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RESUMÉ 

I denne sag skal Forsyningstilsynet vurdere Energinets Årsrapport 2018. Forsyningstil-

synet fører tilsyn med Energinets økonomiske regulering i medfør af bekendtgørelse om 

økonomisk regulering af Energinet. I forbindelse med Energinets årsrapport vurderer 

Forsyningstilsynet Energinets opgørelse af priser, nødvendige omkostninger og forrent-

ning samt værdiopgørelse og afskrivninger. Ligeledes vurderes Energinets afvikling af 

differencer og pristalsregulering af Energinets grundkapital. I forbindelse hermed vurde-

res også Energinets anvendelse af flaskehalsindtægter.  

 

Energinet opkræver tariffer for drift og transport af el (net og systemydelser) og gas 

(gastransmission) i transmissionsnettene efter et hvile-i-sig selv-princip. 

 

Energinet etablerede i 2018 en ny koncernstruktur, hvor koncernen er opdelt i en række 

selvstændige juridiske enheder. Årsrapporten omfatter alle enheder i koncernen. Den 

nye koncernstruktur indebærer, at nogle driftsomkostninger, som tidligere er blevet for-

delt til de enkelte segmenter og virksomheder med fordelingsnøgler, bliver til omkost-

ninger, der afregnes via en samhandelsmodel baseret på markedsvilkår til de enkelte 

tarifopkrævende selskaber. 

 

Den nye organisering i separate juridiske enheder, aftalernes karakter og omfang inde-

bærer, at det er nødvendigt at tilpasse det hidtidige tilsyn med Energinet i forhold til den 

nye organisering. 

 

En forudsætning for Forsyningstilsynets ovennævnte tilsyn er, at Energinet opgør de 

korrekte tarifindtægter og samkøringsindtægter og kun medtager nødvendige omkost-

ninger i Energinets årsrapport, jf. bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet. 

Forsyningstilsynet har ikke regnskabsmæssige eller revisionsmæssige opgaver og for-

pligtelser i forbindelse med behandlingen af Energinets årsrapport.  

 

Differencer i hvile-i-sig selv-selskaber 

Forsyningstilsynet kan i forbindelse med sin gennemgang af årsrapporten meddele 

Energinet eventuelle korrektioner til den konstaterede difference mellem realiserede ind-

tægter og nødvendige omkostninger og forrentning. Ligeledes kan Forsyningstilsynet 

pålægge Energinet en ændret afvikling af en konstatereret difference. 
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På el-segmentet (EL-TO og EL-SY) har der i 2018 været en underdækning på 160 mio. 

kr. Herved er overdækningen på 125 mio. kr. pr. 1. januar 2018 ændret til en akkumule-

ret underdækning på 35 mio. kr. pr. 31. december 2018.   

 

På el-transmissionsselskabet (EL-TO) var den akkumulerede underdækning ved udgan-

gen af 2018 75 mio. kr.  dvs. 3,8 pct. af årets nettoomsætning. På el-system operatør-

selskabet (EL-SY) var den akkumulerede overdækning ved udgangen af 2018 40 mio. 

kr.  kr.  dvs. 2,8 pct. af årets nettoomsætning.  

 

På gas-segmentet (GAS-TSO) har der i 2018 været en overdækning på 22 mio. kr. Her-

ved er overdækningen på 54 mio. kr. pr. 1. januar 2018 vokset til en akkumuleret over-

dækning på 76 mio. kr. pr. 1. januar 2019.  

 

På gas-transmissionsoperatørselskabet (GAS-TSO) var den akkumulerede overdæk-

ning ved udgangen af 2018 76 mio. kr., dvs. 17,9 pct. af årets nettoomsætning. 

 

I 2018 var der en samlet underdækning i hvile-i-sig-selv-segmenterne, dvs. EL-SY, EL-

TO og GAS-TSO, på 138 mio. kr. Det indebærer, at den akkumulerede overdækning på 

179 mio. kr. pr. 1. januar 2018 er reduceret til en overdækning på 41 mio. kr. pr. 31. 

december 2018. 

