
 

 

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 og definitioner 

 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på netvirksomheders aflæggelse af 

reguleringsregnskab til Energitilsynet. 

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 

 

1) Afgange af aktiver: Anskaffelsesværdien, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, af netvirksomhedens i 

reguleringsåret afgåede aktiver fra anlægskartoteket, som indgår i forrentningsgrundlaget, jf. 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder § 2, nr. 7, og netaktiver økonomisk 

idriftsat før 2018, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder § 2, nr. 8.   

2) Afskrivninger regnskabsklasse C: Afskrivninger i reguleringsåret opgjort efter 

årsregnskabslovens regler for virksomheder i regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens § 7, 

stk. 1, nr. 3, og som vedrører aktiver idriftsat fra 1. januar 2018. 

3) Afskrivninger af netaktiver idriftsat senest 31. december 2017: Årets samlede afskrivninger 

af netaktiver, jf. § 2, nr. 11, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

4) Afskrivninger af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet idriftsat senest 31. 

december 2017, som ikke er netaktiver: Afskrivninger af aktiver til brug for den 

bevillingspligtige aktivitet idriftsat senest 31. december 2017, som ikke er netaktiver som 

defineret i § 7, stk. 5, nr. 1, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

5) Andre indtægter: Andre indtægter som defineret i § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder. 

6) Anden data, som Energitilsynet vælger ikke skal indgå i benchmarkingen: Omkostninger, der 

ikke skal indgå i benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, jf. § 10, 

stk. 4, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

7) Anskaffelsesværdi: Værdien hvormed et aktiv til brug for den bevillingspligtige aktivitet 

indgår i forrentningsgrundlaget. Værdien skal opgøres brutto uden eventuelle afskrivninger 

eller nedskrivninger fra idriftsættelsestidspunktet. 

8) Anskaffelsesår for afgåede aktiver: Anskaffelsesår for netvirksomhedens aktiver i 

anlægskartoteket, der er erhvervet fra 2018, afgået i reguleringsåret. 

9) Antal målere: Antallet af målere ultimo reguleringsåret til brug for måling af leveret 

elektricitet i eget net til netvirksomhedens slutbrugere eller andre aftagere.  

10) Bindende midlertidig prisnedsættelse: Bindende midlertidig prisnedsættelse som defineret i § 

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

11) Driftsomkostninger: Driftsomkostninger som defineret i § 2, nr. 5, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder.  

12) Driftsomkostninger regnskabsklasse C: Driftsomkostninger opgjort efter årsregnskabslovens 

regler for virksomheder i regnskabsklasse C, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 3. 

13) Fremadrettet aktivbase til forrentning: En netvirksomheds aktiver til brug for den 

bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018.  



 

 

14) Fysisk nettab: Virksomhedens fysiske nettab er den mængde kWh, der er leveret ind i 

virksomhedens eget net i reguleringsåret fratrukket den mængde kWh, der er leveret hos 

slutbrugere eller andre aftagere i reguleringsåret. 

15) Gennemsnitlig omkostning pr. kWh nettab: Omkostninger til nettab i reguleringsåret 

divideret med det relaterede fysiske nettab i reguleringsåret. 

16) Hel eller delvis dækning af tab på debitorer i reguleringsåret: Bogførte beløb som 

netvirksomheden modtager fra en elhandelsvirksomhed eller en elhandelsvirksomheds 

konkursbo, der helt eller delvis dækker det beløb, som elhandelsvirksomheden skylder for 

betaling af beløb faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. 

17) Historisk aktivbase til forrentning: En netvirksomheds netaktiver, som er idriftsat økonomisk 

senest den 31. december 2017. 

18) Indtægter: Indtægter som defineret i § 2, nr. 9, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder.  

19) Leveret elektricitet: Leveret elektricitet som defineret i § 2, nr. 10, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder. 

20) Omkostninger i forbindelse med demontering og skrotning af anlægget: Bogført omkostning 

i reguleringsåret som følge af demontering og skrotning af aktiv, der har været i brug til den 

bevillingspligtige aktivitet.      

21) Omkostninger til nettab: Driftsomkostninger til nettab, som indeholder både aconto 

omkostninger til nettab for reguleringsåret samt saldoopgørelser for tidligere år.  

22) Reguleringsregnskab: Netvirksomhedens årlige regnskab for virksomhedens 

bevillingspligtige aktiviteter.  

23) Stationer: Stationer som defineret i § 2, nr. 16, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder ultimo reguleringsåret. 

24) Straksafskrivning på anlægget: Bogført straksafskrivning i reguleringsåret ved afgang af 

aktiver, der har været i brug til den bevillingspligtige aktivitet.  

