige ulovlige forhold”, jf. stk. 5.” 

 

30. Energistyrelsen indførte ovennævnte bestemmelse i daværende indtægtsram-

mebekendtgørelse § 21, samtidig med at det var krav i indtægtsrammebekendtgø-

relsen, at netvirksomhederne skulle aflægge reguleringsregnskaberne efter prin-

cipperne i årsregnskabsloven. Netvirksomhederne havde således ikke mulighed for 

også at foretage korrektioner efter årsregnskabslovens regler herom. Dette har 

sekretariatet videreført og tydeliggjort i det nu foreliggende udkast til bekendtgø-

relse om netvirksomheders reguleringsregnskaber § 2, stk. 2, 1. pkt., hvoraf det 

fremgår, at reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med prin-

cipperne i årsregnskabsloven, medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning 

eller i regler udstedt i medfør af loven. Sekretariatet finder, at denne ordning for 

netvirksomhedernes mulighed for at foretage korrektioner fortsat er en afbalance-

ret og hensigtsmæssig regulering i forhold til den økonomiske regulering af net-

virksomhederne efter lov om elforsyning. 

 

31. Sekretariatet vurderer som nævnt, at det fortsat vil være rimeligt, at netvirk-

somhederne har mulighed for at ansøge om under visse betingelser at få foretaget 
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korrektioner i aflagte reguleringsregnskaber. Derfor er der i udkastet til bekendtgø-

relsen videreført en mulighed for netvirksomhederne til at kunne ansøge om visse 

korrektioner. Denne mulighed er givet til netvirksomhederne til uanset, at netvirk-

somhedernes reguleringsregnskaber er revideret af en godkendt revisor og derfor 

må formodes at være korrekte, og uanset at lovgiver ved § 69 b, stk. 3, har forud-

sat, at Energitilsynet skal fastsætte en frist for netvirksomhedernes aflæggelse af 

reguleringsregnskaber, og at der i bemærkninger til lovforslaget er lagt vægt på 

vigtigheden af, at netvirksomhederne overholder de frister, som Energitilsynet 

fastsætter for regnskabsaflæggelsen. 

 

32. Foruden at netvirksomhederne har visse muligheder for at korrigere i aflagte 

reguleringsregnskaber, fremgår det af bekendtgørelsen § 8, stk. 5, at Energitilsynet 

af egen drift kan korrigere konstaterede, fejlagtige eller ulovlige forhold i netvirk-

somhedernes aflagte reguleringsregnskaber, såfremt korrektionen er i kundernes 

favør. Dansk Energi og Radius Elnet A/S foreslår, at bestemmelsen også bør angå 

korrektioner i netvirksomhedernes favør, således at bestemmelsen er neutral.  

 

33. Sekretariatet bemærker hertil, at den foreslåede bestemmelse i § 8, stk. 5, er en 

videreførelse af en lignende bestemmelse i de tidligere indtægtsrammebekendtgø-

relser og Energitilsynets praksis for denne bestemmelse. Netvirksomhederne har 

efter bestemmelserne i udkastet til bekendtgørelse § 8, stk. 1-3, mulighed for at 

ansøge om visse korrektioner. Det vil stride mod formålet med disse bestemmel-

ser, hvis Energitilsynet herudover kunne gennemføre korrektioner i netvirksomhe-

dens favør. Derimod har kunderne som sådan ikke mulighed for at ansøge at få 

korrigeret netvirksomhedernes reguleringsregnskaber. Det er derfor Energitilsynet, 

der som led i sit tilsyn, må sikre, at kunderne ikke betaler for høj tarif som følge af 

konstaterede, fejlagtige oplysninger eller ulovlige forhold i netvirksomhedernes 

aflagte reguleringsregnskaber, såfremt korrektionen er i kundernes favør. Dette er 

også bedst stemmende med formålsbestemmelsen i lov om elforsynings § 1, stk. 1, 

om at sikre kunderne adgang til billig elektricitet. Det er i øvrigt op til Energitilsy-

net at vurdere, om der i det konkrete tilfælde er behov for at anvende denne mu-

lighed for at foretage korrektioner i kundernes favør. 

 

34. Sekretariatet har efter høringsperioden og af egen drift ændret og lempet i be-

tingelsen om, at korrektionen skal være væsentlig, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2. I 

høringsversionen fremgår, at korrektionen skal være væsentlig, og at korrektionen 

er væsentlig, hvis denne vil medføre en ændring af den fastsatte indtægtsramme på 

10 pct. i det reguleringsår, som korrektionen vedrører. Væsentlighedsbetingelsen 

var dog ikke gældende for omkostninger til energispareydelser. Sekretariatet har i 

udkastet til bekendtgørelsen efter høringen ændret væsentlighedskriteriet til at 

være væsentlig, hvis denne vil medføre en ændring af en regnskabsoplysning i et 

aflagt reguleringsregnskab på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører.  

FRIST FOR NETVIRSOMHEDERNES AFLÆGGELSE AF REGULERINGSREGNSKAB 

35. Dansk Energi anfører, at fristen for aflæggelsen af reguleringsregnskaberne 

bør være den 31. august. Dansk Energi henviser til, at det reelt svarer til den frist, 

der har været gældende efter de hidtidige bestemmelser i indtægtsrammebekendt-

gørelsen. 
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36. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at den hidtidige frist for regn-

skabsaflæggelsen gennem alle år for indtægtsrammereguleringen var den 31. maj. 

Netvirksomhederne kunne dog frem til den 31. august fremsende korrektioner til 

oplysninger i reguleringsregnskabet. 

 

37. Fristen den 30. juni for aflæggelse af reguleringsregnskabet i udkastet til be-

kendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber er valgt under hensynta-

gen til, at det i bemærkningerne til § 69 b, stk. 3, er forudsat, at fristen fastsættes, 

så der er tilstrækkelig tid for Energitilsynet til at træffe afgørelse om den endelige 

indtægtsramme og udmelde en foreløbig indtægtsramme for det efterfølgende 

reguleringsår, dvs. inden årsskiftet. Det er indtægtsrammebekendtgørelsen § 4, stk. 

1, bestemt, at Energitilsynet skal træffe afgørelse om den endelige indtægtsramme 

senest 6 måneder efter, at Energitilsynet har modtaget netvirksomhedens regule-

ringsregnskab, dog tidligst fra den frist Energitilsynet har fastsat. Derfor er fristen 

den 30. juni passende set i forhold til, at Energitilsynet herefter har frem til årsskif-

tet til, at fastsætte den bagudrettede indtægtsramme. Der er endvidere henset til, at 

de fleste netvirksomheder aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens regler 

senest den 31. maj. Ved at fastsætte fristen for aflæggelse af reguleringsregnskabet 

en måned senere, har netvirksomhedernes ledelser bedre mulighed for at have 

fokus på reguleringsregnskabets aflæggelse. 

REGNSKABSOPLYSNINGER TIL BRUG FOR BENCHMARKING ER TAGET UD AF 

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHEDERS REGULERINGSREGNSKABER 

38. I høringsversionen af udkastet til bekendtgørelsen om netvirksomheders regu-

leringsregnskaber var der medtaget bestemmelser om, at netvirksomhederne skulle 

indrapportere regnskabsoplysninger til brug for benchmarking af netvirksomhe-

dernes økonomiske effektivitet. Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at tage 

disse bestemmelser ud af det endelige udkast til bekendtgørelsen. Baggrunden er, 

at sekretariatet fortsat er ved at udvikle den nye benchmarkmodel. Det er derfor 

endnu ikke sikkert hvilke oplysninger, der fremadrettet er behov for, at netvirk-

somhederne indrapporterer til brug for benchmarkingen. Det forventes inden ud-

gangen af 2018 muligt at fastlægge hvilke oplysninger, der skal indhentes fra net-

virksomhederne. Da det er planen at udstede en opdateret version af bekendtgørel-

sen inden udgangen af 2018, vil der på dette tidspunkt indsat bestemmelser i be-

kendtgørelsen om, hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomhederne skal indrap-

portere til brug for benchmarkingen. 

 

39.  Radius Elnet A/S anfører i øvrigt, at Energitilsynet ikke har hjemmel i lov om 

elforsyning § 69 b, stk. 3, til at fastsætte regler om at reguleringsregnskabet skal 

indeholde regnskabsoplysninger til brug for benchmarkingen af netvirksomheder-

nes økonomiske effektivitet.  

 

40. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det er sekretariatets opfat-

telse, at Energitilsynet har hjemmel til at fastsætte bestemmelser i bekendtgørelsen 

om netvirksomheders reguleringsregnskaber om, hvilke regnskabsoplysninger 

netvirksomhederne skal aflægge til brug for benchmarkingen af netvirksomheder-

nes økonomiske effektivitet. Baggrunden er, at det af bemærkningerne til lov nr. 

662/2017, der indførte den nye økonomiske regulering af netvirksomhederne, 

fremgår, at det er Energitilsynet, der fastsætter kravene til reguleringsregnskabets 
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nærmere indhold, herunder dokumentationskrav, idet Energitilsynet er nærmest til 

at vurdere, hvad der er behov for, i forhold til at kunne føre et effektivt tilsyn med 

netvirksomhedernes regulatoriske økonomi og overholdelse af indtægtsrammebe-

kendtgørelsen. Det er således Energitilsynet, der bestemmer hvilken detaljerings-

grad, som netvirksomhederne skal indrapportere deres regnskabsoplysninger med. 

Det kan for eksempel være hvilke og hvor mange anlægsaktiver af en bestemt 

type, den pågældende netvirksomhed har, idet sådanne anlægsaktiver indgår i ba-

lancen i reguleringsregnskabet. Sekretariatet har efter høringen drøftet spørgsmålet 

med Energistyrelsen, der umiddelbar var enig i, at Energitilsynet har hjemmel til at 

fastsætte sådanne bestemmelser.  

ENERGIBESPARELSER 

41. I forhold til udkastets regler om energibesparelser anfører Dansk Energi, at det 

er yderst uhensigtsmæssigt, at reglerne om reguleringsregnskabet reguleres i for-

skellige regelsæt og angiver tillige, at det giver en usikkerhed om i forhold til lig-

hed mellem Energispare-aftalens parter. Det vil efter Dansk Energis opfattelse 

være svært at danne sig et overblik over reglerne for implementeringen af Energi-

spare-aftalen. Såfremt det måtte vise sig, at Energitilsynet fastsætter regler med et 

andet − og eventuelt skærpet − indhold for netvirksomhederne end de regler, der i 

medfør af Energispare-bekendtgørelsen gælder for naturgasdistributionsselskaber, 

vil Dansk Energi anse denne forskelsbehandling for uholdbar og udover, hvad der 

bør reguleres i en bekendtgørelse om reguleringsregnskabet. 

 

42. Dansk Energi anfører derudover, at reglerne for alle Energispare-aftalens par-

ter bør forblive under den samme bekendtgørelse. Dansk Energi anfægter også 

nødvendigheden af at ændre opbygningen af lovgivningen for en ordning, som kun 

har en begrænset levetid. Der vil således kun være to hele reguleringsregnskabsår, 

der vil være underlagt nærværende udkast til bekendtgørelse, hvilket efter Dansk 

Energis opfattelse ikke virker omkostningseffektivt. 

 

43. I forhold til bekendtgørelsesudkastet §§ 7 – 8 anfører Dansk Energi, at der er 

en række eksempler på, at bestemmelserne er formuleret anderledes end i Energi-

spare-bekendtgørelsen, hvilket kan give anledning til usikkerhed.  

 

44. Indledningsvist finder Sekretariatet for Energitilsynet anledning til at bemær-

ke, at Energitilsynet eller sekretariatet ikke er aftalepart i Energispare-aftalen. 

Energitilsynet er som uafhængig tilsynsmyndighed alene forpligtet af forsynings-

lovenes regler og de i medfør heraf fastsatte administrative forskrifter, som i det 

konkrete tilfælde er bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributions-

virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018, der træder i kraft den 1. 

juli 2018.  

 

45. Bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 er fastsat af energi-, forsynings- og 

klimaministeren. Denne bekendtgørelse er ændret således, at bekendtgørelsens 

hidtil gældende regler om indholdet af net- og gasdistributionsvirksomhedernes 

regnskab for energibesparelser alene gælder for gasdistributionsvirksomhed.  

    

46. Sekretariatet er enig med energi-, forsynings- og klimaministeren og Energi-

styrelsen i, at det er mest hensigtsmæssigt, at regler som vedrører netvirksomhe-
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dernes regnskab for realisering af energibesparelser, der indsendes som en del af 

reguleringsregnskabet, fastsættes i bekendtgørelse om reguleringsregnskab for 

netvirksomheder. 

 

47. Der er ikke tilsigtet indholdsmæssige ændringer i forhold de hidtil gældende 

regler i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, 

og i det omfang de foreslåede ændringer i udkastet er udtryk for rent lovtekniske 

præciseringer. 

 

48. Dansk Energi har herudover haft en række tekstnære bemærkninger af lovtek-

nisk karakter til udkastet, der ikke har medført indholdsmæssige ændringer af ud-

kastet. 

 

49. Radius Elnet A/S har tilsluttet sig Dansk Energis bemærkninger suppleret med 

forslag til enkelte lovtekniske præciseringer med henblik på at sikre overensstem-

melse med bekendtgørelse om energispare-ydelser i net- og distributionsvirksom-

heder, der ikke har medført indholdsmæssige ændringer. 

ØGEDE ADMINISTRATIVE BYRDER FOR NETVIRKSOMHEDERNE 

50. Dansk Energi og Radius Elnet A/S anfører, at der med bekendtgørelse om 

netvirksomheders reguleringsregnskaber stilles større og nye administrative krav 

til netvirksomhederne og revisor. Øgede administrative krav til administration og 

revisor vil efter Dansk Energis opfattelse i sidste ende betyde højere priser for 

forbrugerne.  

 

51. I modsætning til ovenstående bemærkninger, anfører Erhvervsstyrelsen i sty-

relsens høringssvar af den 18. maj 2018: 

 
”TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for er-

hvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.” 

 

52. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det af bemærkninger til § 

69 b, stk. 3, fremgår  

 
”Det forventes endeligt, at udmøntningen af lovforslaget vil medføre øgede administrative om-

kostninger til revision for netvirksomhederne, da revisor i forbindelse med revisionen af regule-

rings-regnskabet særligt skal påse en række poster. 

 

[…] 

 

Øgede administrative omkostninger til revision for netvirksomhederne, da revisor i forbindelse 

med revisionen af reguleringsregnskabet særligt skal påse en række poster. De nærmere konse-

kvenser vil dog afhænge af, hvordan Energitilsynet udnytter bemyndigelsen til at fastsætte regler 

om reguleringsregnskabet og revision heraf.” 

 

53. Lovgiver har således ved indførelsen af § 69 b, stk. 3, været opmærksom på, at 

bemyndigelsen ville kunne føre til øgede administrative omkostninger for netvirk-

somhederne. For at sikre så korrekte regnskaber som muligt, blev det dog vurderet 

nødvendigt, at Energitilsynet skulle fastsætte mere specifikke regler om, hvad 

revisor skal påse i forbindelse med netvirksomhedernes aflæggelse af regulerings-

regnskaber. 
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54. Det er sekretariatets vurdering, at der i bekendtgørelsen udelukkende er fastsat 

bestemmelser, der er nødvendige. 

KRAV TIL REVISOR/REVISIONSFIRMA 

55. Dansk Energi bemærker, at det i udkastet til bekendtgørelse er et krav, at regu-

leringsregnskabet fremadrettet skal revideres af en statsautoriseret revisor, hvilket 

Dansk Energi formoder har til formål at sikre revisors nødvendige kompetence og 

indsigt. I forlængelse heraf anfører Dansk Energi, at de ikke ser behov for, at se-

kretariatet detailregulerer enkeltelementer i reguleringsregnskabet.  

 

56. FSR foreslår i sit høringssvar, at der ikke stilles krav om, at reguleringsregn-

skabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, men derimod en godkendt revi-

sor, det vil sige enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. 

 

57. De Frie Energiselskaber foreslår blandt andet, at det bliver et krav, at netvirk-

somhederne skal indsende deres interne revisionsprotokol til Energitilsynet, som 

led i aflæggelsen af reguleringsregnskabet. Det vil kunne give Energitilsynet et 

bedre indblik i den enkelte netvirksomheds regnskabsforhold. Desuden foreslås 

det, at der indføres en revisionsmæssig dobbeltkontrol, hvor en revisor foretager 

det sædvanlige revisionsarbejde, og hvor en anden revisor kontrollerer, at revisio-

nen og netvirksomhedens reguleringsregnskab er korrekt og dokumenteret. 

 

58. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at kravet om, at reguleringsregnska-

bet skal påtegnes af en statsautoriseret revisor har til hensigt at sikre, at revisor har 

de nødvendige kompetencer og den nødvendige indsigt til at revidere regulerings-

regnskabet. FSR har ønsket at kravet skal lempes, således at reguleringsregnska-

berne kan revideres både af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. 

Efter den hidtidige regulering i indtægtsrammebekendtgørelsen har der alene været 

stillet krav om, at regnskabet skulle revideres af en statsautoriseret eller registreret 

revisor. FSR har ikke nærmere begrundet sit ønske om at lempe det foreslåede 

krav om fremover udelukkende at kunne anvende en statsautoriseret revisor. Se-

kretariatet vil drøfte den i høringsudkastet foreslåede ændring om, at kun statsau-

toriserede revisorer fremover kan revidere reguleringsregnskaber med FSR og 

eventuelle øvrige interessenter i forbindelse med det videre arbejde bekendtgørel-

sen og revisionsinstruksen, der forventes opdateret inden udgangen af 2018. Her-

efter vil sekretariatet tage stilling til, om der er grundlag for at skærpe kravet til 

revisor. Indtil videre har sekretariatet valgt at videreføre den hidtidige ordning, 

således at enten en statsautoriseret eller registreret revisor kan revidere regule-

ringsregnskaberne. Udkastet til bekendtgørelse er ændret i overensstemmelse her-

med. 

 

59. For så vidt angår De Frie Energiselskabers forslag til tiltag om indhentelse af 

revisionsprotokollat og revisionsmæssig dobbeltkontrol vil Sekretariatet for Ener-

gitilsynet undersøge denne mulighed nærmere i forbindelse med arbejdet med at 

opdatere bekendtgørelsen, der forventes opdateret inden udgangen af 2018.  