 

Koncerninterne handler  

Energinet er som kollektiv elforsyningsvirksomhed omfattet af reglerne om markeds-

mæssighed i lov om elforsyning. Dette indebærer, at Energinet løbende skal sikre, at 

interne handler sker på markedsmæssige vilkår, så der ikke forekommer krydssubsidi-

ering mellem de forskellige segmenter. Dokumentationen skal udarbejdes løbende og 

foreligge senest på tidspunktet for indgivelse af selvangivelse til told- og skatteforvalt-

ningen. Det betyder f.eks., at dokumentationen for, at aftaler er markedsmæssige, og at 

der ikke er forekommet krydssubsidiering i 2018 skal være udarbejdet og færdiggjort 

senest på tidspunktet, hvor virksomhedens oplysningsskema skal indgives til Skattefor-

valtningen i 2019, så den kan leveres, hvis Forsyningstilsynet anmoder om den i et risi-

kobaseret tilsyn med markedsmæssighed. 

 

TSO benchmarking 

Tilsynet har i samarbejde med andre europæiske regulatorer i CEER gennemført bench-

markinganalyser af de europæiske transmissionsselskaber på både el- og gasområdet. 

Datagrundlaget består af regnskabstal fra 2017, der er indhentet i 2018 og resultaterne 

for Energinet er offentliggjort i august 2019. På elområdet (elnet) deltog 17 TSO’er og 

Energinet fremstår i analysen sammen med 7 andre europæiske TSO’er som 100 pct. 

effektive. På gasområdet deltog 29 TSO’er. Energinet GAS TSO har en beregnet effek-

tivitetsprocent på 88,1 pct. De deltagende GAS TSO’er er i gennemsnit 79,3 pct. effek-

tive.  

 

Forsyningstilsynet noterer, at Energinet placerer sig blandt de mere effektive selskaber 

i denne internationale sammenligning. Forsyningstilsynet bemærker videre, at det ikke 

på basis af denne sammenligning umiddelbart kan sluttes, at der ikke er potentiale for, 

at Energinet kan blive mere effektiv på begge områder. 
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Flaskehalsindtægter 

Flaskehalsindtægterne opgjort i Energinets årsrapport 2018 er ikke retvisende, da de 

ikke indeholder alle Energinets flaskehalsindtægter fra forbindelserne mellem Jylland og 

Tyskland. Det skyldes, at der er sendt et beløb til den norske TSO, Statnett, som er 

blevet modregnet i flaskehalsindtægterne fra forbindelserne mellem Jylland og Tyskland 

inden den samlede opgørelse af flaskehalsindtægter. Energinet har oplyst, at man har 

gjort dette i medfør af SK4-aftalen (Avtale om Skagerrak 4-forbindelsen af 6. november 

2009). Forsyningstilsynet har således ikke tidligere haft kendskab til disse indtægter eller 

deres anvendelse.  Det er dog Forsyningstilsynets vurdering, at disse udeladte flaske-

halsindtægter er anvendt i overensstemmelse med elforordningen. På denne baggrund 

påtaler Forsyningstilsynet overfor Energinet, at Energinets opgørelse af flaskehalsind-

tægter i Årsrapport 2018 ikke har været forenelig med bekendtgørelse om økonomisk 

regulering af Energinet.dk samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

714/2009 af 13. juli 2009, da opgørelsen ikke har omfattet alle Energinets flaskehalsind-

tægter og anvendelsen heraf.  

 

Der træder nye regler i kraft den 1. januar 2020 om opgørelse og anvendelse af flaske-

halsindtægter, hvorefter der bl.a. skal udarbejdes en metode for anvendelse af flaske-

halsindtægter, som skal godkendes af ACER. 

 

Investering i tekniske anlæg (gas) 

Det fremgår af Energinets årsrapport for 2018, at Energinet har investeret i tekniske 

anlæg, der sikrer, at gassen kan flyde ind i transmissionssystemet fra distributionssyste-

met. Konkret har Energinet anlagt Grøn Gas Konnektor anlægget i Sydjylland ved St. 

Andst samt placeret en mobil M/R station i Ll. Torup for at håndtere en udfordring i sy-

stemet ved Aalborg. Det er første gang, at der i den danske gasinfrastruktur for trans-

mission er opført tekniske anlæg, der har til formål at føre gassen fra distributionssyste-

met til transmissionssystemet.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det i udgangspunktet er i overensstemmelse 

med naturgasforsyningsloven, at Energinet påtager sig opgaven og omkostningerne re-

lateret til at føre gas fra distributionssystemet til transmissionssystemet. Men det er en 

afgørende forudsætning, at det respektive distributionsselskab, der driver det net, hvor 

der er behov for at få håndteret overskydende gas, forinden har foretaget de tiltag, som 

er mulige for et distributionsselskab for at vedligeholde, ud- og ombygge samt balancere 

egne net, jf. naturgasforsyningsloven.  