25) Tab på debitorer i reguleringsåret: Virksomhedens bogførte tab som følge af en 

elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, som netvirksomheden har faktureret i 

henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt., i lov om elforsyning. 

26) Tilgange af aktiver: Anskaffelsesværdien, jf. § 2, stk. 1, nr. 9, af netvirksomhedens i 

reguleringsåret tilgåede aktiver i anlægskartoteket, som indgår i forrentningsgrundlaget, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder § 2, nr. 7. 

27) Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar: Beløb, som netvirksomheden 

opkræver for Energinet i reguleringsåret i transmissionsnet-tarif, systemtarif og PSO-tarif 

samt øvrige beløb, der eventuelt opkræves til andre overliggende net. 

28) Økonomisk gevinst/tab i forbindelse med salg af aktiver: Bogførte gevinster/tab i 

reguleringsåret fra salg af aktiver, der har været i brug til den bevillingspligtige aktivitet. 

 

 

Kapitel 2 

 

Netvirksomheders aflæggelse af reguleringsregnskab og revision 

 

Regnskab 

 



 

 

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

bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. 

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

årsregnskabsloven og retningslinjer, som Energitilsynet udmelder, og som kan tilgås på 

Energitilsynets hjemmeside.  

 

§ 4. Netvirksomhedens 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. Kan aflæggelse ikke ske i Energitilsynets online anmeldelsessystem, jf. stk. 2, skal 

reguleringsregnskabet aflægges ved brug af blanket for reguleringsregnskab, jf. bilag 1. Blanketten 

indsendes herefter per e-mail til Energitilsynet. 

Stk. 4. Netvirksomhedens tegningsberettigede skal afgive en ledelsespåtegning på 

reguleringsregnskabet ved anvendelse af blanket, jf. bilag 2. Den ledelsespåtegnede blanket, jf. 

bilag 2, skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab. 

Stk. 5. Energitilsynet offentliggør reguleringsregnskabet på Energitilsynets hjemmeside. 

 

§ 5. Netvirksomheden skal i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet indberette 

netvirksomhedens færre omkostninger i reguleringsåret på baggrund af forhold omfattet af 

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

 

 

Revision 

 

§ 6. Netvirksomheden skal lade reguleringsregnskabet revidere af en statsautoriseret revisor. 

Revisionen skal udføres af samme revisionsfirma, som reviderer netvirksomhedens årsrapport. 

Stk. 2. Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med revisionsinstruksen i bilag 3. 

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

4. Revisionserklæringen skal ledsage netvirksomhedens reguleringsregnskab. 

 

 

Kapitel 3 

 

Energibesparelser 

 

§ 7. En netvirksomhed skal i sit reguleringsregnskab redegøre for det samlede beløb for 

regnskabsårets faktisk afholdte omkostninger forbundet med realisering af energibesparelser og 

samlede indtægter fra overdragelse af retten til at lade en energibesparelse indgå i en net- og 

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

bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder til Energistyrelsen samt 

administrative indtægter.  

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

a. Omkostninger til realisering af energibesparelser. 

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

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

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



 

 

bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder til Energistyrelsen 

samt administrative indtægter. 

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

følgende:    

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

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

dækning for i regnskabsåret.  

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

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

dækning for i regnskabsåret.  

c. De beløb netvirksomheden vil have dækning for i reguleringsåret samt de beløb 

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

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 er tilfældet, oplyses det samlede beløb for omkostninger 

til årets indberettede energibesparelser, og indtægter, fordelt på følgende: 

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

indberettede energibesparelser i året. 

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

med de indberettede energibesparelser i året. 

c. omkostninger afholdt i året til administration. d. indtægter i året fra overdragelse af retten til at 

lade en energibesparelse indgå i en net- eller distributionsvirksomheds opgørelse i forbindelse med en 

indberetning efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder til samt 

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

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

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

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

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

 

§ 8. 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 4  

 



 

 

Korrektion 

 

§ 9. 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 nyt, revideret reguleringsregnskab,  

3) er revisorpåtegnet uden forbehold,  

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

reguleringsregnskab, der korrigeres, 

5) har betydning for fastsættelsen af indtægtsrammen, og 

6) angår enten fejlagtige oplysninger eller berigtiger ulovlige forhold. 

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

indtægtsramme på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. dog stk. 3.  

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

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

af netvirksomhedens indtægtsramme efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og 

distributionsvirksomheder. 

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

oplysninger eller ulovligheder i aflagte reguleringsregnskaber, som påvirker et aflagt 

reguleringsregnskabs difference i kundernes favør. 

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

ulovlige forhold i virksomhedernes aflagte reguleringsregnskaber, såfremt korrektionen er i 

kundernes favør.  

Stk. 6. Korrektioner skal være i overensstemmelse med stk. 1-4 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 

 

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

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