 

60. Dansk Energi anfører, at kravet om, at samme revisorfirma skal påtegne både 

den ordinære årsrapport og reguleringsregnskabet, bør udgå, da dette krav kan 
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blive en udfordring for de netvirksomheder, der i dag benytter sig at forskellige 

firmaer til revision af henholdsvis årsrapporten og reguleringsregnskabet. 

 

61. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det som regel er samme 

revisionsfirma, der reviderer både den ordinære årsrapport og reguleringsregnska-

bet. Sekretariatet anerkender, at årsrapporten og reguleringsregnskabet er to selv-

stændige regnskaber, som i princippet kan revideres uafhængigt af hinanden og af 

to forskellige revisionsfirmaer. Med kravet om revision af samme revisionsfirma, 

var det hensigten at sikre, at eventuelle opmærksomhedspunkter i den ordinære 

årsrapport videreføres som opmærksomhedspunkter i reguleringsregnskabet. Det 

er desuden sekretariatets vurdering, at dette krav ikke nødvendigvis er en byrde for 

netvirksomhederne, da revisor i højere grad vil kunne benytte indsigten i virksom-

hedens regnskabsmateriale på tværs af revisionen og påtegningen af forskellige 

regnskaber. 

 

62. Sekretariatet vil drøfte den foreslåede ændring om at samme revisionsfirma, 

der reviderer netvirksomhedernes årsrapporter efter årsregnskabsloven også skal 

revidere netvirksomhedernes reguleringsregnskaber med FSR og eventuelle øvrige 

interessenter i forbindelse med det videre arbejde bekendtgørelsen og revisionsin-

struksen, der forventes opdateret inden udgangen af 2018. Herefter vil sekretariatet 

tage stilling til, om der er grundlag for at ændre kravet til revisionen, således at 

revisionen af årsrapport og reguleringsregnskab foretages af samme revisionsfir-

ma. Indtil videre har sekretariatet valgt at videreføre den hidtidige ordning, således 

at der ikke er noget krav om dette i bekendtgørelsen. 

NEDSÆTTELSER 

63. I høringsversionen af udkastet til bekendtgørelsen om netvirksomheders regu-

leringsregnskaber var der medtaget en bestemmelse i § 5 om, at netvirksomheder-

ne skulle indrapportere regnskabsoplysninger til brug for nedsættelser af netvirk-

somhedernes indtægtsramme på baggrund af forhold omfattet af bekendtgørelse 

om indtægtsrammer for netvirksomheder § 21, § 24, § 25,§ 26, § 28 og § 30. Se-

kretariatet for Energitilsynet har valgt at tage disse bestemmelser ud af det endeli-

ge udkast til bekendtgørelsen. Baggrunden er, at sekretariatet fortsat er ved at ud-

vikle den nye model til brug for beregning af netvirksomhedernes indtægtsramme. 

Det er derfor endnu ikke sikkert hvilke oplysninger, der er behov for, at netvirk-

somhederne indrapporterer til brug for nedsættelser af netvirksomhedernes ind-

tægtsrammer. Arbejdet med at udvikle den nye model forventes afsluttet i andet 

halvår 2018, hvorefter det er muligt at fastlægge hvilke oplysninger, der skal af-

lægges af netvirksomhederne. Da det er planen at udstede en opdateret version af 

bekendtgørelsen inden udgangen af 2018, vil der på dette tidspunkt indsat be-

stemmelser i bekendtgørelsen om, hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomheder-

ne skal aflægge til brug for nedsættelser af netvirksomhedernes indtægtsrammer. 

BILAG 

64. Høringsudkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

inkluderer fire bilag herunder blanket til indberetning (bilag 1), ledelseserklæring 

(bilag 2), revisionsinstruks (bilag 3) og revisorerklæring (bilag 4). I dette afsnit 

behandles høringssvarene til bilagene 1, 3 og 4. Der er ikke indkommet hørings-
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svar angående bilag 2. Nedenfor gennemgås bemærkningerne til bilagene 1, 3 og 

4.   

BILAG 1: INDBERETNINGSBLANKET 

65. Dansk Energi anfører, at indberetningsskemaet er ufærdigt og har derfor ikke 

fremkommet med nærmere bemærkninger til blankettens indhold. 

  

66. FSR anfører, at det ikke fremgår, hvordan indberetning af oplysninger til brug 

for benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet skal indberettes.  

 

67. Radius Elnet A/S bemærker, at det er uhensigtsmæssigt, at indberetning af 

reguleringsregnskabet skal ske via Energitilsynets Online Anmeldelsessystem 

(ENAO), da det derved ikke længere vil være muligt at indsende et samlet regule-

ringsregnskab med forklarende tekst. 

 

68. Sekretariatet for Energitilsynet har ændret udkastet til bekendtgørelse, således 

at indberetningsblanketten udgår som bilag til bekendtgørelsen. Baggrunden er, at 

netvirksomhederne skal indberette reguleringsregnskabet i ENAO. Blanketten 

skulle udelukkende komme i anvendelse, hvis ENAO var teknisk ude af drift. Ra-

dius Elnet A/S har i sit høringssvar anført en opfattelse af, at blanketten var en 

valgfri mulighed for indberetning, hvilket ikke var tilfældet.  

 

69. Med overgangen til ENAO er det hensigten at ensrette og standardisere net-

virksomhedernes indberetning af regnskabsoplysninger. Endvidere får Sekretaria-

tet for Energitilsynet mulighed for i højere grad at udtrække regnskabsoplysninger 

til brug for analyser. Sekretariatet vil i forbindelse med opsætningen i ENAO se 

nærmere på muligheden for, at netvirksomheden kan indsætte kommentarer, for-

klarende tekst eller uploade egentlige dokumenter. 

BILAG 3: REVISIONSINSTRUKSEN  

REVISIONSINSTRUKS SOM BILAG TIL BEKENDTGØRELSEN 

70. Dansk Energi, Radius Elnet A/S og FSR anfører i deres høringssvar, at revisi-

onsinstruksen ikke bør vedlægges som bilag til bekendtgørelsen. Dette begrundes 

med, at det vil være administrativt tungt at foretage ændringer i revisionsinstruk-

sen, da ændringer vil kræve, at bekendtgørelsen sendes i ny høring.  

 

71. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det af bemærkningerne til 

lov om elforsyning § 69 b, stk. 3, fremgår, at det er et krav, at Energitilsynet fast-

sætter en revisionsinstruks. Revisionsinstruksen vil som bilag til bekendtgørelsen 

have bindende virkning overfor netvirksomheden og dennes revisor. Dette sikrer 

en ensartethed omkring de af netvirksomhedernes aflagte regnskabsoplysninger og 

så korrekte reguleringsregnskaber som muligt. Endvidere vil Forsyningstilsynet 

selv løbende kunne opdatere bilaget ved udstedelse af ny bekendtgørelse, hvis der 

er behov for det. Det endelige udkast til bekendtgørelse ændres derfor ikke på 

baggrund af de indkomne høringssvar.  

MARKEDSMÆSSIGHED 

72. De Frie Energiselskaber anfører vedrørende kravet i elforsyningslovens § 46 

om aftalers markedsmæssighed, at revisionen af reguleringsregnskabet efter revi-
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sionsinstruksen ikke indebærer en direkte kontrol med markedsmæssighed. På 

denne baggrund bør der efter De Frie Energiselskabers opfattelse fastsættes regler 

om, at revisor påser, om reglerne om markedsmæssighed, herunder OECD´s pris-

fastsættelsesmetoder, er overholdt og dernæst en forpligtelse til, at revisors even-

tuelle bemærkninger om aftalers manglende markedsmæssig skal fremgår af revi-

sionsprotokollen. 

 

73. De Frie Energiselskaber anfører herudover, at den pligtige kontrol ikke er be-

grænset til bilagskontrol. Revisionen skal også lave yderligere handlinger eller 

foranstaltninger, der skal gøre, at revisor føler sig overbevist om, at reglerne er 

overholdt. Det kunne eksempelvis være interviews med relevante medarbejdere 

for at sikre sig, at det, der står på skrift, er overholdt. Det kunne også være fore-

spørgsler, observationer, vurderinger, stikprøvevis efterprøvelse af information 

samt test af relevante kontrollers design, implementering og effektivitet. De Frie 

Energiselskaber anfører endvidere, at det i store virksomheder er muligt at håndte-

re mange compliance-processer automatisk, men transfer pricing-reglerne indebæ-

rer afvejning. Revisionen skal kontrollere om og hvordan, der er foretaget en af-

vejning. 

 

74. De Frie Energiselskaber anfører om fakturering og markedsmæssighed, at 

reglerne om reguleringsregnskabet med henblik på at hindre overfakturering skal 

indebærer en forpligtelse for revisor skal sikre, at samhandel er sket efter OECD´s 

transfer pricing-regler, og at dokumentationen herfor foreligger. Reglerne skal 

efter De Frie Energiselskabers opfattelse indeholde en forpligtelse til at foretage en 

stikprøvekontrol, som er tilstrækkelig til, at revisor føler sig overbevist om, at 

reglerne er overholdt, og at denne forpligtelse skal dække alle områder, ligesom 

kontrollen skal være en egentlig bilagskontrol og ikke kun en kontrol af selve afta-

len. 

 

75. Indledningsvist bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at Energitilsynets 

bemyndigelse efter § 69 b i lov om elforsyning til at fastsætte regler om revision af 

reguleringsregnskabet, herunder at Energitilsynet fastsætter en revisorinstruks, er 

knyttet til indholdet af reguleringsregnskabet.  

 

76. I den forbindelse bemærkes, at revisionsinstruksen udtrykkeligt angiver, at 

revisor skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt reguleringsregnskabet i alle væ-

sentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 

elforsyningsloven, og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder 

indtægtsrammebekendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen samt Energitilsy-

nets vejledning til aflæggelse af reguleringsregnskab og vejledning om opgørelse 

og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og di-

stributionsvirksomheder. 

 

77. Sekretariatet vurderer, at der i lov om elforsyningslovens § 69 b, stk. 3, ikke er 

hjemmel til at pålægge revisor pligt at foretage en egentlig vurdering af, om en 

aftales priser og vilkår er i overensstemmelse med § 46 i lov om elforsyning, her-

under om OECD Transfer Pricing Guidelines er anvendt korrekt og dermed om 

prisen og vilkårene for en aftale, der danner grundlag for bestemte omkostninger 

og indtægter, der angives i virksomhedens reguleringsregnskab. 
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78. Sekretariatet skal i den forbindelse bemærke, at Folketinget den 31. maj 2018 

vedtog L165, der efter stadfæstelsen, træder i kraft den 1. juli 2018. Der er med 

denne lovændring fastsat regler, der giver energi- forsynings- og klimaministeren 

bemyndigelse til at fastsætte regler om virksomheders pligt til at foretage revision 

af aftalers markedsmæssighed på energispareområdet. Det er således energi- for-

synings- og klimaministeren, der i givet fald kan fastsætte regler om revision af 

aftalers markedsmæssighed.  

OPBYGNINGEN AF REVISIONSINSTRUKSEN 

79. FSR anfører, at opbygningen af revisionsinstruksen ikke følger opbygningen 

af indberetningsskemaet, hvorfor FSR af hensyn til overblikket anbefaler, at ræk-

kefølgen i revisionsinstruksen følger samme rækkefølge som indberetningsskema-

et og med henvisning til de enkelte elementer i indberetningsskemaet, hvor dette er 

relevant. 

  

80. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at blanketten til indberetning 

som tidligere nævnt ikke længere er en del af bekendtgørelsen. Sekretariatet er dog 

enigt i, at revisionsinstruksens opbygning bør følge systematikken for den aflæg-

gelse af regnskabsoplysninger, der skal ske i ENAO. Ved en senere opdatering af 

revisionsinstruksen, vil også opbygningen af selve revisionsinstruksen blive opda-

teret således, at opbygningen stemmer overens med opbygningen af ENAO. 

BILAGSKONTROL 

81. Dansk Energi anfører, at flere af kravene i revisionsinstruksen skaber usikker-

hed om, hvad revisoren specifikt skal påse, og om revisors kontrol er stikprøveba-

seret kontrol eller fuld kontrol af de aflagte regnskabsoplysningers bagvedliggende 

bilag.  

 

82. FSR bemærker ligeledes, at revisionsinstruksen bør specificere, at der er tale 

om stikprøvevis bilagskontrol ved udvalgte regnskabsoplysninger. 

 

83. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, efter korrespondance med revisions-

firmaet BDO, der som konsulenter har rådgivet sekretariatet i forbindelse med 

arbejdet med at udarbejde en revisionsinstruks, at fuld kontrol af bilag ikke er 

hensigtsmæssigt. En revision i det omfang vil ligeledes påføre netvirksomhederne 

en unødvendig og uforholdsmæssig økonomisk byrde. På baggrund af de indkom-

ne høringsvar samt korrespondancen med revisionskonsulenterne vil revisionsin-

struksen derfor blive ændret, således at der kræves stikprøvebaseret kontrol af de 

afgivne regnskabsoplysningers bagvedliggende bilag. Det er dog sekretariatets 

forventning, at den stikprøvebaserede kontrol skal være repræsentativ for bilags-

materialet. 

INDBERETNING AF ENDNU IKKE AFGJORTE ANSØGNINGER 

84. Dansk Energi anfører, at dokumentation vedrørende forhøjelser af indtægts-

rammen skal kunne rumme, at opgørelserne kan baseres på estimater over forven-

tede omkostninger til projekter/forhold, der endnu ikke er færdiggjort.  
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85. Radius Elnet A/S anfører, at det af revisionsinstruksen fremgår, at revisor skal 

fremhæve, hvis netvirksomheden har indberettet endnu ikke afgjorte ansøgninger. 

I forlængelse heraf bemærker Radius, at såfremt dette skal forstås sådan, at revisor 

skal fremhæve, hvis en netvirksomhed har medtaget tillæg til indtægtsrammen i sit 

samlede indtægtsrammeniveau, som endnu ikke er godkendt af Energitilsynet, bør 

punktet udgå af revisionsinstruksen. Dette bemærkes af Radius med henvisning til 

indtægtsrammebekendtgørelsen § 8, stk. 4, hvoraf det fremgår, at netvirksomhe-

den kan opkræve beløb, der svarer til det forventede niveau for indtægtsrammen. 

 

86. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det er relevant, at revisor 

oplyser såfremt, at endnu ikke afgjorte ansøgninger indregnes i reguleringsregn-

skabet. Dette skal ses med henblik på at skabe transparens omkring regulerings-

regnskabet, herunder hvilke poster der i regnskabet er baseret på faktiske regn-

skabsoplysninger og hvilke, der er baseret på forventede regnskabsoplysninger.  

NEDSÆTTELSER 

87. Af høringsudkastet fremgik det af revisionsinstruksen, at revisor skulle foreta-

ge specifikke handlinger i forbindelse med justeringer for så vidt angår nedsættel-

ser af indtægtsrammen.  

 

88. Sekretariatet for Energitilsynet har af egen drift valgt at tage afsnittet om ned-

sættelser ud af revisionsinstruksen. Dette skyldes, at sekretariatet overvejer speci-

fikationsgraden, hvormed netvirksomhederne skal indberette nedsættelser i medfør 

af de i indtægtsrammebekendtgørelsen anførte bestemmelser. Sekretariatet påtæn-

ker dog ved en senere opdatering af bekendtgørelsen inklusive bilag, at genindføre 

afsnittet vedrørende nedsættelser.   

REVISION AF TEKNISK DATA 

89. Dansk Energi anfører i sit høringssvar, at det ikke er hensigtsmæssigt, at revi-

sor skal revidere tekniske data, da dette ligger uden for revisors kompetenceområ-

de. 

 

90. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at gennemgang af teknisk data 

ikke er indenfor revisors kompetenceområde, hvorfor sekretariatet ligeledes vurde-

rer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at revisor reviderer netvirksomhedernes indbe-

retning af tekniske oplysninger til brug for benchmarking. For så vidt angår akti-

verne målere og stationer er der alene tale om, at revisor skal kontrollere netvirk-

somhedens sandsynliggørelse af antal stationer/målere. Det er således ikke menin-

gen, at revisor skal foretage en egentlig teknisk revision.  Årsagen til, at Sekretari-

atet for Energitilsynet specifikt beder revisor om at påse stationer og målere er, at 

disse oplysninger ikke alene bruges i forbindelse med benchmarkingen af netvirk-

somhedernes økonomiske effektivitet, men at disse oplysninger også anvendes 

som udtryk for netvirksomhedens aktivitetsniveau. Såfremt netvirksomheden har 

et ændret aktivitetsniveau justeres både omkostningsrammen og det samlede for-

rentningsgrundlag, som følge heraf. 
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OMKOSTNINGERNES RELEVANS OG KONTROL AF FORDELING AF ADMINISTRATI-

ONSOMKOSTNINGER 

91. De Frie Energiselskaber anfører, at det af revisionsinstruksen bør fremgå, at 

revisor skal kontrollere om omkostningerne er relevante og nødvendige i forhold 

til netvirksomhedens virke. Samtidig anføres det, at revisor skal kontrollere den 

anvendte nøgle til fordeling af administrationsomkostninger.  

 

92. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det ikke er en revisors op-

gave at vurdere omkostningers relevans og nødvendighed. Det er en del af Energi-

tilsynets almindelige tilsynsopgave.  

ENERGIBESPARELSER 

93. De Frie Energiselskaber anfører, at revisionsinstruksen ikke indeholder krav 

om at revidere, hvorvidt omkostningerne er relateret til energibesparelser. Ifølge 

høringsudgave af revisionsinstruks skal revisor blot vurdere, om omkostningerne 

overholder energisparebekendtgørelsens §§ 16-19. De Frie Energiselskaber mener, 

at revisionsinstruksen skal pålægge revisor at kontrollere og se dokumentation for, 

at energispareomkostninger er opgjort særskilt, og hvorvidt de er fordelt på admi-

nistrative og øvrige omkostninger.  

 

94. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at det af revisionsinstruksen 

fremgår, at revisor stikprøvevis skal påse, at de omkostnings- eller indtægtsbilag, 

som indgår i summen af hhv. energibesparelser, administration og indtægter, jf. 

energisparebekendtgørelsen, §§ 16-19, er berettigede omkostninger og indtægter, 

det vil sige, at de vedrører energibesparelser. Sekretariatet vurderer, at energispa-

rebekendtgørelsen udtømmende regulerer hvilke omkostninger, der kan indgå i 

beregningen af omkostninger til energibesparelser, og sondrer mellem omkostnin-

ger knyttet til realisering af energispareaktiviteter og de hermed forbundne admi-

nistrationsomkostninger. Bekendtgørelsen fastsætter ligeledes, at indtægter og 

omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser skal holdes regn-

skabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige driftsmæssige indtægter og om-

kostninger.  