 

På baggrund af de forelagte oplysninger, den gældende indtægtsrammeregulerings in-

citamentsstruktur og baseret på at distributionsselskaberne konkret har foretaget en 

række udbygninger i egne net forud for Energinets investering, finder Forsyningstilsynet 

ikke anledning til at betvivle, at Energinets omkostninger til de konkrete TSO udbygnin-

ger i St. Andst og Ll. Torup, jf. Energinets 2018 årsrapport, er i overensstemmelse med 

kravene i naturgasforsyningsloven, om  at Energinet for hver af sine aktiviteter alene kan 

indregne de ”nødvendige omkostninger” i selskabets tariffer.  

 

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet og distributionsselskaberne opretholder 

et tæt netsamarbejde til håndtering af bionaturgassen i systemet og afklaring af behov 

for at investere i forstærkninger i det samlede gassystem. Forsyningstilsynet vil 

endvidere anmode Energinet og selskaberne om at redegøre nærmere for det udvidede 
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netsamarbejde og kriterierne for valg af løsning, jf. Energinet og 

distributionsselskabernes målsætning om at sikre, at den teknisk og økonomisk optimale 

løsning til enhver tid bliver valgt.  

Forsyningstilsynet finder endvidere, at Energinet fremadrettet bør orientere 

Forsyningstilsynet om påtænkte projekter mellem distributions- og 

transmissionssystemet (for at håndtere overskydende gas fra distribution) med henblik 

på en drøftelse af de konkrete løsningsmuligheder og den påtænkte 

omkostningsfordeling.  

Køb af gasdistributionsselskab 

I foråret 2018 har Energinet opkøbt naturgasnettet på Fyn. De overtagne gasdistributi-

onsaktiviteter reguleres som de øvrige danske gasdistributionsselskaber ved en ind-

tægtsrammeregulering, der administreres af Forsyningstilsynet. 

 

Effektivitet 

På baggrund af den samlede gennemgang af Energinets Årsrapport 2018 og det sup-

plerende materiale hertil, er det Forsyningstilsynets vurdering, at materialet ikke giver 

anledning til at rejse spørgsmål om Energinets generelle effektivitet.  

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om at meddele Energinet, at Forsyningstilsynet ikke 

har korrektioner til selskabets Årsrapport 2018 for så vidt angår differencer mellem 

realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning. 

Forsyningstilsynet påtaler overfor Energinet, at Energinets opgørelse af flaskehalsind-

tægter i Årsrapport 2018 ikke har været forenelig med § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om 

økonomisk regulering af Energinet.dk samt artikel 16, stk. 6, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009, da opgørelsen ikke har omfattet 

alle Energinets flaskehalsindtægter og anvendelsen heraf.  

 

Flaskehalsindtægterne opgjort i Energinets Årsrapport 2018 er ikke retvisende, da de 

ikke indeholder alle Energinets flaskehalsindtægter fra forbindelserne mellem Jylland og 

Tyskland. Det er dog Forsyningstilsynets vurdering, at disse udeladte flaskehalsindtæg-

ter er anvendt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rå-

dets Forordning (EF) Nr. 714/20091, hvorfor dette ikke har betydning for opgørelsen af 

differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning i 

øvrigt i Årsrapport 2018.  

 

Forsyningstilsynet finder ikke anledning til at betvivle, at Energinets omkostninger til de 

konkrete TSO udbygninger i St. Andst og Ll. Torup, jf. Energinets Årsrapport 2018, er i 

overensstemmelse med kravene i naturgasforsyningslovens § 37 d om, at Energinet for 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for 

netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og ophævelse af forord-

ning (EF) nr. 1228/2003 
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hver af sine aktiviteter alene kan indregne de ”nødvendige omkostninger” i selskabets 

tariffer. Forsyningstilsynet har således ikke korrektioner i Energinets Årsrapport 2018, jf. 

§ 11, stk. 4, i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk. 

 

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af § 11 i bekendtgørelse nr. 816 af 27. 

juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet.dk. 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor 
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SAGSFREMSTILLING 
 

BAGGRUND  

 

ANMELDELSE AF ÅRSRAPPORT 

Forsyngstilsynet fører tilsyn med Energinet. Den økonomiske regulering af Energinet 

varetages på grundlag af selskabets årsrapport, som selskabet skal anmelde til 

Forsyningstilsynet senest den 1. juni hvert år, jf. bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 

om økonomisk regulering af Energinet.  Forsyningstilsynet afholder møde hvert kvartal 

med Energinet, bl.a. således at tilsynet løbende er opdateret om, hvorledes diffencerne 

på segmenter udvikler sig.  

 

Forsyningstilsynet meddeler senest fire måneder efter modtagelsen af Energinet’s 

årsrapport, om tilsynet har korrektioner til årsregnskabet, herunder eventuelt 

korrektioner til selskabets opgørelse af konstaterede differencer mellem realiserede 

indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning (over-/underdækning). Tilsynet 

kan kræve yderligere oplysninger. Fristen på fire måneder regnes fra modtagelsen af de 

supplerende oplysninger. 

 

Energinet anmeldte den 29. marts 2019 selskabets årsrapport for 2018, hvilket er 

selskabets 13. regnskabsår. Årsrapporten er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 

vedlægges et eksempel på et segmentregnskab (EL-TO). Tilsynet har modtaget 

segmentregnskaber for alle regulerede dele af Energinet. Forsyningstilsynet har i juli 

2019 anmodet Energinet om supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen af 

flaskehalsindtægter og har modtaget den endelige besvarelse den 31 oktober 2019. 

(bilag 3c) 

 

ENERGINETS NYE STRUKTUR 

Energinet indførte i 2018 en ny koncernstruktur, hvor en række tværgående 

fællesfunktioner fra hvile-i-sig selv-segmenter og virksomheder samles i to selvstændige 

organisatoriske enheder: ”Forretningsservice A/S” samt ”Teknik og Anlæg A/S”. Det 

betyder bl.a., at opgaver med drift og vedligehold, lager og logistik, IT mv. samles.  Den 

nye koncernstruktur har betydet, at ydelser, som afregnes fra serviceenheder 

(Forretningsservice og Teknik og Anlæg) indeholder afskrivninger på IT og bygninger. 

Dermed vil driftsomkostninger som tidligere er blevet fordelt på baggrund af 

fordelingsnøgler til de enkelte segmenter og virksomheder blive afregnet efter gældende 

samhandelsaftaler på markedsvilkår. Den nye koncernstruktur blev fuldendt 1. maj 

2018, hvor Energinets forskellige forretningsserviceenheder blev omdannet til 

aktieselskaber. 

   

I nedenstående figur 1 ses, hvorledes Energinet koncernen er bygget op og hvordan de 

enkelte selskaber reguleres. 
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Energinet er en 100 pct. statsejet, selvstændig offentlig virksomhed (SOV), der ejer og 

driver de danske transmissionsnet for el og naturgas. Selskabet havde i 2018 en 

omsætning på 4,9 mia. kr. og en balance på 47,0 mia. kr. i 2018 (45,6 mia. kr. i 2017) på 

koncernbasis, jf. selskabets Årsrapport 2018.  

FIGUR 1 | KONCERNEN ENERGINET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energinet SOV:  SOV’en er Energinets moderselskab. Ved oprettelsen i 2005 bestod SOV’en kun af 
hvile-i-sig-selv segmenter (nu selskaber). Siden har Energinet opkøbt selskaber med anden regule-
ring (gasdistribution og gaslagere) 
Regulering: Der må ikke udbetales udbytte til SOV’ens ejer (Staten). Denne regel gælder for alle 
Energinets selskaber.  For hvile-i-sig selv-selskaber er der en forrentning, der sikrer realværdien af 
selskabets egenkapital pr. 1. januar 2005 (grundkapital).  
De overskud, der oparbejdes i de segmenter der ikke reguleres af hvile-i- sig- selv-reguleringen, skal 
som hovedregel blive i datterselskabet, og overskuddet må som hovedregel ikke anvendes til andet 
formål. 

 

 

 

 

Energinet SOV:  SOV’en er Energinets moderselskab. Ved oprettelsen i 2005 bestod SOV’en kun af 
hvile-i-sig-selv segmenter (nu selskaber). Siden har Energinet opkøbt selskaber med anden regulering 
(gasdistribution og gaslagere) 
Regulering: Der må ikke udbetales udbytte til SOV’ens ejer (Staten). Denne regel gælder for alle 
Energinets selskaber.  For hvile-i-sig selv-selskaber er der en forrentning, der sikrer realværdien af sel-
skabets egenkapital pr. 1. januar 2005 (grundkapital).  
De overskud, der oparbejdes i de segmenter der ikke reguleres af hvile-i-sig-selv-reguleringen, skal 
som hovedregel blive i datterselskabet, og overskuddet må som hovedregel ikke anvendes til andet 
formål. 