 

95. Høringsudgaven af revisionsinstruksen indeholder et krav til revisor om, at 

revisor stikprøvevis skal påse, at de omkostnings- eller indtægtsbilag, som indgår i 

summen af henholdsvis energibesparelser, administration og indtægter, er beretti-

gede omkostninger og indtægter, det vil sige, at de vedrører energibesparelser. 

Revisor kan afstemme, om de indberettede indtægter og omkostninger er i over-

ensstemmelse med virksomhedens bogføring. Dette punkt er ændret som følge af 

forslag fra sekretariatets rådgiver til ”revisor skal påse, at der er foretaget afstem-

ning til virksomhedens bogføring”. Revisor skal desuden inddrage kvalitetskon-

trollantens og auditørens årlige rapporter, jf. regler om kvalitetssikringssystemet, 

om antallet og typen af fejl vedrørende indtægter og omkostninger i tilrettelæggel-

sen af sin egen revision og skal påse, at virksomheden har fulgt op på væsentlige, 

påpegede fejl vedrørende omkostninger og indtægter i disse rapporter. 

 

96. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at revisionsinstruksen pålægger 

revisor en tilstrækkelig kontrol med omkostningerne som supplement til Energitil-

synets egne omkostningsanalyser og kontroller i virksomhederne.    
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97. Dansk Energi angiver, at afsnittet om inddragelse af kvalitetskontrollant og 

auditor formuleres uklart. I forslag til kvalitetsstyringssystem på Energistyrelsens 

hjemmeside fremgår der ifølge DE ikke særskilte krav til auditering af økonomi, 

og det kan derfor ikke forventes, at det vil indgå i kvalitetssikringsrapporter og 

auditering. Forslag til formulering: ”Revisor skal desuden inddrage kvalitetskon-

trollantens og auditørens årlige rapporter om antallet og typen af fejl vedrørende 

indtægter og omkostninger, såfremt disse foreligger, i tilrettelæggelsen af sin egen 

revision og skal påse, at virksomheden har fulgt op på væsentlige, påpegede fejl 

vedrørende omkostninger og indtægter i disse rapporter.”  

 

98. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at formuleringen af instruksen forud-

sætter, at sådanne oplysninger foreligger. Såfremt oplysningerne ikke foreligger, 

skal revisor ikke inddrage dem. Der ligger ikke i revisionsinstruksen et krav om, at 

kvalitetssikringssystemet skal indeholde disse oplysninger.  

 

99. Dansk Energi foreslår, at det i punkt 4.2. i revisionsinstruksen bør præciseres, 

at der er tale om tarif- og abonnementsindtægter.  

 

100. Sekretariatet er enigt i det indholdsmæssige i Dansk Energis for-

slag. Sekretariatet anser det imidlertid ikke som hensigtsmæssigt at ændre ordly-

den af begrebet til ”tarif- og abonnementsindtægter”, idet reguleringsbekendtgø-

relsen og revisionsinstruksen bliver usammenhængende med indtægtsrammebe-

kendtgørelsen og energisparebekendtgørelsen, som også indeholder bestemmelser 

om tarifindtægterne. Sekretariatet vurderer således, at ordlyden af begrebet skal 

være ens i alle tre bekendtgørelser.  

REVISORERKLÆRING (BILAG 4) 

101. FSR anfører i høringssvaret at Sekretariatet for Energitilsynet bør tage kon-

takt til et revisionsfirma med henblik på at sikre en korrekt udformning af revisor-

erklæringen, således at erklæringen kan anvendes uden justeringer fra revisors 

side. 

 

102. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at revisionsfirmaet BDO har ydet 

sparring og rådgivning omkring den af Energitilsynet udarbejdede revisionsin-

struks, men ikke omkring udarbejdelsen af revisorerklæringen. Sekretariatet har på 

baggrund af høringssvaret fra FSR fået revisionsfirmaet BDO til at udarbejde en 

revisorerklæring, som er dækkende for revisors erklæring efter revisionsinstruk-

sen. BDO har efter udarbejdelsen af erklæringen drøftet erklæringen med med-

lemmer af FSRs forsyningsgruppe med henblik på generel kvalitetssikring og ac-

cept/tilslutning blandt andre revisorer omkring erklæringstype og indhold. 
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Høringssvar til bekendtgørelse for reguleringsregnskaber 

Dansk Energi takker for muligheden for at give kommentarer til udkast til bekendtgørelse og 

revisionsinstruks for elnetselskabernes reguleringsregnskaber. Reguleringsregnskabet er et 

centralt element i den økonomiske regulering af netselskaberne, så det er vigtigt, at der bli-

ver klare rammer for dets aflæggelse. 

 

Indledningsvist skal det bemærkes, at det er vigtigt, at Sekretariatet for Energitilsynet (heref-

ter ”SET”) i sin administration er opmærksom på, at der nu fastlægges bestemmelser, der 

træder i kraft den 1. juli 2018, som kan få virkning for hele 2018. Der kan være tilfælde, hvor 

selskabernes systemer ikke er indrettet til at registrere oplysninger på den måde, som nye 

krav fastsætter, hvorfor disse registreringskrav alene kan opfyldes fremadrettet. Det skal væ-

re muligt at finde operationelle løsninger herpå i en overgangsperiode. 

 

 

Overordnede bemærkninger 
 

Bekendtgørelsen skal holde sig til det centrale og til det, der ligger inden for hjem-

melsbeføjelsen. Det indebærer bl.a., at der ikke fastsættes regler om forhold, der reguleres i 

bekendtgørelse 1594/2017 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) og i bekendtgørelse 

1622/2017 (herefter energisparebekendtgørelsen). Blandt andet bør bestemmelser og defini-

tioner fra de øvrige bekendtgørelser ikke gentages. Gentagelse af regler gør lovgivningen 

mere kompleks, og det medfører en risiko for, at den ene regel opdateres uden, at den an-

den konsekvensrettes. Det kan skabe tvivl om hvilket regelsæt, der gælder, hvilket også er 

tilfælde når regler gentages med et andet ordvalg. 

 

Det er endvidere helt afgørende, at bekendtgørelsen alene befatter sig med de forhold, der 

er beskrevet i hjemmelsbeføjelsen. Det fremgår af § 69, stk. 5, i elforsyningsloven, at mini-

steren er bemyndiget til at fastsætte regler om indtægtsrammen og de elementer, der indgår 

heri, herunder indtægter, afskrivninger mv.. Det vil sige, at ministeren er bemyndiget til at 

fastsætte de materielle definitioner af indtægter, afskrivninger mv., og hvordan disse skal 

lægges til grund ved beregningen af indtægtsrammer. Ministeren har her bl.a. fastsat, at re-
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guleringsregnskaberne skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregn-

skabsloven (med enkelte justeringer), jf. § 44, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Energitilsynet er herefter bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om udarbejdelse, revision 

og indsendelse af reguleringsregnskaber, jf. § 69 b, stk. 2, i elforsyningsloven, herunder ind-

hold af, revision af og frister for indsendelse af reguleringsregnskaber, jf. § 69 stk. 3. Det 

medfører bl.a., at Energitilsynet kan fastsætte indholdet af reguleringsregnskabet, dvs. hvilke 

poster, som selskaberne skal indberette. 

 

Det er vigtigt, at SET i forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabsbekendtgørel-

sen sikrer, at denne således alene indeholder forhold, som tilsynet har hjemmel til at fastsæt-

te regler om. Bekendtgørelsen må ikke angå materielle forhold om fastsættelsen af de enkel-

te poster, indtægtsrammen mv., som det er ministeren der er bemyndiget til at fastsætte reg-

ler om. Dette ville i så fald være en meget uheldig sammenblanding af kompetenceområder, 

og det ville også udgøre en retssikkerhedsmæssig udfordring, idet tilsynet da både ville ud-

stede og administrere materielle regler, som selskaberne ville være afskåret fra at klage 

over. 

 

Energitilsynet kan jf. elforsyningsloven fastsætte regler for reguleringsregnskabets indhold, 

revision og frister. Disse regler skal omvendt ikke påvirke det materielle indhold i den øko-

nomiske regulering, som fastsat i indtægtsramme- og energisparebekendtgørelsen. Tilsynet 

kan således fastsætte krav til eksempelvis hvilke omkostningsposter, der skal specificeres i 

reguleringsregnskabet, men indholdet af disse poster skal opgøres ifølge årsregnskabsloven, 

da dette fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Dansk Energi anbefaler endvidere, at bekendtgørelsen kun befatter sig med de vigtigste for-

hold, og at mere konkrete og detaljerede forhold beskrives i en vejledning for udarbejdelse af 

reguleringsregnskabet. Konkret anbefales, at indberetningsskemaet i bilag 1 er en del af vej-

ledningen, ligesom elementer af mere vejledende karakter fra bilag 3 om revisionsinstruks 

bør være en del af vejledningen. Derudover anbefales, at revisionsinstruksen ikke vedlæg-

ges som bilag til bekendtgørelsen, men offentliggøres sammen med vejledningen. Dette vil 

gøre det mindre administrativt tungt at foretage ændringer. 

 

Reguleringsregnskabet skal følge årsregnskabslovens principper, jf. § 44, stk. 2, i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen. Reguleringsregnskabet skal følge årsregnskabslovens regler, 

medmindre ministeren har stillet andre krav i fx indtægtsramme- eller energisparebekendtgø-

relsen. Nærværende bekendtgørelse og bilag hertil kan dermed ikke ændre eller modificere 

årsregnskabslovens krav. 

 

Det skal her noteres, at det nu bliver et krav, at reguleringsregnskabet påtegnes af en stats-

autoriseret revisor, hvilket må formodes at have til formål at sikre den nødvendige kompe-

tence og indsigt til at sikre et retvisende reguleringsregnskab. Da man nu stiller dette skær-

pede krav til revisionens kompetencer, er der dermed ikke behov for tilsynet samtidig detail-

regulerer enkeltelementer i reguleringsregnskabet. 

 

Mulighed for korrektioner skal følge årsregnskabsloven. I forlængelse af ovenstående 

bør korrektioner af reguleringsregnskabet også følge årsregnskabslovens regler om eventu-

elle korrektioner. Det skal ses i sammenhæng med, at reguleringsregnskaberne lægges til 
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grund ved beregning af kommende indtægtsrammer. Det er ministeren, der fastsætter regler 

om fastsættelse af indtægtsrammer, og ministeren har i indtægtsrammebekendtgørelsen 

bl.a. fastsat, at reguleringsregnskaberne skal aflægges i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens principper. 

 

Såfremt reguleringsregnskabet ikke spejler årsregnskabet, vil eventuelle korrektioner endvi-

dere skulle håndbæres regulatorisk i forhold til den ordinære årsrapport. Dette ville være en 

unødvendig administrativ byrde.  

 

Årsregnskabslovens principper vil indebære, at korrektioner som udgangspunkt indregnes i 

et efterfølgende reguleringsregnskab, medmindre der er tale om meget væsentlige ændrin-

ger. Væsentlige ændringer af en størrelse, der i årsrapporten har karakter af såkaldte ”fun-

damentale fejl”, bør medføre genindberetning af tidligere års reguleringsregnskaber.  

 

Ovenstående vil også medføre, at korrektioner vil være symmetriske, dvs. at der ikke diskri-

mineres i forhold til i hvilken retning, de går. Dette er et rimeligt princip. Den nuværende for-

mulering af bestemmelsen i § 9 betyder reelt, at endog ulovlige forhold ikke skal rettes, så-

fremt det er til fordel for forbrugeren, at de ikke rettes. Dette forekommer meget vidtgående. 

Dette afspejler ikke den nødvendige balance mellem netvirksomhedernes mulighed for at 

agere og det ellers udmærkede hensyn til beskyttelse af forbrugerne.  

 

Behov for klarhed omkring reglerne for energispareforpligtelsen. Generelt finder Dansk 

Energi det problematisk, at indeværende bekendtgørelse overtager for Energisparebekendt-

gørelsens kapitel 6 om bestemmelser om økonomi, regnskabsførelse og rapportering for 

elnetselskaberne. Dansk Energi anerkender, at Energitilsynet ved elforsyningslovens § 69 b, 

stk. 3, har fået bemyndigelse til at fastsætte en række regler for netselskaberne. Dansk 

Energi finder det dog yderst uhensigtsmæssigt at adskille regelsættet for Energispareafta-

lens parter. Det giver en usikkerhed ift. lighed mellem aftaleparterne. 

 

Derudover vil det være svært, at danne overblik over reglerne for implementeringen af Ener-

gispareaftalen. Såfremt det måtte vise sig, at Energitilsynet fastsætter regler med et andet − 

og eventuelt skærpet − indhold for netselskaberne end de regler, der i medfør af Energispa-

rebekendtgørelsen gælder for naturgasdistributionsselskaber, vil Dansk Energi anse denne 

forskelsbehandling for uholdbar og udover, hvad der bør reguleres i en bekendtgørelse om 

reguleringsregnskabet. 

 

Reglerne for alle Energispareaftalens parter bør forblive under den samme bekendtgørelse. 

Dansk Energi vil også anfægte nødvendigheden af at ændre opbygningen af lovgivningen for 

en ordning, som kun har en begrænset levetid. Der vil således kun være to hele regulerings-

regnskabsår, der vil være underlagt nærværende udkast til bekendtgørelse, hvilket ikke vir-

ker omkostningseffektivt. 

 

På baggrund af denne uklarhed vil Dansk Energi bede SET bekræfte, at nærværende regel-

sæt, der er opsat for elnetselskaberne regnskabsaflæggelse, ikke adskiller sig i materien fra 

de regler, der alene er omfattet af Energi-, Klima- og Forsyningsministerens Energispareafta-

le og den tilhørende bekendtgørelse. Her skal det bemærkes at i §§ 7 - 8 er der en række 

eksempler på at bestemmelserne er formuleret anderledes end i Energisparebekendtgørel-
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sen, hvilket kan give anledning til usikkerhed. De konkrete eksempler fremgår af de specifik-

ke bemærkninger nedenfor. 

 

Øgede administrative byrder vil i sidste ende belaste forbrugeren. Nærværende be-

kendtgørelse og revisionsinstruks stiller nye og større administrative krav til netselskaberne 

og til revisor. Dette kan være nødvendigt for at sikre en effektiv administration af regulerin-

gen.  

 

Flere af kravene i revisionsinstruksen skaber usikkerhed om hvad revisionen specifikt skal 

påse. Under 3.1.4 kræves det eksempelvis at revisionen påser at forbedring og levetidsfor-

længelser håndteres korrekt. Der menes formodentlig på stikprøvebasis, men dette er uklart. 

Ligeledes under 3.1.7 om justeringer kan teksten forstås, som om der skal udøves fuld bi-

lagskontrol af dokumentation for alle ansøgninger om forhøjelser. Dette ville være særdeles 

omfattende og omkostningstungt, særligt i lyset af at indtægtsrammebekendtgørelsen ikke 

stiller krav om revisionspåtegning af ansøgninger.  

 

Ligeledes bør bekendtgørelsen og revisionsinstruksen udformes under hensyn til den opbe-

varingspligt elforsyningsloven fastsætter for regnskabsoplysninger. Dette er særligt relevant 

hvor der, særligt til benchmarkbrug, rejses nye krav om indberetning vedrørende anlæg, der 

er idriftsat før 2004. 

 

Dansk Energi vil opfordre til, at eventuelle øgede administrative krav begrænses til de punk-

ter, hvor det skaber klar værdi, da øgede byrder til administration og revision i sidste ende vil 

betyde højere priser for forbrugeren. Vi har i de specifikke bemærkninger nedenfor påpeget 

forslag til begrænsning af de administrative byrder. 

 

 

Specifikke bemærkninger – bekendtgørelse om reguleringsregnskaber 

For overblikkets skyld er de specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen indsat i tabelform 

nedenfor. 

Kapitel 1 (Anvendelsesområde og definitioner) 

 

§ 2 

 

 

 

 

• I forlængelse af den overordnede bemærkning ovenfor om, at bekendtgørelsen 

bør holde sig til det centrale, foreslås, at der ikke indgår overlappende eller unød-

vendige definitioner. Konkret skal bekendtgørelsen alene befatte sig med indhol-

det af reguleringsregnskabet og ikke selve reguleringsøkonomien. Dansk Energi 

foreslår på den baggrund, at definitionerne i § 2 nr. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 23 og 25 udgår. 

 

• En række definitioner knytter sig til begreber, som skal anvendes ved kapitalstan-

dardisering i forbindelse med Energitilsynets benchmarking. Dette drejer sig øjen-

synligt om nr. 1, 7 og 8. Disse begreber er enslydende med regnskabsmæssige 

begreber og bør derfor enten ikke defineres i denne bekendtgørelse, eller gives 

egne betegnelser, så der ikke opstår tvivl herom. 

 

• Nr. 1 – afgange af aktiver: Afgange af aktiver i reguleringsregnskabet må knytte 

sig til et aktivs bogførte restværdi, og ikke til anskaffelsesværdien. Det bør gøres 
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klart, at det i givet fald er til benchmarkbrug, at anskaffelsesværdien skal anven-

des. Her skal det endvidere understreges, at anskaffelsesværdien ikke kan opgø-

res specifikt for anlæg fra før 2000, idet alle aktiver her blev værdisat og optaget i 

anlægskartotekerne som samlede klumper ifm. med opgørelsen af åbningsbalan-

cerne. 

Der er i nr. 1 henvist til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 7 og 8 i forhold 

til ”forrentningsgrundlaget”. De nævnte bestemmelser indeholder imidlertid ikke 

definitioner på forrentningsgrundlaget, men på aktivbasen. Forrentningsgrundla-

get er derimod beskrevet i indtægtsrammebekendtgørelsens § 7. 
 