Hvile-i sig- selv-selskaber (segmenter): De oprindelige segmenter: El-transmission, El-system og 
Gas-TSO reguleres efter en hvile-i-sig selv-regulering, hvor Energinet i tarifferne kan få dækket om-
kostninger til nødvendige omkostninger samt få en forrentning, der sikrer realværdien af grundkapita-
len. 
Datahubben er organiseret i et selvstændigt selskab. De nødvendige omkostninger til datahubben op-
kræves af El-systemtariffen. Datahubbens tariffer er underlagt hvile-i-sig-selv-reguleringen.  

 

 Selskaber omfattet af elforsyningsloven eller naturgasforsyningsloven med anden regulering 
eller konkurrence: Gas Storage Denmark (gaslager) fungerer på et marked med konkurrence, hvor 
der som udgangspunkt er fri prisdannelse. Hvis et eventuelt overskud ikke føres op i SOV’en, påvirker 
det ikke forrentningen i SOV’en  

 

Gas distributions selskaberne reguleres med en indtægtsrammeregulering af Forsyningstilsynet. 

Sålænge et eventuelt overskud ikke føres op i SOV’en men bliver i distributions selskabet påvirker det 

ikke forrentningen i SOV’en 

 

 

 Gas distribut 

Interne serviceselskaber:  De to selskaber Forretningsservice og Teknik og anlæg udfører alene ar-
bejde for selskaberne i Energinet SOV koncernen.  Alt arbejde skal udføres på markedsvilkår.  Et 
eventuelt overskud i disse selskaber skal blive i koncernen. (må ikke udbetales til Energinets ejer – sta-
ten) 

Energinet SOV 

Teknik og anlæg Forretningsservice 

El –transmis-

sion (El-TO) 

Datahub 

El- systemansvar 

(El-SY) 

 

Gas-TSO Dansk Gas 

Distribution  

Gas 

Storage 

Denmark 
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Energinet ændrede pr. 1. maj 2018 sin organisatoriske struktur og oprettede en række 

datterselskaber. Fremover består Energinet af en koncernstab, to serviceselskaber og 

datterselskaberne Elsystemansvar (EL-SY), Eltransmission  (EL-TO), Gas-TSO, Gas 

Storage Denmark, Dansk Gasdistribution, DataHub. 

GENNEMGANG AF ENERGINETS TARIFFER 

Under hvile-i-sig-selv-reguleringen, kan Energinet få dækning for nødvendige 

omkostninger ved en effektiv drift samt en forrentning, der sikrer realværdien af 

selskabets grundkapital ved etableringen i 2005.  

I praksis fastsættes selskabets tariffer til elnet, systemydelser (el) og gastransmission 

(dækker både  systemtarif og nettarif) hvert år ud fra budgetterede omkostninger og 

forventninger til gas- og elektricitetstransmission mv., således at tarifferne forventes at 

balancere omkostningerne, inkl. tilladt realværdisikring af grundkapitalen i 

overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet.  

Usikkerheden i relation til såvel omkostningsbudgettering og forbrugsestimering af el og 

gas betyder, at Energinets omkostninger og indtægter ikke kan forventes at balancere i 

de enkelte år. Differencer mellem indtægter og nødvendige omkostninger plus 

realværdisikring af grundkapitalen (under- eller overdækning) skal udlignes i forhold til 

forbrugerne ved indregning i tarifferne hurtigst muligt og senest i næstfølgende 

regnskabsår. Forsyningstilsynet kan der tillade en længere afviklingsperiode 

(erfaringsmæssigt  op til 3 år. 

Tilsynet omfatter bl.a. et årligt  tilsyn med  Energinets økonomi i de såkaldte hvile-i-sig- 

selv-selskaber (EL-TO, EL-SY og gas-TSO), dvs nærværende notat.  

KONCERNINTERNE HANDLER 

Der er en særlig opgave med at sikre, at fordelingen af driftsomkostninger, der ikke direkte 

kan henføres til de enkelte segmenter og virksomheder sker på en rimelig måde. Der må 

ikke ske en krydssubsidiering til fordel for enkelte segmenter eller virksomheder, jf. § 12 i 

lov om Energinet. Spørgmål om markedsmæssighedhed, dvs. krydssubidiering mellem 

de forskellige segmenter undersøges særskilt  i henhold til  regler om transsferpricing. 