• Nr. 4 -I den anden del af definitionen henvises til ”definitionen i § 7, stk. 5, nr. 1 i 

Indtægtsrammebekendtgørelsen”.  Denne bestemmelse udgør imidlertid ikke en 

definition, men en materiel bestemmelse, som beskriver et element i opbygningen 

af det fremadrettede forrentningsgrundlag, hvoraf det følger, at der ved opgørel-

sen af forrentningsgrundlaget skal justeres for den akkumulerede værdi inden for 

reguleringsperioden af afskrivninger på de aktiver som netvirksomheden senest 

den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den bevillingspligtige 

aktivitet, og som ikke er netaktiver.  

Definitionen bør udgå, da den vedrører det materielle indhold af indtægtsramme-

reguleringen, som henhører under indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 

• Nr. 5 – andre indtægter: Der henvises til et begreb defineret i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen, som her benævnes ”andre indtægter, som netvirksomheden op-

når ved driften af den bevillingspligtige aktivitet”. Såfremt SET vælger at definere 

dette begreb i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, bør det benævnes på 

samme måde som i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

• Nr. 6 – anden data, som Energitilsynet vælger ikke skal indgå i benchmarkingen: 
Indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelse om hvilke data, der ikke kan ind-
gå i benchmarkingen, er ikke er udtømmende. I indtægtsrammebekendtgørelsens 
§ 10, stk. 3, nr. 4, fremgår, at Energitilsynet konkret kan vælge, at data ud over de 
omkostninger, der er nævnt i nr. 1-3, ikke skal indgå i benchmarkingen. Bestem-
melsen åbner dermed op for, at der skal foretages en konkret vurdering. Det giver 
derfor ikke mening at foretage en definition i reguleringsregnskabsbekendtgørel-
sen af hvilke data, Energitilsynet efter konkrete vurderinger måtte vælge ikke skal 
indgå i benchmarkingen. Definitionen henviser således blot til den bestemmelse i 
indtægtsrammebekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at der er tillagt Energitilsy-
net en skønsmæssig beføjelse. 
 

• Nr. 7 – anskaffelsesværdi: Anskaffelsesværdien defineres som værdien, hvormed 
et aktiv til brug for den bevillingspligtige aktivitet indgår i forrentningsgrundlaget. 
Værdien skal opgøres brutto uden eventuelle afskrivninger eller nedskrivninger 
fra idriftsættelsestidspunktet. Det er Dansk Energis vurdering, at denne definition 
er forkert. Forrentningsgrundlaget fastsættes i medfør af indtægtsrammebekendt-
gørelsens § 7 og baseres ikke på anskaffelsesværdier uden afskrivninger. 
Endvidere er terminologien forkert, idet der tales om det der i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen rettelig benævnes ”aktivbasen”, og ikke som det fremgår ”forrent-

ningsgrundlaget”. 

 

• Nr. 9 – antal målere: Det foreslås, at denne definition fjernes, og at antal målere i 

stedet defineres i vejledningen for reguleringsregnskabet. Denne definition bør 

endvidere være enslydende med definitionen i Energitilsynets egen konteringsvej-

ledning for benchmarkingen, dvs. den bør omfatte alle afregningsmålere, inklusiv 
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hoved- og kontrolmålere. Dermed vil opgørelsesmetoden også svare til den ana-

lyse af Implement Consulting, som ligger til grund for lovgivningens valg af indika-

torer. 

 

• Nr. 12 – driftsomkostninger: Det skal bemærkes, at begrebet ’driftsomkostninger’ i 

årsregnskabssammenhæng også kan rumme afskrivninger. Det kan ikke være 

tanken, at disse skal medregnes her, og definitionens formulering bør derfor ju-

steres. Endvidere skal tilsynet være opmærksom på at virksomheder, der ikke tid-

ligere har haft regnskabspraksis som en klasse C, kun kan omlægge regnskabs-

praksis fremadrettet. 

 

• Nr. 14 – fysisk nettab: Opgørelsen af det fysiske nettab til regulatorisk brug bør 

defineres præcist i en vejledning. Det er Dansk Energis vurdering, at definitionen i 

nr. 14 er for generel og upræcis, og det foreslås derfor, at den udgår. 

Såfremt definitionen fastholdes, bør det endvidere stå helt klart at de fysiske kWh 

skal modsvare omkostningerne til nettab som defineret i nr. 21, da der ellers vil 

komme en skæv enhedspris jf. definitionen i nr. 15. 

 

• Nr. 17 - Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen og 

definitionen bør derfor ikke være indeholdt i her. - Modsat de fleste andre definiti-

oner i denne bekendtgørelse, der allerede er indeholdt som definitioner i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen, er der ikke henvist til definitionen i Indtægtsram-

mebekendtgørelsen, hvilket der bør være, hvis energitilsynet vælger at fastholde 

definitionen 
 

• Nr. 21 – omkostninger til nettab: Opgørelsen bør defineres præcist i en vejled-

ning. Det er Dansk Energis vurdering, at definitionen ikke er dækkende (mangler 

bl.a. korrektionsafregninger), og at den er uklar. Det foreslås derfor, at den udgår. 

 

• Nr. 26 - Henvisningen til indtægtsrammebekendtgørelsen er her upræcis. Der 

skal ikke henvises til ”forrentningsgrundlaget”, men til ”den fremadrettede aktiv-

base til forrentning”, som defineres i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 7. 

Forrentningsgrundlaget er derimod beskrevet i indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 7. 
 

• Nr. 27 – Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar: Bestemmelsen 
bør omformuleres til ”Viderefakturering til overliggende net: Beløb, som netvirk-
somheden opkræver for overliggende net”. Det bemærkes at netselskaberne ikke 
længere opkræver PSO. 

 

• Nr. 28 - Det følger af de materielle bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørel-

sen, at reguleringsregnskaberne som udgangspunkt skal baseres på reglerne i 

årsregnskabsloven. Efter disse regler skal en gevinst i forbindelse med frasalg af 

et aktiv opgøres som en indtægt, og dermed også en regulatorisk indtægt. Tilsva-

rende skal et tab i forbindelse med frasalg af et aktiv opgøres som en omkost-

ning, og dermed også en regulatorisk omkostning.  

Det fremgår imidlertid af punkt 9.1 i bilag 1, at Energitilsynet modsat indholdet af 

indtægtsrammebekendtgørelsen og årsregnskabsloven lægger op til at gevin-

sten/tabet ikke skal behandles som en indtægt/omkostning, som i stedet som en 

reduktion eller en forhøjelse af indtægtsrammen. Dette er forkert. Eksemplet illu-

strerer det uhensigtsmæssige i, at Energitilsynet på bekendtgørelsesniveau be-

væger sig ind på det område, der vedrører de materielle regler i indtægtsramme-
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bekendtgørelsen. 

 

 

Kapitel 2 (Netvirksomheders aflæggelse af reguleringsregnskab og revision) 

 

§ 3 

 

 

 

 

• Store dele af bestemmelsen fremgår allerede af indtægtsrammebekendtgørelsen 

og bør derfor ikke gentages i denne bekendtgørelse, jf. de overordnede bemærk-

ninger. 

 

 

§ 4 

 

• Stk. 1: Datoen for regnskabsaflæggelse bør være 31. august, hvilket reelt vil sva-
re til den frist, der har været gældende efter de hidtidige bestemmelser.  
 

• Stk. 2 – 4 bør udgå, så det bliver muligt at justere indberetningsformatet uden at 
ændre bekendtgørelsen. 

 

 

§ 5 

 

 

 

• Dansk Energi noterer sig, at bekendtgørelsen fremhæver forhold, der kan føre til 
reduktion af indtægtsrammen, men ikke forhold, er kan føre til forhøjelse af ind-
tægtsrammen. Dette forekommer pudsigt, da forhøjelser og reduktioner har en li-
gebyrdig rolle i den økonomiske regulering. 
 

• Bestemmelsens ordlyd må skyldes en fejl. Ift. §§ 24, 25, 28 og 30 gælder ind-
tægtsrammereduktionen kun i det omfang, en reduktion i omkostningsniveauet er 
væsentligt reduceret, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens definition af væsentlig-
hed i § 34. Indgår der ikke et væsentlighedsniveau for indberetningen, pålægges 
både netselskaberne og Energitilsynet et betydeligt administrativt arbejde og om-
kostninger til forhold, der falder under væsentlighedsgrænsen. Det kan ikke være 
meningen, at netselskaberne skal opgøre og indberette en lang række forhold, 
som ikke skal benyttes i reguleringen. Det er Dansk Energis vurdering, at dette 
ville være et ganske uproportionalt krav. 

 

 

§ 6 

 

 

 

 

• Det bliver med denne bestemmelse et krav, at der anvendes samme revisionshus 

for reguleringsregnskab og ordinær årsrapport. Dette kan blive en udfordring for 

de netselskaber, der anvender ét revisionshus til den ordinære årsrapport, men 

ønsker at anvende et andet, måske mere specialiseret, revisionshus til det regula-

toriske regnskab. Dansk Energi foreslår, at kravet udgår. Dette skal også ses i ly-

set af, at der allerede lægges op til et nyt krav om, at reguleringsregnskabet på-

tegnes af en statsautoriseret revisor. 

 

• Det skal bemærkes at revisionsinstruksen kun henstiller til at der anvendes sam-

me revisor, hvor det i bekendtgørelsen er stillet som et krav.  

 

Kapitel 3 (Energibesparelser) 

 

§ 7 

 

 

 

 

• Stk. 2: I litra c refereres der tilbage til energisparebekendtgørelsen, modsat litra a 

og b. Dette skaber uklarhed, da formuleringen ikke er taget direkte fra denne. 

 

• Stk. 3: Det lader til, at litra a og b kommer fra energisparebekendtgørelsen, hvor 

litra c kommer fra Energitilsynets omkostningsvejledning. Dansk Energi har ikke 

noget indholdsmæssigt til dette, omend sammenblanding af ordlyd fra energispa-
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rebekendtgørelsen og omkostningsvejledningen kan give uklarhed i forhold til, om 

alle aftaleparterne har samme regelsæt.  

 

• Stk. 4: Den indledende tekst er uklar, da der tilsyneladende mangler et ord i første 

sætning.  

Derudover står der ikke hvilke regler, der gør sig gældende for energisparediffe-

rencerne. Såfremt nærværende bekendtgørelse vil benytte sig af henvisninger til 

energisparebekendtgørelsen, bør der henvises her. 
 

 

§ 8 

 

 

 

 

 

• Stk. 2: Her er en formuleringsforskel i forhold til energisparebekendtgørelsen, 

som kan give anledning til forskel i fortolkning. I nærværende bekendtgørelse står 

der: ”Fremsender virksomheden et regnskab…”, hvorimod der i energisparebe-

kendtgørelsen står: ”kan virksomhedens fremsende”. Dette bør ensrettes. 

Derudover står der i nærværende bekendtgørelse: ”…skal afgørelsen om forhø-

jelse af indtægtsrammen ændres…” hvorimod der i energisparebekendtgørelsen 

står: ”…skal afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen tilbagekaldes”. Denne 

formulering bør ensrettes for at undgå forskellige tolkninger. 
 

 

Kapitel 4 (Korrektion) 

 

§ 9 

 

 

 

 

• Se ovenstående overordnede bemærkning om, at korrektioner bør følge årsregn-

skabslovens principper. Det skal her bemærkes, at der historisk har været et be-

hov for en række netselskaber for at genindberette deres reguleringsregnskaber. 

Dette har typisk ikke skyldtes deciderede fejl, men manglende guidance fra myn-

dighederne om, hvordan regnskabet skulle opstilles.  

 

• Dansk Energi finder endvidere bestemmelsen uklar, og at opdelingen i, hvorvidt 

korrektioner påvirker differencen i henholdsvis selskabernes eller forbrugernes 

favør leder til, at bestemmelsen er utilstrækkelig. Fx bør selskaberne have mulig-

hed for at korrigere væsentlige forhold, som har betydning for fremtidige indtægts-

rammer, men som ikke påvirker årets difference (eller indtægtsramme). Dette kan 

fx angå omkostninger. Det forekommer endvidere mærkværdigt, at selskaberne 

alene kan rette ulovligheder, såfremt de påvirker indtægtsrammen væsentligt, el-

ler såfremt de påvirker differencen i forbrugernes favør. 

 

 

 

Specifikke bemærkninger – indberetningsblanket 
 

Som nævnt under de overordnede bemærkninger foreslår Dansk Energi, at indberetnings-

blanketten ikke gøres til et bilag til bekendtgørelsen, men i stedet udarbejdes sideløbende 

med vejledningen for reguleringsregnskabet.  

 

Indberetningsblanketten har på nuværende tidspunkt en så ufærdig karakter, at det ikke vir-

ker hensigtsmæssigt at kommentere på den på nuværende tidspunkt. Eksempelvis beskriver 

blanketten ikke differencer. Pkt. 9.2 om tab/gevinst ved salg af aktiver burde retmæssigt stå 
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som en post under 1. indtægter eller 2 omkostninger. Der mangler felter for midlertidige tarif-

nedsættelser. Derudover synes der at mangle en række poster, som tilsyneladende skal ind-

berettes i medfør af revisionsinstruksen og indtægtsrammebekendtgørelsen, herunder diffe-

renceafviklingsplan for differencer i forbrugernes favør.  

 

Det er således også vanskeligt at kommentere på udkastet til blanket, da vi ikke kender defi-

nitionen af de forskellige tal.  

 

Dansk Energi indgår gerne i en efterfølgende dialog med henblik på at levere input til ud-

formningen af en indberetningsblanket og tilhørende vejledning. 

 

Specifikke bemærkninger – revisionsinstruks 
 

For overblikkets skyld er de specifikke bemærkninger indsat i tabelform nedenfor. 

 

Generelle handlinger vedrørende indberetningen 

 

Kap. 2 

 

 

 

 

• Pkt. 2.4: Det bør fremgå af ledelsesberetningen hvilken regnskabspraksis, der er 
gjort brug af. Det samme bør eventuelle ændringer i regnskabspraksis. Det be-
mærkes, at formuleringen: ”Revisor skal påse, at netvirksomheden ikke har æn-
dret enten regnskabsmæssige skøn, regnskabsprincipper eller regnskabspraksis 
sammenholdt med sidste reguleringsår” kan antyde, at det er forkert fx at ændre 
regnskabspraksis. Det bør omformuleres, så det fremgår, at dette er tilladt, så 
længe det sker i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og be-
mærkes. 
 

• Pkt. 2.5: Bør ændres under henseende til overordnet bemærkning omkring kor-
rektioner af regnskabsoplysninger. 
 

• Pkt. 2.6: Det er uklart hvilke regler om periodisering, der henvises til. Periodise-
ring bør følge årsregnskabslovens principper. Der er intet behov for eller hjemmel 
til, at tilsynet fastsætter yderligere retningslinjer herfor. 

 

 

Specifikke handlinger vedrørende indberetningen 

 

Kap. 3 

 

 

 

 

• Pkt. 3.1: Det fremgår, at forsikringsindtægter skal indgå i de driftsmæssige ind-

tægter. Dette må bero på en fejl. Af indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 2, 

fremgår det, at disse skal regnskabsføres som negative indtægter. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at netselskaberne efter engrosmodellens indførel-

se ikke længere opkræver PSO, men dog fortsat kan have forskellige gennemfak-

tureringer til både Energinet og evt. andre overliggende net. 

 

• Pkt. 3.1.1: Indtægter fra opkrævning af differencer for tidligere år bør ikke nævnes 
her. Indtægter dækker de faktiske opkrævninger i året, uanset om det sker for at 
indhente tilgodehavender fra tidligere år, og disse vil være en delmængde af tarif-
indtægterne. 
 
Endvidere skal forsikringsindtægter ikke indgå i reguleringsregnskabets indtægter 
men regnskabsføres som negative omkostninger, jf. § 45, stk. 2, i indtægtsram-
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mebekendtgørelsen. 
 
Det er uklart, hvad der menes med, at revisor skal påse, ”at eventuelle ændringer 
i andre indtægter er oplyst korrekt”. 
 

• Pkt. 3.1.2: Der henvises til demonteringsomkostninger for eksisterende anlæg, 

som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer og som indgår i be-

regningen af nødvendige nyinvesteringer. Begrebet ’nødvendige nyinvesteringer’ 

findes ikke efter den nugældende indtægtsrammeregulering. Der må menes pro-

jekter, der medfører en indtægtsrammeforhøjelse efter de relevante bestemmel-

ser i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

• Pkt. 3.1.4: Formuleringen kan udlægges så, der stilles krav om, at såfremt nets-

elskabet tilfører et aktiv, der er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018, nye el-

ler forbedrede egenskaber mv., så skal revisor påse hvert eneste af disse aktiver, 

mhp. at disse forbedringsudgifter afskrives med lige store årlige beløb over akti-

vets restlevetid efter forbedringen. Det forekommer uproportionalt og kan næppe 

være meningen. Revisor skal tilrettelægge sin revision, så han med høj grad af 

sikkerhed kan erklære det i overensstemmelse med de gældende regler. Det in-

debærer diverse stikprøver mv., men det er uproportionalt at kræve en fuld gen-

nemgang af alle enkelt-forbedringer mv. formuleringen bør derfor justeres. 

 

Ligeledes ville det være uproportionalt at bede om en fuld gennemgang af samtli-

ge de tilfælde, hvor netselskabet tilfører et aktiv, der er idriftsat økonomisk før den 

1. januar 2018, nye eller forbedrede egenskaber mv. 

 

• Pkt. 3.1.6: Det forekommer uhensigtsmæssigt, at antal stationer og målere skal 
revideres i forbindelse med reguleringsregnskabet. Revisor bør alene påse det 
der ligger indenfor hans kompentenceområde, dvs. økonomiske forhold. 
 

• Pkt. 3.1.7: Der henvises til bemærkningerne ovenfor til reguleringsregnskabsbe-
kendtgørelsens § 5.  

 

• Pkt. 3.1.7: Kravene om dokumentation vedrørende forhøjelser af indtægtsram-
men skal kunne rumme, at opgørelserne kan baseres på estimater over forvente-
de omkostninger til projekter/forhold, der endnu ikke er færdiggjort, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 34, stk. 5.  
 

Det er uklart, hvad der menes med, at revisor ved bilagskontrol skal påse doku-

mentation for indberettede ansøgninger – det er jo netop ikke et krav, at ansøg-

ninger skal revisorpåtegnes, hvilket de facto bliver tilfældet, hvis dokumentationen 

skal påtegnes. Dette er en unødig og uhensigtsmæssig ekstraomkostning for 

netselskaberne.  

 

Det fremgår, at revisor skal fremhæve, hvis netvirksomheden har indberettet end-

nu ikke afgjorte ansøgninger. Det er uklart, hvad der menes hermed. En liste over 

endnu ikke afgjorte ansøgninger synes mere relevant i ledelseserklæringen. Så-

fremt der menes, at revisor skal fremhæve, hvis der i den forventede difference er 

indregnet endnu ikke afgjorte ansøgninger, så bør dette krav udgå. Revisor skal 

sikre, at regnskabet giver et retvisende billede, og skal dermed også indregne 

forventninger til ansøgninger, som endnu ikke er afgjort. 

 

• Pkt. 3.2.3: Der henvises til bemærkninger til reguleringsregnskabsbekendtgørel-
sens § 2, nr. 1, herunder forholdet omkring aktiver anskaffet før 2000. 
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Det forekommer unødvendigt og uproportionalt at nævne, at revisor ved afgang af 
aktiver før afskrivningshorisontens udløb skal påse, at restværdien afskrives og 
indregnes. 

 

 

Energibesparelser 

 

Kap. 4 

 

 

 

 

• Pkt. 4.1: Afsnittet om inddragelse af kvalitetskontrollant og auditor formuleres 

uklart. I forslag til kvalitetsstyringssystem på Energistyrelsens hjemmeside frem-

går der ikke særskilte krav til auditering af økonomi, og det kan derfor ikke forven-

tes, at det vil indgå i kvalitetssikringsrapporter og auditering.  

Forslag til formulering: ”Revisor skal desuden inddrage kvalitetskontrollantens og 

auditørens årlige rapporter om antallet og typen af fejl vedrørende indtægter og 

omkostninger, såfremt disse foreligger, i tilrettelæggelsen af sin egen revision og 

skal påse, at virksomheden har fulgt op på væsentlige, påpegede fejl vedrørende 

omkostninger og indtægter i disse rapporter.” 
 

• Pkt. 4.2: Her bør det præciseres, at der er tale om tarif- og abonnementsindtæg-
ter. 

 

 

 

Dansk Energi står naturligvis til rådighed, såfremt der er behov for uddybning af høringssva-

ret. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 

Nicolaj Mølgaard Jakobsen  Julie Starostka 
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Sekretariatet for Energitilsynet  

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

e-mail: post@energitilsynet.dk  

   

   

 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
reguleringsregnskaber mv. 

 

Radius takker for muligheden for at kommentere på Energitilsynets udkast til 

reguleringsregnskabsbekendtgørelse med tilhørende bilag i form af blanketter og 

revisionsinstruks.  

 

Radius bakker op om Dansk Energis høringssvar og kan tilslutte sig indholdet heraf. 

Indholdet af nærværende høringssvar supplerer bemærkningerne fra Dansk Energi. 

 

1. Indledning 

 

Det materielle indhold af reguleringen vedrørende netvirksomhedernes økonomi er 

ganske kompleks. Vi anser det for meget væsentligt, at reglerne i den nye 

reguleringsregnskabsbekendtgørelse bliver så klare og administrerbare som muligt 

og at indholdet af bekendtgørelsen bidrager til enkelhed med fokus på de centrale 

forhold.  

 

Radius finder, at der på den baggrund bør ske en række justeringer i det 

foreliggende udkast til bekendtgørelse, idet reglerne på mange punkter fremstår 

som uklare, ligesom der lægges op til administrativt byrdefulde regler om forhold, 

der er uvæsentlige.  

 

Dertil kommer, at reguleringsregnskabsbekendtgørelsen med det nuværende 

indhold går ud over den hjemmelsbeføjelse, som Energitilsynet er tillagt ved 

elforsyningslovens § 69 b, stk. 3. En række bestemmelser vedrører således reelt det 

materielle indhold af den økonomiske regulering af netvirksomhederne. Dette 

kommer særligt til udtryk på en række punkter, hvor der er uoverensstemmelse 

mellem reglerne i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen og indholdet af 

indtægtsrammebekendtgørelsen. Radius finder det meget afgørende, at der ikke er 

indholdsmæssigt overlap imellem reglerne i indtægtsrammebekendtgørelsen og 

reglerne i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen. Dels vil det stride imod 

hjemmelsgrundlaget og dels vil det give anledning til uklarhed og usikkerhed. 

Reguleringsregnskabsbekendtgørelsen bør alene befatte sig med de forhold, der er 

angivet i hjemmelsbestemmelsen – dvs. fastsættelse af frister, bestemmelser om 

revision samt angivelse af hvilke oplysninger, som netvirksomhederne skal angive i 
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reguleringsregnskaberne. Dette indebærer desuden, at de bestemmelser i 

høringsudkastet, som vedrører oplysninger, der skal afgives til brug for 

benchmarkingen, skal udgå af bekendtgørelsen.     

 

Radius opfordrer derudover til, at de bilag, der i høringsversionen er vedlagt til 

bekendtgørelsen udgår, så de ikke bliver en del af bekendtgørelsen. Såfremt de fire 

dokumenter bilægges bekendtgørelsen, bliver indholdet opløftet til 

bekendtgørelsesniveau, hvilket indholdet af bilagene ikke egner sig til. Indholdet af 

bilagene er således ikke i detaljen afstemt med indholdet af hverken 

reguleringsregnskabsbekendtgørelsen eller indtægtsrammebekendtgørelsen, og det 

vil skabe yderligere usikkerhed om gældende ret, hvis dokumenterne gives 

bekendtgørelsesstatus. Dertil kommer, at indholdet af bilagene bør kunne ændres 

forholdsvis smidigt. Såfremt bilagene gøres til en del af bekendtgørelsen, vil 

ændringer kun kunne ske efter forudgående offentlig høring, hvilket ikke 

forekommer hensigtsmæssigt.  

 

I det følgende fremgår Radius detaljerede bemærkninger til indholdet af 

høringsudkastet samt de tilhørende bilag. 

 

2. Afgrænsning af indhold og hjemmel 

 

Elforsyningslovens § 69 b, stk. 3 giver Energitilsynet hjemmel til at fastsætte regler 

om indholdet af reguleringsregnskabet samt frister og revision. Der er således ikke 

tale om en hjemmel til at fastsætte regler vedrørende det materielle indhold af den 

økonomiske regulering af netvirksomhederne. Disse regler udstedes af 

Energistyrelsen, og følger af indtægtsrammebekendtgørelsen. Det er afgørende, at 

der ikke i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen fastsættes regler om det materielle 

indhold af den økonomiske regulering, og at der ikke opstår et overlap mellem de to 

regelsæt, herunder da der i modsat fald kan opstå kollision mellem regler med 

forskelligt indhold, som begge er på bekendtgørelsesniveau.   

 

Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at Energitilsynet ikke har 

mulighed for selv at fastsætte regler om det materielle indhold af den økonomiske 

regulering, når Energitilsynet samtidig er tillagt kompetencen til at administrere 

denne regulering. Der bør således ikke være tvivl om, at det er Energistyrelsen, der 

udsteder reglerne vedrørende indholdet af den økonomiske regulering. Der er i 

høringsudkastet en række konkrete eksempler på, at reglerne overlapper med 

indholdet af indtægtsrammebekendtgørelsen, og der er også flere eksempler på, at 

indholdet af de to regelsæt strider mod hinanden.  

 

Det gælder f.eks. i forhold til en lang række af definitionerne i § 2, at der 

forekommer regeloverlap med indholdet af indtægtsrammebekendtgørelsen. I de 

fleste tilfælde er der lagt op til definitioner, der er identiske med indholdet af 

indtægtsrammebekendtgørelsen, men en række af definitionerne har et andet 

indhold end i indtægtsrammebekendtgørelsen og nogle af definitionerne er 

indholdsmæssigt i strid med indholdet af reguleringen i 

indtægtsrammebekendtgørelsen. Eksemplerne viser, at regeloverlap bør undgås, 

da der ikke bør kunne opstå tvivl om, at det materielle indhold af den økonomiske 
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regulering alene bestemmes af reglerne i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

Herunder bør det ikke kunne forekomme, at Energitilsynet fastsætter regler med et 

andet indhold end i indtægtsrammebekendtgørelsen. Indholdet af de enkelte 

definitioner kommenteres nedenfor under punkt 10.  

 

Der er også andre eksempler på regeloverlap, herunder i § 3, som indeholder 

regler, der svarer til indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, og blandt andet fastslår, 

at reguleringsregnskabet skal udarbejdes efter principperne i årsregnskabsloven. 

Heroverfor står, at reglerne om korrektioner i § 9 indeholder en fravigelse af 

årsregnskabslovens regler, hvilket må anses for at stride imod både bestemmelsen i 

§ 3, og indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, jf. bemærkningerne nedenfor under 

punkt 5.       

 

3. Regler vedrørende oplysninger til brug for benchmarking 

 

Flere af bestemmelserne i høringsudkastet vedrører de oplysninger, som 

netvirksomhederne skal afgive til brug for benchmarkingen. Det gælder også 

indholdet af revisionsinstruksen, hvor kapitel 3.2 vedrører oplysninger til brug for 

benchmarkingen.  

 

Radius opfordrer til, at disse forhold udgår af bekendtgørelsen og 

revisionsinstruksen. 

 

For det første har Energitilsynet kun hjemmel til at fastsætte regler vedrørende 

indholdet af selve reguleringsregnskabet. Alle forhold, der ligger herudover – 

herunder de oplysninger, der afgives til brug for benchmarkingen af 

netvirksomhedernes økonomiske effektivitet – er ikke omfattet af bemyndigelsen.  

 

For det andet giver det indholdsmæssigt anledning til uklarhed og forvirring, når 

reglerne om indholdet af reguleringsregnskabet blandes sammen med regler om 

oplysninger til brug for benchmarkingen, fordi de oplysninger, der efterspørges til 

brug for benchmarkingen, har en anden vinkling. Dette kommer konkret til udtryk i 

flere af definitionerne, som tilsyneladende er indsat særligt med henblik på 

oplysningerne til brug for benchmarkingen, men som skaber forvirring i forhold til 

den økonomiske regulering generelt. Det gælder f.eks. definitionerne i § 2, nr. 1) og 

7) vedrørende ”afgange af aktiver” og ”anskaffelsesværdi”. Definitionerne anvendes 

tilsyneladende alene i forhold til revisionsinstruksens kapitel 3.2 vedrørende 

oplysninger til brug for benchmarkingen, som har fokus på anskaffelsesværdien af 

de pågældende aktiver. Som følge af dette fokus formår definitionerne at skabe 

unødig tvivl og forvirring om opgørelsen af forrentningsgrundlaget (aktivbasen) 

eftersom det fremgår, at det er anskaffelsesværdien, der indgår i 

forrentningsgrundlaget uden afskrivninger og nedskrivninger, hvilket ikke stemmer 

overens med indtægtsrammebekendtgørelsens § 7. 

 

Radius opfordrer på baggrund af ovenstående til, at reglerne om oplysninger til brug 

for benchmarkingen tages ud af bekendtgørelsen og i stedet samles i en vejledning.   
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4. Bilagene bør ikke være en del af bekendtgørelsen 

 

Radius opfordrer til at revisionsinstruksen og blanketterne ikke bliver bilag til 

bekendtgørelsen og dermed en del af selve bekendtgørelsen. 

 

De fire dokumenter egner sig ikke til at have bekendtgørelsesniveau, da indholdet af 

bilagene ikke er tilstrækkeligt klart og desuden ikke i detaljen er afstemt med 

indholdet af hverken reguleringsregnskabsbekendtgørelsen eller 

indtægtsrammebekendtgørelsen. Der er flere eksempler på, at indholdet af selve 

bekendtgørelsen og indholdet af revisionsinstruksen ikke svarer til hinanden. F.eks. 

fremgår det af bekendtgørelsens § 6, stk. 1, at netvirksomheden skal lade 

årsrapporten og reguleringsregnskabet revidere af samme revisionsfirma. I 

revisionsinstruksen fremgår det derimod, at Energitilsynet henstiller til, at det er 

samme revisionsfirma, der reviderer ”årsregnskabet, reguleringsregnskabet og 

oplysninger til brug for benchmarkingen”. Dertil kommer, at definitionerne i § 2 i 

mange tilfælde ikke i bilagene er anvendt i overensstemmelse med det indhold, der 

fremgår af bekendtgørelsen.  

 

Som et yderligere eksempel kan nævnes, at økonomiske gevinster/tab i forbindelse 

med salg af aktiver i blanketten, der er vedlagt som bilag 1, er rubriceret under 

”nedsættelser af indtægtsrammen”. Dette er i strid med 

indtægtsrammebekendtgørelsen og årsregnskabsloven, hvorefter en gevinst i 

forbindelse med et salg af et aktiv indgår som en indtægt, og et tab indgår som en 

omkostning. Når indholdet af blanketten indgår som en del af 

reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, skaber dette unødig tvivl om retstilstanden. 

 

Indholdet af bilagene bør ikke lovhierakisk være sidestillet med indholdet af 

indtægtsrammebekendtgørelsen og reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da det 

vil kunne skabe unødig usikkerhed om hvad der gælder i forhold til indholdet. Det 

bør være klart, at det er indholdet af de to bekendtgørelser, der er udtryk for 

gældende ret. 

 

Dertil kommer, at ændringer af bilagene kun kan ske efter forudgående offentlig 

høring, såfremt disse bliver en del af bekendtgørelsen, hvilket forekommer 

uhensigtsmæssigt. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 3, stk. 2, at Energitilsynet udover selve 

bekendtgørelsen og de tilhørende bilag også vil udarbejde retningslinjer til brug for 

udarbejdelsen af reguleringsregnskabet. Radius opfordrer til, at indholdet af 

bilagene indgår som en del af disse retningslinjer eller en samlet vejledning. 

 

Uanset, at Radius mener, at bilagene ikke skal være en del bekendtgørelsen og 

derfor skal udgå, har vi i nærværende høringssvar kommenteret på indholdet heraf.  

 

5. Korrektioner - § 9 

 

Bestemmelsen i § 9 giver anledning til usikkerhed om sit indhold, da 

formuleringerne fremstår uklare. De nævnte kriterier i stk. 1 og 4 for, hvornår der 
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kan eller skal foretages korrektioner i et aflagt reguleringsregnskab, er således 

ufuldstændige, idet de alene dækker de situationer, hvor en korrektion indebærer 

ændringer i den difference, der kan opgøres i det aflagte reguleringsregnskab. 

Bestemmelsen forholder sig dermed slet ikke til korrektioner, der ikke vil påvirke 

differencerne i det aflagte reguleringsregnskab. Som eksempel kan nævnes 

ændrede opgørelser af omkostningsniveauer, som vil kunne få fremadrettet 

betydning i forhold til benchmarking og fastsættelsen af indtægtsrammeniveauet i 

den efterfølgende reguleringsperiode, men som ikke vil have betydning i forhold til 

den difference, der kan opgøres i det reguleringsregnskab, hvor omkostningen 

ændres.    

 

Desuden lægger bestemmelsen op til en urimelig asymmetri og forskelsbehandling 

imellem korrektioner, der er i ”virksomhedens favør” og korrektioner, der er i 

”kundernes favør”. Bestemmelsen bør være neutral i forhold til konsekvenserne af 

gennemførte korrektioner. Herunder bør Energitilsynet jf. stk. 5, altid have mulighed 

for at korrigere fejlagtige oplysninger eller ulovlige forhold af egen drift. I 

bestemmelsen lægges der op til at dette kun skal være muligt såfremt ændringen er 

i kundernes favør. Derved vægter Energitilsynet tilsyneladende et kortsigtet og 

uklart hensyn til forbrugerne højere end hensynet til, at der rettes op på ulovlige 

forhold, hvilket forekommer uforståeligt og uproportionalt.  

 

Det bemærkes i øvrigt, at netvirksomhederne ofte kan være uforskyldte i, at der 

optræder oplysninger i et reguleringsregnskab, som viser sig at være fejlagtige, idet 

oplysningerne kan bero på informationerne modtaget fra tredjeparter som f.eks. 

Energinet. Sondringen af hvorvidt en ændring vil være i virksomhedens eller i 

forbrugernes favør vil desuden ikke altid være mulig at gennemføre jf. det 

ovennævnte eksempel på ændret omkostningsniveau.  

 

Endelig bemærkes det, at bestemmelsen tilsyneladende indebærer en fravigelse af 

årsregnskabslovens principper, som Energitilsynet ikke er hjemmel til at 

gennemføre, da det følger af indtægtsrammebekendtgørelsen, at 

reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i 

årsregnskabsloven.  Korrektioner af reguleringsregnskabet bør derfor følge 

årsregnskabslovens regler.  

 

6. Øgede administrative byrder for netvirksomhederne 

 

Radius opfordrer til, at reglerne i bekendtgørelsen gives et indhold, der ikke 

medfører unødigt øgede administrative byrder for netvirksomhederne. 

 

Radius mener herunder, at § 5 i høringsudkastet skal ændres, så der alene skal 

indberettes færre omkostninger i forhold til de nævnte bestemmelser, hvis der er 

tale om væsentlige mindre-omkostninger, der vil give anledning til en 

indtægtsrammereduktion efter indtægtsrammebekendtgørelsen, jf. det 

væsentlighedskriterium, der er indsat i indtægtsrammebekendtgørelsens § 34. Et af 

formålene med det relativt høje niveau for væsentlighedskriteriet i § 34 var således 

netop et administrativt hensyn til, at netvirksomhederne og Energitilsynet kunne 

undgå at bruge ressourcer på de sager, som angik beløb under 
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væsentlighedsniveauet. Såfremt virksomhederne alligevel skal være forpligtede til at 

indberette beløb under væsentlighedsgrænsen og at Energitilsynet skal 

sagsbehandle alle forhold uanset beløbets størrelse, forspildes dette formål og 

hensyn, som ikke bare fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen men også af 

elforsyningsloven, jf. lovændringerne gennemført ved lov nr. 662/2017.   

   

Det er derudover uklart, i hvilket omfang revisionsinstruksen vil medføre øgede 

administrative byrder for netvirksomhederne. Når konsekvenserne må anses for 

uklare skyldes det, at indholdet af revisorinstruksen giver anledning til tvivl om, hvad 

der lægges op til.  

 

F.eks er der ikke klarhed om de krav der stilles til revisionen i punkt 3.1.6 

vedrørende antallet af målere, hvor det både er angivet, at ”revisor skal påse”, at 

”netvirksomheden over for revisor skal sandsynliggøre” og at ”revisor skal 

kontrollere netvirksomhedens sandsynliggørelse” af antallet af målere.  

 

Der kan også henvises til punkt 3.1.7., hvor det fremgår, at det ikke er et krav, at 

ansøgninger om forhøjelser af indtægtsrammen er revisorpåtegnet, men at 

dokumentationen for ansøgningerne skal være revisorpåtegnet. Det er uklart om der 

her menes dokumentationen i form af alle oplysninger, eller om der alene menes 

dokumentationen for de omkostninger, der begrunder ansøgningen.  

 

Tilsvarende er det ganske uklart i punkt 3.2.2, om revisor skal påse eller alene 

stikprøvevis skal påse de angivne forhold.  

 

Generelt er det vigtigt, at revisor udelukkende skal påtegne forhold vedrørende 

økonomiske oplysninger, der er væsentlige, og vi opfordrer til at dette sikres ved 

den endelige udgave af revisionsinstruksen.  

 

7. Revisionsinstruksen  

 

Som nævnt ovenfor under punkt 4 opfordrer vi til, at revisionsinstruksen ikke bliver 

en del af bekendtgørelsen.  

 

Som nævnt ovenfor under punkt 6 bør instruksen gennemgås med henblik på at 

sikre, at omfanget af revisors arbejde beskrives klart, og at revisor kun skal fokusere 

på væsentlige forhold.  

 

Udover ovenstående har vi følgende yderligere bemærkninger til indholdet af 

revisionsinstruksen. 

 

Det fremgår under punkt 3.1.7 om forhøjelser, at revisor skal fremhæve, hvis den af 

netvirksomheden indberettede dokumentation for ansøgninger om forhøjelser ikke 

er korrekt, eller hvis ”netvirksomheden har indberettet endnu ikke afgjorte 

ansøgninger”. Såfremt dette skal forstås sådan, at revisor skal fremhæve, hvis en 

netvirksomhed har medtaget tillæg til indtægtsrammen i sit samlede 

indtægtsrammeniveau, som endnu ikke er godkendte af Energitilsynet, bør 

bemærkningen udgå. Det følger således af indtægtsrammebekendtgørelsens § 8, 
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stk. 4, at netvirksomhederne kan opkræve beløb, der svarer til det forventede 

niveau for indtægtsrammen, også hvis dette er anderledes end de af Energitilsynet 

udmeldte niveauer. Dette vil også være det mest retvisende og det gælder 

naturligvis både i forhold til forventede reduktioner og forhøjelser af 

indtægtsrammen. I det hele taget bør forventede reduktioner og forhøjelser af 

indtægtsrammen behandles ens i forhold til aflæggelsen af 

reguleringsregnskaberne, idet der ikke i indtægtsrammebekendtgørelsen er belæg 

for, at de to typer af justeringer skal behandles forskelligt. Vi opfordrer på baggrund 

heraf til, at den nævnte bemærkning udgår af revisionsinstruksen.   

 

Flere elementer i revisionsinstruksen forudsætter tilsyneladende, at 

netvirksomhederne er i besiddelse af dokumentationsmateriale vedrørende 

investeringer mv. der ligger meget langt tilbage i tiden. Vi bemærker i den 

forbindelse, at reglerne om netvirksomhedernes pligt til at opbevare 

regnskabsmateriale følger af andre regler.  

 

8. Oplysninger vedrørende energibesparelser - §§ 7-8 

 

Reglerne om, hvilke oplysninger der skal afgives i reguleringsregnskabet 

vedrørende indtægter og omkostninger knyttet til energibespareforpligtelserne, bør 

være identiske med de tilsvarende regler for naturgasdistributionsselskaberne, som 

følger af energisparebekendtgørelsen. Netvirksomheder og 

naturgasdistributionsselskaber er omfattet af den samme energispareaftale og der 

bør derfor naturligt gælde de samme regler i forhold til regnskabsaflæggelse. Det 

kan konstateres, at der i høringsudkastets §§ 7 og 8 er en række eksempler på, at 

bestemmelserne er formuleret anderledes end i energisparebekendtgørelsen. 

Radius opfordrer til, at bestemmelserne justeres med henblik på at sikre, at reglerne 

bliver identiske med indholdet af energisparebekendtgørelsen. 

 

9. Hvordan skal reguleringsregnskabet aflægges 

 

Det følger af § 3 i høringsudkastet, at netvirksomhederne skal udarbejde 

reguleringsregnskabet efter principperne i årsregnskabsloven. Dette svarer til de 

regler, der hidtil har været gældende.  

 

Det følger derudover af § 4, at reguleringsregnskabet skal aflægges i Energitilsynets 

online anmeldelsessystem eller alternativt ved brug af blanketten vedlagt som bilag 

1. 

 

Ud fra de nævnte bestemmelser er Radius bekymret for om Energitilsynet lægger 

op til, at netvirksomhederne ikke længere skal have mulighed for at udarbejde et 

samlet reguleringsregnskab med både tal og forklarende tekst til de enkelte 

elementer, således som det hidtil har været tilfældet. 

 

Radius opfordrer til, at der fortsat bliver mulighed for at aflægge 

reguleringsregnskabet som et samlet dokument. Ikke mindst i forbindelse med 

overgangen til den nye økonomiske regulering, og de usikkerheder som ny 

regulering giver anledning til, kan der være behov for at netvirksomhederne har 
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mulighed for frit at kunne supplere de påkrævede oplysninger med forklarende 

tekster.      

 

10. Definitioner 

 

Generelt fremstår bestemmelsen med definitioner i § 2 som meget svær at 

overskue, hvilket dels skyldes de unødvendigt mange definitioner, og dels at 

indholdet af definitionerne i mange tilfælde fremstår uklare og skaber tvivl om, hvad 

det menes. Dertil kommer, at flere af definitionerne er meget regnskabstekniske og 

kun er medtaget pga. indholdet af revisionsinstruksen. Nogle af definitionerne 

anvendes dog slet ikke – heller ikke i revisionsinstruksen. Flere af definitionerne er 

desuden også indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen og bør ikke gentages i 

denne bekendtgørelse. Da betydningen af de definerede forhold vil kunne få stor 

betydning, og uklarheder vil kunne skabe øget usikkerhed om en i forvejen 

kompleks regulering, opfordres Energitilsynet til nøje at gennemgå hver enkelt 

definition med henblik på at overveje relevansen og indholdet.  

 

De definitioner, der vedrører oplysninger, som skal afgives til brug for 

benchmarkingen bør generelt udgå, jf. bemærkningerne ovenfor under punkt 3. 

 

Nedenfor følger mere specifikke kommentarer til de enkelte definitioner.   

 

Nr 1) 

 

• Formuleringen udgør reelt ikke en definition på ”afgange af aktiver”, som 

den ellers angiver at skulle definere. I stedet er der beskrevet et forhold 

vedrørende værdien af aktiver, der udgår af forrentningsgrundlaget. Dette 

er imidlertid uklart, og det er uforståeligt, hvorfor det er 

anskaffelsesværdien, der er henvist til, da det efter 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, vil være den (eventuelt) resterende 

del af den bogførte værdi, der udgår af forrentningsgrundlaget, ved en 

afgang af et aktiv. Dette følger også af revisorinstruksens punkt 3.2.3. Det 

er på baggrund heraf uklart, hvad definitionen skal bruges til, og hvilket 

indhold den har. Uanset om Energitilsynet vurderer, at der i 

benchmarksammenhæng er behov for, at netvirksomhederne oplyser om 

anskaffelsesværdien i forbindelse med afgang af aktiver ændrer det ikke 

på, at det er den resterende del af den bogførte værdi, der er relevant i 

forhold til forrentningsgrundlaget ved afgange af aktiver.  

 

• Definitionen anvendes tilsyneladende i sammenhæng med de oplysninger, 

der skal afgives til brug for benchmarkingen, jf. revisorinstruksens punkt 

3.2. Såfremt der ikke er tale om oplysninger, der indgår som en del af selve 

reguleringsregnskabet, falder dette uden for hjemmelsbestemmelsen i § 69 

b, stk. 3. 

 

• Definitionen anvendes reelt ikke efter sit indhold i revisorinstruksens punkt 

2.3.2, da den ikke giver mening i sammenhængen, de steder, hvor ”afgang 

af aktiver” er nævnt i formuleringerne. 
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• Der er henvist til indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 7 og 8 i forhold 

til ”forrentningsgrundlaget”. De nævnte bestemmelser indeholder imidlertid 

ikke definitioner på forrentningsgrundlaget, men på aktivbasen. 

Forrentningsgrundlaget er derimod beskrevet i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 7. 

 

• Såfremt definitionen i en eller anden form fastholdes, bør der til sidst bare 

henvises til ”bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder § 2, 

nr. 7 og 8.” således, at ”og netaktiver økonomisk idriftsat før 2018” udgår. 

 

• Henvisningen til § 2, stk. 1, nr. 7, skal ændres til § 2, nr. 7. 

 

Nr. 2) 

 

• Det er uklart, hvorfor definitionen kun anvendes i forhold til aktiver, der er 

idriftsat fra 1. januar 2018. 

 

• Det fremgår, at der er tale om ”afskrivninger i reguleringsåret”. Denne 

formulering er forskellig fra formuleringen i nr. 3), hvor der står ”årets 

samlede afskrivninger”. Det vil øge klarheden, hvis der i bestemmelserne 

bruges samme formuleringer om samme forhold. 

 

• Definitionen anvendes ikke efter sit indhold i bilag 1, pkt. 4.4, hvor det igen 

er angivet, at det er i reguleringsåret, og at der er tale om afskrivninger af 

aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet idriftsat fra 1. januar 2018. 

Definitionen kan på den baggrund med fordel udelades.  

 

Nr. 3)  

 

• Det fremgår, at der er tale om ”årets samlede afskrivninger”. Denne 

formulering, er forskellig fra formuleringen i nr. 2), hvor der står 

”afskrivninger i reguleringsåret”. Det vil øge klarheden, hvis der i 

bestemmelserne bruges samme formuleringer om samme forhold.   

 

Nr. 4)  

 

• Der synes reelt ikke tale om en definition, idet formuleringen af definitionen 

og det der skal defineres er identiske. I den anden del af definitionen 

henvises der dog til ”definitionen i § 7, stk. 5, nr. 1 i 

indtægtsrammebekendtgørelsen”. Den nævnte bestemmelse udgør 

imidlertid ikke en definition, men er en bestemmelse, som fastsætter et 

element i opbygningen af det fremadrettede forrentningsgrundlag.    

 

• Definitionen vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen, 

som henhører under indtægtsrammebekendtgørelsen, og bestemmelsen 

bør derfor udgå.  
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Nr. 5)  

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 

 

• Definitionen der lægges op til er i øvrigt formuleret anderledes end i 

indtægtsrammebekendtgørelsen, hvor definitionen går på ”Andre indtægter 

som netvirksomheden opnår ved driften af den bevillingsmæssige aktivitet.” 

Dette illustrerer risikoen ved, at der lægges op til, at forhold, der allerede er 

definerede i indtægtsrammebekendtgørelsen defineres på ny i 

reguleringsregnskabsbekendtgørelsen. 

 

Nr. 6)  

 

Definitionen forekommer reelt at være indholdsløs. Der er blot henvist til en 

materiel regel i indtægtsrammebekendtgørelsen, hvoraf det følger, at 

Energitilsynet har en skønsmæssig beføjelse til at vælge, hvilke data – dvs. 

hvilke omkostninger -- der ikke skal indgå i benchmarkingen. Dermed gives 

der reelt ikke nogen indholdsmæssig information om det forhold, der 

ønskes defineret. 

 

Nr. 7) 

 

• Der bør henvises til aktivbasen i stedet for til forrentningsgrundlaget, da 

dette vil svare til terminologien i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

• Det er uklart, hvad der er tilsigtet med bestemmelsen. Det er i definitionen 

angivet, at der ved opgørelsen af værdien af et aktiv i forhold til 

forrentningsgrundlaget skal ses bort fra afskrivninger og nedskrivninger fra 

idriftsættelsestidspunktet, og dermed kun ses på anskaffelsesværdien. 

Dette er ikke i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens § 

7.  

 

• Definitionen indeholder reelt ikke nogen definition af det, der er angivet at 

skulle defineres – nemlig ”anskaffelsesværdien” 

   

• Ligesom definitionen i nr. 1) vedrører definitionen tilsyneladende kun 

benchmarkingen og definitionen bør derfor udgå.  

 

Nr. 8) 

 

• Det er uklart, hvorfor definitionen kun vedrører aktiver, der er erhvervet fra 

(og med) 2018. 
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• Ligesom definitionen i nr. 1) vedrører definitionen tilsyneladende kun 

benchmarkingen og definitionen bør derfor udgå.  

 

Nr. 9) 

 

• Hvis definitionen skal bruges i forhold til bestemmelsen i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 22 om indikatorer er definitionen alt for 

snæver. Bestemmelsen i § 22 vedrører således alle typer elmålere og ikke 

kun målere til brug for måling af elektricitet leveret til slutbrugere mv. Fx er 

udvekslingsmålere og kontrolmålere og målere vedrørende produktion 

omfattet af § 22 men ikke af definitionen i nr. 9. Definitionen er dermed et 

eksempel på den store risiko, der er forbundet med, at forhold, der allerede 

er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen, defineres på ny i 

reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, idet der lægges en fortolkning ned 

over definitionen, der reelt ændrer indholdsmæssigt på det materielle 

indhold af indtægtsrammereguleringen.    

 

• Bestemmelsen bør udgå, da den vedrører materielt indhold af 

indtægtsrammereguleringen, som allerede er reguleret af 

indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

• Hvis bestemmelsen skal bruges i forhold til bestemmelsen i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 22 skal den ses i tæt sammenhæng 

med definitionen af ”stationer” i nr. 23. Det er derfor uheldigt, at de to 

bestemmelser er formuleret forskeligt, idet definitionen i nr. 9) tilsigter at 

definere ”antallet af målere” hvorimod definitionen i nr. 23) alene tilsigter at 

definere ”stationer”.  

 

Nr. 10) 

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 

 

• Definitionen anvendes slet ikke i bekendtgørelsen eller i de underliggende 

bilag og bør derfor udgå. 

 

Nr. 11)  

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 
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Nr.12) 

 

• Det er uklart, hvad der er tilsigtet med bestemmelsen og herunder 

sammenhængen med definitionen i nr. 11). Bestemmelsen hænger 

desuden ikke sammen med indholdet af revisionsinstruksen. 

 

Nr. 13) 

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 

 

Nr. 14)  

 

• Definitionen må vurderes ikke at være fyldestgørende, og Energitilsynet 

opfordres til, at det fysiske nettab til regulatorisk brug i stedet fastsættes 

mere præcist i en vejledning.  

 

• Der bør være en mere direkte kobling imellem definitionen af det fysiske 

nettab i nr. 14) og omkostningerne til nettab defineret i nr. 21). Det hænger 

således ikke sammen, at der efter 14) kun er tale om nettabet i et 

reguleringsår, mens der i nr. 21) kan indgå omkostninger fra flere 

reguleringsår.  

 

Nr 15) 

 

• Se kommentar til nr. 14) 

 

Nr 16) 

 

• Bestemmelsen bør udgå, da den vedrører et materielt indhold af 

indtægtsrammereguleringen, som er reguleret af 

indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

• Se også kommentar til nr. 25)  

 

Nr 17) 

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 

 

• Modsat de fleste andre definitioner, der allerede er indeholdt som 

definitioner i indtægtsrammebekendtgørelsen, er der ikke i nr. 17) henvist til 

definitionen i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
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Nr 18) 

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 

 

Nr 19) 

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 

 

Nr 21) 

 

• Se kommentar til definitionen i nr. 14) 

 

Nr 23) 

 

• Definitionen er allerede indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, og 

vedrører det materielle indhold af indtægtsrammereguleringen. Definitionen 

bør derfor ikke være indeholdt i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen, da 

det falder uden for Energitilsynets beføjelse at fastsætte regler om det 

materielle indhold af indtægtsrammerne. 

 

• Der er en forskel i definitionen, der er lagt op til her, sat i forhold til 

definitionen, der er indeholdt i indtægtsrammebekendtgørelsen, idet der her 

i nr. 23) er tilføjet ”ultimo reguleringssåret”. Dels er det uhensigtsmæssigt, 

at der er forskel på definitionerne. Og dels giver angivelsen af ”ultimo 

regnskabsåret” ikke indholdsmæssig mening i forhold til en definition af 

”stationer”.   

 

Nr 25) 

 

• Bestemmelsen bør udgå, da den vedrører et materielt indhold af 

indtægtsrammereguleringen, som er reguleret af 

indtægtsrammebekendtgørelsen. 

  

• Det bemærkes, at der i definitionen i 16) er nævnt betalinger fra 

konkursboet, hvilket ikke er nævnt i indtægtsrammebekendtgørelsens § 21. 

Dette står i modsætning til, at der i definitionen i nr. 25) ikke er nævnt noget 

om faktureringer til konkursboet som en del af tabet. Dette illustrerer, at der 

i definitionerne reelt sker en fortolkning af materielle bestemmelser i 

indtægtsrammebekendtgørelsen, hvilket er uhensigtsmæssigt.   
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Nr 26) 

 

• Henvisningen skal være til § 2, nr. 7, og ikke til § 2, stk. 1, nr. 9. 

 

• Henvisningen til indtægtsrammebekendtgørelsen er upræcis. Der skal ikke 

henvises til ”forrentningsgrundlaget”, men til ”den fremadrettede aktivbase 

til forrentning”, som defineres i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 7. 

Forrentningsgrundlaget er derimod beskrevet i 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 7. 

 

Nr 27) 

 

• Det bemærkes, at netvirksomhederne ikke længere opkræver hverken 

PSO-tarif eller transmissions- og systemtarif for Energinet. Opkrævningen 

foretages af elhandelsvirksomhederne, jf. elforsyningslovens §§ 72 b og 72 

d. 

 

Nr 28) 

 

• Det følger af de materielle bestemmelser i 

indtægtsrammebekendtgørelsen, at reguleringsregnskaberne som 

udgangspunkt skal udarbejdes på grundlag af reglerne i 

årsregnskabsloven. Heraf følger, at en gevinst ved frasalg af et aktiv 

opgøres som en indtægt, og herunder som en regulatorisk indtægt. 

Ligeledes skal et tab ved frasalg af et aktiv opgøres som en omkostning, og 

herunder en regulatorisk omkostning.  

 

• Det fremgår imidlertid af punkt 9.1 i bilag 1, at Energitilsynet modsat 

indholdet af indtægtsrammebekendtgørelsen og årsregnskabsloven lægger 

op til, at gevinsten/tabet ikke skal behandles som en indtægt/omkostning, 

men i stedet som en reduktion eller en forhøjelse af indtægtsrammen, 

hvilket altså er forkert. Eksemplet illustrerer det stærkt uhensigtsmæssige i, 

at Energitilsynet på bekendtgørelsesniveau fastsætter regler, der vedrører 

de materielle regler i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Radius 

 

 

Cäthe Juul Bay-Smidt 
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Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500  Valby 

Att.: Specialkonsulent Niels Outzen Jensen og  

 Elsebeth Normann Jensen 

Pr. e-mail: post@energitilsynet.dk; cc: noj@energitilsynet.dk; 

 enje@energitilsynet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. maj 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders regulerings-

regnskaber med bilag 

 

Tak for muligheden for at kommentere udkastet. 

 

Vi har efterfølgende bemærkninger til henholdsvis bekendtgørelse og revisionsin-

struks samt revisorerklæring. 

 

Der er en række kommentarer til vores gennemgang af de udsendte udkast til 

revisionserklæring og revisionsinstruks, som vi mener kan give anledning til, at 

Energistyrelsen kontakter et revisionsfirma med henblik på at sikre en korrekt 

udformning af revisorerklæring, når krav og omfang til indberetning er endeligt 

fastlagt.  

 

Dette med henblik på at sikre, at udformning af endelig skabelon til revisorerklæ-

ring(er) i henhold til Energistyrelsens udformning heraf kan anvendes uden ju-

steringer fra revisors side i forhold til de endelige indberetninger, som Energisty-

relsen udformer i forhold til reguleringsregnskab og benchmarking. 

 

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber: 

§ 6, stk. 1 – det fremgår, at kun statsautoriserede revisorer kan revidere regule-

ringsregnskabet. Vi foreslår, at dette erstattes med ”godkendt revisor”.  

 

I øvrigt foreslår vi, at § 6 omformuleres, så Energitilsynet bemyndiges til at (eller 

kan) udstede revisorerklæring og revisionsinstruks i medfør af denne bekendtgø-

relse. Herved bliver det nemmere at foretage ændringer heri, idet man ellers skal 

afvente en ny bekendtgørelse ved ændringer. 

 

Bilag 3 - revisorinstruks 

Generelle bemærkninger: 

Der anvendes i en del tilfælde begrebet ”modificere konklusionen”. Det er vores 

opfattelse, at dette skal erstattes med ”tage forbehold”. Den afledte effekt af, at 

der er afgivet en konklusion med forbehold, er, at konklusionen er modificeret. 

 

Samme forhold gør sig gældende for begrebet ”modifikationer”, der bør erstattes 

med ”forbehold”. 
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Der indgår en del beskrivelser og handlinger vedrørende benchmarking. Der er 

ikke i det fremsendte materiale oplysninger om, hvordan den konkrete indberet-

ning i forhold til benchmarking forventes at se ud, hvorfor vi ikke umiddelbart 

kan komme med specifikke kommentarer hertil. 

 

Da vi således ikke er bekendt med indholdet, kan vi ikke konkludere, hvorvidt 

udkast til revisorerklæring kan omfatte disse oplysninger, eller der må udarbej-

des særskilt erklæring hertil.  

 

Opbygningen af revisorinstruksen følger ikke opbygningen af indberetningsske-

maet. Vi vil anbefale, at der anvendes samme rækkefølge i revisionsinstruksen 

med henvisning til de enkelte elementer i indberetningsskemaet, hvor dette er 

relevant, da dette sikrer, at der dannes et hurtigt overblik over handlinger til de 

enkelte felter i skemaet. 

 

Specifikke bemærkninger: 

Afsnit 1 - indledning 

Side 2, 3. afsnit – det er anført, at revisor skal udtrykke en konklusion om, hvor-

vidt reguleringsregnskab m.v. er i udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Specifik henvisning til ÅRL er overflødig, da dette følger af elforsy-

ningsloven. ÅRL nævnes i øvrigt heller ikke specifikt i erklæringen. 

 

Side 2, 2. sidste afsnit – der henvises til ”god revisionsskik”. Afsnittet bør æn-

dres, således at der sker henvisning til internationale standarder for revision 

samt yderligere krav efter dansk lovgivning. 

 

Side 2, sidste afsnit – der kan ikke pålægges revisor en frist for afgivelse af er-

klæring. Tidsfrist fremgår af bekendtgørelsen. Hvis intentionen er at gøre op-

mærksom på, at rettidig indsendelse også indbefatter, at revisors erklæring er 

afgivet inden denne frist, bør afsnittet omformuleres i overensstemmelse her-

med. 

Side 3, 1. afsnit – bør omformuleres, således at det fremgår, at revisor erklærer 

sig om reguleringsregnskabet i stedet for at påtegne det. 

 

Afsnit 2.1 – afstemning af regnskabsmateriale 

2. afsnit, sidste sætning – Her bør man være konkret og henvise til, at revisor 

skal tage forbehold, hvis det ikke er muligt at afstemme oplysninger til årsregn-

skabet. 
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Afsnit 2.3 – regnskabsmæssig adskillelse 

Sidste afsnit, sidste sætning – ”eller hvis tarifelementerne…”. Der har ikke været 

omtale af, at revisor skal påse tarifelementer i første afsnit. Der bør være sær-

skilt omtale heraf i særskilt afsnit under 2.3. 

 

Afsnit 2.5 – korrektioner   

Efter vores opfattelse bør korrektioner til en tidligere indberetning medføre ind-

sendelse af korrigeret indberetning vedrørende tidligere år forsynet med en sær-

skilt erklæring. 

 

Revisor kan herefter påse, at de korrektioner, som netvirksomheden har ansøgt 

om og fået godkendt, er korrekt indarbejdet i forhold til det reguleringsregnskab, 

som aflægges. 

 

2. afsnit – 2. sætning – ”såfremt korrektionen berigtiges af revisor..”. Vi er i tvivl 

om meningen heraf. Korrektioner berigtiges ikke af revisor. Revisor kan forsyne 

et korrigeret reguleringsregnskab med en ny påtegning. 

 

Afsnit 2.6 – periodisering 

1. afsnit – ”påse korrekt periodisering” – da netvirksomheden er underlagt års-

regnskabsloven, er den også omfattet af et grundlæggende princip omkring peri-

odisering. Det anbefales derfor, at bestemmelsen er mere specifik i forhold til 

Energitilsynets retningslinjer, og at det præciseres, hvilke retningslinjer der er 

tale om.  

  

Afsnit 3 – specifikke handlinger vedrørende indberetningen 

2. afsnit – bør udgå. Er omfattet af omtalen i 3. afsnit. Hvis det bibeholdes, vil vi 

nævne, at årsregnskabsloven ikke stiller krav om konkret kontering, men om op-

gørelsesmetoder. 

 

3. afsnit – det kan med fordel omformuleres/præciseres, at konsekvensen er, at 

virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal følge reglerne for regnskabs-

klasse C, hvad angår indirekte produktionsomkostninger. 

 

Afsnit 3.1.1. - indtægter 

Der skal stikprøvevis ske kontrol af tilslutningsbidrag. Er der i den forbindelse ta-

get stilling til, hvorvidt det skal være årets modtagne tilslutningsbidrag eller de 

regnskabsmæssigt indtægtsførte, såfremt tilslutningsbidrag periodiseres? 
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2. afsnit, side 6 – ”revisor skal endvidere påse, at eventuelle ændringer i andre 

indtægter ….”. Det bør præciseres, hvilke ”eventuelle ændringer” der er tale om, 

herunder om det er i forhold til tidligere år. Endvidere bemærkes, at der ikke 

umiddelbart ses at være et indberetningsfelt til dette. 

 

3. afsnit, side 6 – sidste sætning – ”…afholdt af denne” bør erstattes med 

”…tilhører denne”. 

 

Afsnit 3.1.2 - driftsomkostninger 

1. afsnit – det bør præciseres, at der er krav om indregning af indirekte produk-

tionsomkostninger uanset regnskabsklasse. Forholdet er i øvrigt nævnt i indled-

ningen til afsnit 3, hvorfor der blot kunne anføres et krav om, at revisor stikprø-

vevist kontrollerede, at der var indregnet IPO. 

 

Sidste afsnit, side 6 – det er vanskeligt for revisor stikprøvevist at kontrollere, 

om en given omkostning er indregnet eller ej. Bør omformuleres, således at der 

fremgår et krav om, at revisor kontrollerer, at de specifikke omkostninger ikke 

indgår. 

 

3.1.5 - leveret mængde 

Identificerede fejl og mangler i forbindelse hermed bør efter vores opfattelse 

medføre et forbehold i stedet for fremhævelse af forhold, da forkert angivelse 

heraf kan have indflydelse på over-/underdækning. 

 

3.1.6 - aktivitetsniveau  

Stationer og målere – der er under begge forhold anført, at Identificerede fejl og 

mangler i forbindelse hermed angives som fremhævelse af forhold. Efter vores 

opfattelse bør dette medføre et forbehold, da forkert angivelse heraf kan have 

indflydelse på benchmarking og dermed effektiviseringskrav. 

 

3.1.7 - justeringer 

Side 10 – Forhøjelser – 2. afsnit, sidste sætning, virker upræcis. Præciser, at do-

kumentationen bliver omfattet af revisorerklæringen på reguleringsregnskabet 

som følge af henvisningen til indtægtsrammebekendtgørelsen § 36, stk. 3. 

 

Side 10 – forhøjelser – sidst afsnit – vi forstår ikke umiddelbart, hvad der tænkes 

på med sætningen ”..har indberettet endnu ikke afgjorte ansøgninger”. 

Side 65 af 76



 

3.2 Regnskabsoplysninger til brug for benchmarking 

Der er ikke medsendt skema til brug for indberetning, hvorfor vi som udgangs-

punkt ikke kan komme med bemærkninger hertil, jf. i øvrigt omtale heraf indled-

ningsvist. 

 

Idet oplysninger til brug for benchmarking beskrevet i afsnit 3.2 ikke fremgår af 

reguleringsregnskab, er det efter vores opfattelse vanskeligt for revisor at erklæ-

re sig herom i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring om reguleringsregn-

skabet. Såfremt der er tale om et særskilt skema, er det vores opfattelse, at der 

bør afgives særskilt erklæring herom. 

 

Der kan endvidere blive den udfordring ved at anvende foreliggende udkast til 

revisorerklæring, at såfremt oplysninger til brug for benchmarking ikke i væsent-

lig grad er historiske finansielle oplysninger, så vil foreliggende udkast til revisor-

erklæring ikke kunne anvendes. Her vil der eventuelt skulle tages udgangspunkt 

i en anden erklæringstype, som omhandler ”andre erklæringsopgaver med sik-

kerhed”. 

 

4.1 Nettoomkostninger 

Det er indledningsvis anført, at ”revisor skal påse”. Det bør præciseres, at det er 

stikprøvevist. Endvidere bør anføres, at revisor kan afstemme, om de indberette-

de indtægter og omkostninger er i overensstemmelse med virksomhedens bogfø-

ring. 

 

Sidste afsnit – sidste sætning bør omformuleres, så det klart beskrives, hvad det 

forventes, at revisor har påset i forbindelse med fordeling af omkostninger til 

energibesparelser. 

 

4.2 Tarifindtægter 

1. afsnit – sidste sætning - Vi vil anbefale, at der efter ”.. henføres til energibe-

sparelser” tilføjes: ”og anvender samme metode til fordeling af indtægter i regu-

leringsregnskabet som anvendt med fastsættelsen af tariffer for året.” 

 

2. afsnit – sidste afsnit. Det virker uklart, hvad der menes med tarifelementer. 

Bør eventuelt udgå. 

 

4.3 Korrektioner 

Det bør præciseres, hvilke korrektioner der tænkes på, og hvor de indberettes. 

Herefter kan revisor undersøge behandlingen heraf og udtale sig herom. Synes 

ikke at være en del af indberetningen af reguleringsregnskabet, og dermed synes 
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det vanskeligt at lade revisorerklæringen på reguleringsregnskabet omfatte dette 

forhold. 

 

Endvidere er der her ikke tale om revision af historiske finansielle oplysninger, 

som dermed kan dækkes af udkast til revisorerklæring. 

 

 

Bilag 4 – revisorerklæring 

Generelt skal det bemærkes, at vi ser, der lægges op til at anvende en revisorer-

klæring om ”Revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med be-

grebsrammer med særligt formål”. Denne type revisorerklæring kan vi som ud-

gangspunkt godt anvende i denne forbindelse, så længe der ikke indgår flere ik-

ke-historiske finansielle oplysninger, end der gør.  

 

Det skal dog anføres, at der er oplysninger i nærværende udkast til indberet-

ningsskema, som ikke vil kunne omfattes af revisionen. Det drejer sig om punkt 

12, hvor det skal angives, i hvilke år netvirksomheden ønsker at udskyde dæk-

ning af årets afholdte omkostninger til. Såfremt denne oplysning ønskes indbe-

rettet i den form og sammen med reguleringsregnskabet, vil vi anbefale, at der 

anføres en tekst i overskriften på de pågældende år med ”ikke revideret”. Så kan 

revisor i sin erklæring lave en fremhævelse, at der i tilskudsregnskabet indgår 

oplysninger, som ikke er reviderede. Dette anvendes også i andre sammenhæn-

ge, hvor eksempelvis en tilskudsgiver sætter som krav, at budgettal medtages i 

tilskudsregnskab. 

  

Konklusion 

2. linje – ”efter gældende lovgivning og i henhold til god revisionsskik” bør udgå 

og erstattes med en identifikation af reguleringsregnskabet og udvalgte beløb 

herfra. 

 

2. afsnit bør slettes, da det ikke er en del af konklusionen, men i stedet indgår i 

”Grundlaget for konklusion”. 

 

4. afsnit – ”samt principper i årsregnskabsloven” bør udgå, da reguleringsregn-

skabet ikke er aflagt efter årsregnskabskloven, og henvisningen til valgte prin-

cipper bør implicit følge af øvrige henvisninger. Sidste sætning bør som følge 

heraf også sammenskrives med 1. afsnit, således at det klart fremgår, efter hvil-

ke love, bekendtgørelser og vejledninger reguleringsregnskabet aflægges. Speci-

elt bør det tydeliggøres, hvilke vejledninger der er tale om, med konkret henvis-

ning til navn herpå og datering. 
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Grundlag for konklusion 

Revisionsinstruksen skal nævnes i dette afsnit umiddelbart efter ” … der er gæl-

dende i Danmark samt Energistilsynets revisionsinstruks om aflæggelse af regu-

leringsregnskab af XX”. 

 

Fremhævelse af forhold i de indberettede regnskabsoplysninger 

Overskriften bør ændres – fx ”Fremhævelse af forhold om anvendt regnskabs-

praksis og om begrænsning i anvendelse og distribution”. 

 

1. afsnit og 2. afsnit – ”den ansvarlige part” bør erstattes med konkret kunde-

navn.  

 

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet 

Der mangler henvisning til elforsyningsloven. 

 

Sidste del af afsnittet ”jf. også bilag 2 til bekendtgørelse om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber, hvor ledelsen bekræfter dette” bør slettes.   

 

Revisors ansvar for revisionen af reguleringsregnskabet 

3. linje – der bør stå revisorerklæring i stedet for ”erklæring”. 

 

1. afsnit samt 2. afsnit – der mangler henvisning til konkret revisionsinstruks. 

 

I afsnittet, hvor der angives pt. 3 forhold, revisor udtrykker sig om, er vi af den 

opfattelse, at der mangler omtale af et forhold nemlig: 

 

 - Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af 

reguleringsregnskabet, samt om reguleringsregnskabet afspejler de under-

liggende transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med regn-

skabsbestemmelserne i elforsyningsloven, osv. ……  

 

Underskrift 

Afsnittet bør slettes, er ikke del af erklæringen. 

 

Øvrige bemærkninger til erklæringen 

Erklæring om indberetninger vedrørende oplysning til benchmarking indgår ikke i 

erklæringen. Dette kan muligvis, jf. ovenstående, indbygges i erklæringen eller 

skal udarbejdes som en særskilt erklæring, som kan afgives i tilknytning til ind-

beretning af oplysninger herom. 
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Såfremt der måtte være spørgsmål til vores kommentarer, står vi naturligvis til 

rådighed. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jeanette Staal Mads Heldbo Jensen 

formand for FSR – danske revisorers 

Forsyningsarbejdsgruppe 

student 
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Fra: 1 - ERST Høring
Til: 1 - SET Energitilsynet
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber(ERST

Sagsnr: 2018 - 6709)
Dato: 18. maj 2018 13:17:10

Kære Energitilsynet.
 
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet  i høring.
 
TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for
erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer.
 
Med venlig hilsen

Andreas Oscar Arenfeldt
Stud.jur.

ERHVERVSSTYRELSEN
Direktionssekretariatet - Team Jura

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291090
E-mail: AndAre@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

PPas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt. 
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Fra: 1 - SET Energitilsynet
Til: Niels Outzen Jensen (SET)
Emne: VS: Offentligt høring af udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (ENS Id nr.: 1471424)
Dato: 18. maj 2018 11:13:43
Vedhæftede filer: image001.gif

Hej Niels
 
Er journaliseret.
 
 
Med venlig hilsen
 
Birgitte Farre
Kontorfuldmægtig
Tlf.     +45 4171 5354
Mail   bf@energitilsynet.dk
 
Billede til autosignatur - logo

 
Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
Tlf.     +45 4171 5400
Mail   post@energitilsynet.dk
Web   www.energitilsynet.dk
 

Fra: Emma Maria Drejer Olsen [mailto:emdo@ens.dk] 
Sendt: 18. maj 2018 11:02
Til: 1 - SET Energitilsynet
Emne: Sv: Offentligt høring af udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (ENS Id nr.: 1471424)
 
Til rette vedkommende,
 
Energistyrelsen har ingen bemærkninger til denne høring.
 
Med venlig hilsen / Best regards 

Juridisk Enhed 
HR & Jura / Human Ressources and Legal Services

 
E-mail juridisk@ens.dk

Danish Energy Agency - www.ens.dk 
- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

Til:
Fra: 1 - SET Energitilsynet (post@energitilsynet.dk)
Titel: Offentligt høring af udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber
Sendt: 30-04-2018 13:08:04
 
Kære høringsparter
 
 
Hermed fremsendes vedlagte udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber.
 
Udkastet til bekendtgørelsen regulerer hvornår og hvilke regnskabsoplysninger, netvirksomhederne årligt skal aflægge
revideret til Energitilsynet med henblik på, at Energitilsynet træffer afgørelse om netvirksomhedernes indtægtsrammer.
Bekendtgørelsen indeholder også regler om netvirksomhedernes mulighed for at ansøge om korrektion af
regnskabsoplysninger i aflagte reguleringsregnskaber.
 
Høringssvar til udkastet til bekendtgørelsen kan fremsendes pr. e-mail til post@energitilsynet.dk  med kopi til
noj@energitilsynet.dk , senest tirsdag den 22. maj 2018.
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Eventuelle spørgsmål til udkastet til bekendtgørelsen kan rettes til Niels Outzen Jensen (noj@energitilsynet.dk) eller
Elsebeth Normann Jensen (enje@energitilsynet.dk ).
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Birgitte Farre
Kontorfuldmægtig
Tlf.     +45 4171 5354
Mail   bf@energitilsynet.dk
 

 
Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
Tlf.     +45 4171 5400
Mail   post@energitilsynet.dk
Web   www.energitilsynet.dk
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Energitilsynet 

DE FRIE ENERGISELSKABER 
Ryesgade 3F, 3. sal 

2200 København N

M: +45 25 46 98 29  
E:  jm@defrieenergiselskaber.dk  
W: www.defrieenergiselskaber.dk 

København den 7. juni 2018 

Vedr: Høring revisionsskrivelse – Elnetselskaber. 

Energitilsynet har foretaget en høring af en ny revisionsinstruks med frist 22. maj 2018. Revisionsinstruksen vedrører 
netvirksomhedernes indberetning til dels reguleringsregnskab og dels regnskabsoplysninger til brug for økonomisk 
benchmarking.

De Frie Energiselskaber har ikke stået på tilsynets høringsliste. Desværre bliver vi først opmærksomme på høringen 
efter dialog med Energitilsynet 24. maj 2018, hvorefter Energitilsynet sender et høringsudkast 29. maj kl. 16:48. Heri 
står der: ”Det er desværre ikke længere muligt at komme med høringssvar. Vedhæftet er den version af revisionsin-
struksen, som var i høring”. På telefon bliver vi oplyst, at sagen skal på dagsorden på Energitilsynets bestyrelsesmøde 
i slutningen af juni. 

Vi vil argumentere for, at vi får mulighed for at blive hørt. For det første stod vi ikke på høringslisten. For det andet er 
der tale om en instruks, der kan få ikke ubetydelige konsekvenser for forbrugerne, tilsynet og hele energimarkedet. 
For det tredje er der nu cirka 2-3 uger til sagen skal behandles af tilsynets bestyrelse, hvorfor der bør være tidsmæs-
sig mulighed for, at vi bliver hørt. Vi vil gerne bede Energitilsynet om at tage vores høringssvar med i høringsarbejdet. 

I forlængelse hertil vil vi opfordre Energitilsynet at sende denne høring til de relevante interesseorganisationer, der 
varetager forbrugernes interesser, og som naturligt står på listen ifm. lignende høringer. De eneste, der pt. bliver hørt 
er de netselskaber, som skal reguleres, deres brancheforening samt Foreningen for Danske Revisorer (FDR). Høringen 
bliver dermed ikke dækkende  

Indledning - Høringssvar 
En ny revisionsinstruks hilses velkommen. Det vil øge åbenhed og gennemsigtighed om netselskabernes omkostnin-
ger. Dernæst vil en detaljeret revisionsinstruks lette tilsynets arbejde, og den vil være en klar rettesnor for selskaber-
ne i forbindelse med regnskabsprocessen.  

Når vi har påpeget uhensigtsmæssigheder eller klaget, har Energitilsynet oftere henvist til, at der var tale om revisi-
onspåtegnede regnskaber, og dermed ladet forstå, at der som sådan ikke kunne være noget at komme efter. Eksem-
pler herpå har været indledningsvise drøftelser om Energispareordningen, som år senere affødte hård kritik fra Stats-
revisorerne (2017). 

En revisionspåtegning bliver dog værdiløs, hvis ikke der ligger en klar og detaljeret revisionsinstruks bag. Hvis den har 
smuthuller, så efterlader den tilsynet med en unødvendig meropgave og i praktisk også et regulatorisk hul, som sel-
skaber kan benytte sig af. Med en mangelfuld revisionsinstruks kan tilsynet give sig selv et ringere værktøj end ellers 
ift. at føre et effektivt tilsyn med forbrugernes penge.  

Vi mener, at der er rum for forbedring. Vores kommentarer falder i følgende fire kategorier: 
1. Kontrolrevision
2. Markedsmæssighed
3. Omkostningers relevans
4. Energispareordningen

Ad 1 KONTROLREVISION 
For at stille tilsynet bedst muligt, bør Energitilsynet overveje at etablere a. revisionsmæssig dobbeltkontrol såvel 
som krav om b. indsendelse af intern revisionsprotokol direkte til Energitilsynet. 
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Formålet er at sikre compliance og at lette Energitilsynets tilsynsopgave.  

a. Indsendelse af intern revisionsprotokol (øverst side 3) 
Til direktion og bestyrelse udarbejder revisionen en protokol. Der er tale om en intern protokol. Det er populært sagt 
en ønskeliste fra revisionen. Her kan revisionen eksempelvis notere sager, som ikke er store nok til, at der skal tages 
højde for dem i regnskabet. Alligevel er det sager, der er store nok til, at revisionen skal bemærke dem. Det kunne 
være eksempelvis noter om manglende bilag, lidt for offensive momsfradrag, udfordringer med dokumentation på løn 
mv.  

Er revisionsprotokollen ren og fin, eller hvis der kun er tale om småproblemer, så er fremlæggelse af en protokol no-
get, som et selskab kan smykke sig med. Der vil ikke være problemer med at udlevere den.  

Derfor foreslår vi, at Energitilsynet får tilsendt revisionens ellers interne revisionsprotokol direkte fra revisor. Dette 
setup ses oftere i eksempelvis halvoffentlige selskaber, og det er, hvad SKAT kan kræve på alle aktieselskaber. Det vil 
være med til at skabe transparens og det vil bidrage til reduktion af den informationsasymmetri, der eksisterer mellem 
tilsynet og selskaberne omkring eventuelle udfordringer i den daglige drift.  
 
b. Revisionsmæssig dobbeltkontrol 
Revisionsmæssig dobbeltkontrol ses typisk i virksomheder, hvor ejerkredsen har væsensforskellige interesser ift. le-
delsen. Eksempelvis kunne aktionærkredsen i et selskab ønske sig den bedst mulige forrentning, hvor daglig ledelse 
måske er mere var interesseret i at opbygge et større forretnings-konglomerat.  

I disse tilfælde kan der indsættes en ekstra revisor – en revisionsmæssig dobbeltkontrol. Der etableres et system med 
en første-revisor og en anden-revisor. Første-revisor laver alt revisionsarbejdet som sædvanligt. Grundigt og omhyg-
geligt. Anden-revisor har alene til opgave at kontrollere, at det, som selskaberne og første-revisor gør, er korrekt og 
dokumenteret.  

Formålet er at få gennemsigtighed og dokumentationskvalitet til at stige. Transparens øges, og det påvirker tilliden til 
forvaltningen af forbrugernes penge positivt. 

 

Ad 2. MARKEDSMÆSSIGHED 
Entreprenørmodellen, der er den model, der benyttes for koncernintern handel, er ikke nævnt. Det vil sige, at der er 
ingen direkte kontrol med markedsmæssighed i forbindelse med revisionen.  
 
I den forbindelse har vi følgende bemærkninger:   
 

1. Det bør skrives ind i revisionsprotokollen, at såfremt OECD’s Transfer Pricing Regler ikke er overholdt, så skal 
dette bemærkes i erklæringen.  

 
2. Det skal ligeledes bemærkes i protokollen, at kontrol ikke er begrænset til bilagskontrol. Revisionen skal 

også lave yderligere handlinger eller foranstaltninger, der skal gøre, at revisor føler sig overbevist om, at reg-
lerne er overholdt. Det kunne eksempelvis være interviews med relevante medarbejdere for at sikre sig, at 
det, der står på skrift, er overholdt. Det kunne også være forespørgsler, observationer, vurderinger, stikprø-
vevis efterprøvelse af information samt test af relevante kontrollers design, implementering og effektivitet. I 
store virksomheder er det muligt at køre mange compliance-processer automatisk, men transfer pricing-
reglerne indebærer afvejning. Revisionen skal kontrollere om og hvordan, der er foretaget en afvejning.  
 

3. Dernæst er der hele spørgsmålet om fakturering og markedsmæssighed. Et eksempel på lønsum: En jurist el-
ler økonom, som ikke er ansat i netselskabet, men som arbejder fuldtid for netselskabet kan generere en fak-
tura på 160,3 timer x 12 måneder x 1.000 kr. (timeløn) = 1,9 mio. kr. Den reelle omkostning til medarbejde-
ren er under det halve. I dette tilfælde har timerne genereret en pris der ligger langt over markedets værdi. 
Forbrugerne havde været bedre tjent med en fastansættelse frem for timeafregning. Netselskabet skal doku-
mentere, at arbejdet er udført og dernæst, at omkostningerne er markedsmæssige. Revisor skal sikre, at 
samhandel er sket efter OECDs transferpricing-regler, og at dokumentationen herfor foreligger. 
Der skal laves en stikprøve, som er tilstrækkelig til, at revisor føler sig overbevist om, at reglerne 
er overholdt. Der skal ikke kunne tages enkelte området ud. Det skal bilagskontrolleres. Det er ik-
ke nok, at den gennerelle aftale er indgået.  
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4. Revisionen skal være forpligtet til at foretage en kontrol af, hvorvidt fakturering er sket bagudrettet. 
Dette for at forhindre, at et selskab 28. december foretager fakturering, der eksempelvis kunne justere pri-
ser, lønsum eller projektsum, idet man pludselig finder, at en medarbejder har været underfaktureret og nu 
stiger prisen så pludseligt. 

 
5. Revisionen skal kontroller at samarbejdsaftaler for alle koncerninterne aftaler er lovlige og under-

skrevet. Samhandelsaftaler må ikke give mulighed for at gemme ”dårlige projekter”? Et eksempel: omkost-
ninger + %-andel. Hvis et kommercielt, koncernforbundet selskab laver et køb, som selskabet efterfølgende 
ikke er i stand til at videresælge i markedet med fortjeneste. I dette tilfælde vil det kommercielle selskab altid 
kunne videresælge ”det dårlige projekt” til netselskabet med fortjeneste. Dette er ikke den billigste løsning 
for forbrugerne. Derfor skal revisionen foretage kontrol på projektniveau og ikke alene kontrollere, at selska-
berne at indgået aftaler lovligt og korrekt.   

 
6. Udbud er ikke nævnt. Netselskaber afholder udbud på en lang række opgaver som eks. administration, ener-

gibesparelser og indkøbsopgaver. Af samme grund bør det være nævnt, at revisionen også skal fore-
tage stikprøver af selskabernes udbudsforretninger.   

 
 
Ad 3. OMKOSTNINGERS RELEVANS 
Det bør pålægges revisor, at kontrollere om omkostningerne er relevante og om har de ført til konkrete resultater. Der 
er intet krav om at revisor skal forholde sig til omkostningers relevans ift. selskabets nødvendige virke. Dette skal 
tilføjes instruksen. Vores bemærkninger: 
 

• Det kan sammenlignes lidt med aktivering af omkostninger i et “normalt selskab”, hvor revisionen skal evalu-
ere om omkostningen reelt har værdi. Det kan være en udfordring for revisor at vurdere, hvordan midlerne er 
brugt. Men eksempelvis ville en revision kunne bemærke, at der var påfaldende, at der holdes generalforsam-
ling i Costa Rica, fordi revisionen har en idé om, at det her ikke er noget, som SKAT ville acceptere eller god-
kende. Det indebærer, at revisionen skal foretage en vurdering af om omkostningen er relevant ift. 
selskabets nødvendige virke.  
 

• Revisor skal kontrollere fordelingsnøglen og dennes begrundelse. Der skal foreligge en fordelingsnøg-
le, og revisor skal sikre, at den aftalte fordelingsnøgle er anvendt. Dokumentationen for den valgte forde-
lingsnøgle skal ligeledes kontrolleres. Selskabet skal stå på mål for valget, og der skal være dokumentation 
for, at selskabet har brugt den. Et eksempel på kontrol af dokumentation: Det skal dokumenteres, at medar-
bejderen reelt bruger eksempelvis de 160,3 timer på den bogførte post. Det skal ikke bare være en excel-
regneark øvelse. Hvis der er eksempelvis er fire poster på området om året, der skal bogføres, så kan det ik-
ke kræve 1 fuldtidsstilling. Det skal revisor kunne udfordre. Dokumentationen skal selskabet fremlægges. 

 
• Der skal foretages en specifikation af hvordan koncernens administrationsomkostninger fordeles – 

herunder:  
o Hvilke fordelingsnøgler er anvendt 
o Hvilke poster er ikke relevante for netselskabet og skal derfor elimineres fra den samlede admini-

strationsomkostning før fordelingen finder sted? Eksempler: Omkostninger til salg og marketingsaf-
deling, sponsorater & lignende markedsføringstiltag, omkostninger til kundeservice, som er mere el-
ler mindre elimineret efter indførelse af Engrosmodellen 1. april 2016.  

 
Ad 4. ENERGISPAREORDNINGEN (ESO) 
Der er ikke taget højde for kritikken af Statsrevisorenes ESO-rapport (september 2017). Statsrevisorerne understre-
gede og kritiserede bl.a. at der overhovedet ikke har været ført tilsyn med omkostningerne, da der ikke var korrekt 
hjemmel til at tilsynet kunne gøre det (2017:3).  
 
Et par eksempler:  
 

• ”Derudover gennemgik Energitilsynet særskilt elnetselskabernes indberetninger i 2013 ved at sammenholde 
oplysningerne om selskabernes indberettede omkostninger til energibesparelser med oplysningerne i selska-
bernes reguleringsregnskaber. I de tilfælde, hvor oplysningerne ikke stemte overens, spurgte Energitilsynet 
selskaberne om, hvilke oplysninger der var korrekte. I den forbindelse bad nogle selskaber om at få 
korrigeret de omkostninger til energibesparelser, som de i første omgang havde oplyst.” (2017:43). 

 
• ”Det fremgår af den nye energisparebekendtgørelse fra juni 2017, at ministeriet indfø- rer et tilsyn med ener-
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giselskabernes omkostninger til energispareindsatsen. Af bekendt- gørelsen fremgår det, at Energitilsynet får 
ansvaret for dette tilsyn. Energitilsynet skal tilrettelægge indsatsen, så den er målrettet væsentlig-
hed, men samtidig sikre, at alle de omfattede selskaber kontrolleres mindst én gang årligt for én 
eller flere omkostninger afholdt i perioden 2016-2020. Energitilsynet får også kompetence til at afgøre 
selskabernes mulighed for at få dækket omkostningerne og til at give selskaberne påbud om at ændre i deres 
regnskabsførelse. Desuden er det som følge af den nye bekendtgørelse nu klart, at Energitilsynet fører til-
syn med markedsmæssigheden af de aftaler, som energiselskaberne indgår med eksterne aktører 
om energibesparelser i henhold til forsyningslovene” (2017:44). 
 

• ”Rigsrevisionen vurderer, at de data, der har ligget til grund for energisparebenchmarken og der-
med også udvælgelsen af selskaber til omkostningsanalysen, ikke har været tilstrækkeligt pålide-
lige til, at ministeriet kan basere en effektiv opfølgning på dem”. (2017:48)  

Som eksemplerne dokumenterer, så har der være problemer med omkostninger, kontrol af omkostninger, kontrol med 
markedsmæssighed, indberettede tal til tilsynet til trods for at disse var revisionspåtegnet.  

Ifølge høringsudgaven af revisionsinstruksen skal revisor eksempelvis blot vurdere om omkostninger overholder BEK 
§§16-19. Disse poster kan dog jf. vejledningen for ESO-omkostninger dække et meget bredt indhold, og der er rum 
for fortolkning. Der er intet krav om at revidere, hvorvidt omkostningerne er relateret til energibesparelser eller hvor-
vidt omkostningen er afholdt markedsmæssigt. Der er derfor et betydeligt efterslæb og en kritik, som kalder på en 
mere detaljeret instruks præcis vedr. ESO end den forelagte.  
 
Vores indledende, men ikke udtømmende - bemærkninger er som følger:  
 

• Der skal foretages en gennemlæsning af statsrevisorernes kritik mhbp. en mere uddybende in-
struks. Der står bl.a. i Rigsrevisionens rapport (2017:35), at: ”Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende, da 
det betyder, at ministeriet ikke har haft indsigt i, om selskaberne har henført flere omkostninger, end de var 
berettiget til. Ministeriet har frem til efteråret 2016 haft den opfattelse, at Energitilsynet førte tilsyn med om- 
kostningerne. Det har Energitilsynet imidlertid ikke haft hjemmel til at gøre. Ministeriet har i en ny bekendt-
gørelse fra juni 2017 givet Energitilsynet hjemmel til at føre tilsyn med selskabernes omkostninger til energi-
spareindsatsen”. På den baggrund er instruksen mangelfuld, idet den heller ikke indeholder elementer som 
markedsmæssighed og omkostningsrelevans. 
 

• Revisionen skal foretages konkret kontrol af, hvorvidt omkostningerne er relateret til energibesparelser, og 
dermed ikke kan konteres ovenpå indtægtsrammen.  
 

• Revisionsinstruksen skal pålægge revisor at kontrollere og se dokumentation for, at energispareomkostninger 
er opgjort særskilt – herunder hvorvidt de også fordelt på hhv. administrative og øvrige omkostninger, som 
Indtægtsrammebekendtgørelsen foreskriver (Rigsrevisionens rapport (2017:42)) 

 
Vi ser frem til fortsat positiv dialog med Energitilsynet om revisionsinstruksen lige såvel som vi altid gerne uddyber 
vores høringssvar ved et møde.  
  
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jette Miller 
adm. direktør 
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