Energinet er som kollektiv elforsyningsvirksomhed omfattet af reglerne om 

markedsmæssighed i lov om elforsyning. Dette indebærer, at Energinet løbende skal 

sikre, at interne handler sker på markedsmæssige vilkår, så der ikke forekommer 

krydssubsidiering mellem de forskellige segmenter. Dokumentationen skal 

udarbejdes løbende og foreligge senest på tidspunktet for indgivelse af selvangivelse 

til told- og skatteforvaltningen. Det betyder f.eks., at dokumentationen for, at aftaler 

er markedsmæssige, og at der ikke er forekommet krydssubsidiering i 2018 skal være 

udarbejdet og færdiggjort senest på tidspunktet, hvor virksomhedens 

oplysningsskema skal indgives til Skatteforvaltningen i 2019, så den kan leveres, hvis 

Forsyningstilsynet anmoder om den i et risikobaseret tilsyn med markedsmæssighed.  
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ØVRIGE OMRÅDER, SOM IKKE ER OMFATTET AF DENNE AFGØRELSE 

Derudover føres tilsyn med alle de områder, hvor Energinet påvirker markedet og 

forbrugerne gennem forskellige forskrifter og metoder (ikke en del af denne afgørelse). 

Tilsyn med metoder  kan fx dreje sig om godkendelse af Energinets tarifmetoder og tilsyn 

med forskrifter, fx forskrifter udstedt i medfør af systemansvarsbekendtgørelsen. 

I henhold til den økonomiske regulering af Energinet fremsender virksomheden herudover 

hvert år kopi af den finansierings- og investeringsplan, som fremsendes til 

Energistyrelsen. 

Indtjening i gasdistribution og gaslager segmenter er ikke hvile-i-sig- selv-segmenter og 

reguleres af anden regulering, jf nedenfor, og er derfor ikke omfattet af denne afgørelse. 

Energinets gasdistributionsselskab (Dansk Gas Distribution A/S) reguleres ved en 

indtægsrammeregulering, der administreres af Forsyningstilsynet på linje med øvrige 

gasdistributionsvirksomheder. 

For gaslagrene gælder, at der er forhandlet adgang til naturgaslagre. Dette fremgår af 

naturgasforsyningsloven (§ 20 a, stk. 1), jf. nedenfor: 

”Adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner udbydes af lager- 

og transmissionsselskaber ved forhandlet adgang, herunder ved auktion, baseret 

på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier. Bestemmelsen 

omfatter alle lagerfaciliteter i Danmark og al linepack og andre hjælpefunktioner i 

transmissionsnettet.” 

Nedenfor i sagfremstillingens afsnit A redegøres for generelle forhold i relation til den 

økonomiske regulering, herunder for opgørelse af flaskehalsindtægter og behandling af 

koncerninterne handler. I sagsfremstillingens afsnit B redegøres for særlige forhold i 

relation til den økonomiske regulering, hvor der i dette års afgørelse er fokus på 

Energinets investering i at føre gas fra distributionssystemet til transmissionssystemet 

(udskiftes normalt hvert år). Derefter gennemgås retsgrundlag og vurdering af sagen.  
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A - GENERELLE FORHOLD I RELATION TIL DEN ØKONOMISKE 

REGULERING 

EGENKAPITALFORRENTNING OG PRISTALSREGULERING 

 

Den økonomiske regulering af Energinet tillader selskabet en forrentning, der sikrer re-

alværdien af selskabets grundkapital i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2005, jf. 

§ 4 i bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk regulering af Energinet. I 

praksis fastsættes forrentningen på baggrund af udviklingen i løn- og nettoprisindekset 

fra Danmarks Statistik.  

 

Tilsynet udmelder pristallet på tilsynets hjemmeside hvert kvartal, efter at Danmarks 

Statistik har offentliggjort de indeks, der indgår i beregningerne.  Energinet har i årsrap-

porten indregnet en forrentning i overensstemmelse med forsyningstilsynet udmelding. 

 

Det fremgår af Energinets Årsrapport 2018, at selskabet kan indregne en pristalsregu-

lering af grundkapitalen på 3,9 pct. (124 mio. kr.) i 2018, jf. tabel 1. 

 

 

 

UDVIKLINGEN I ENERGINETS RESULTAT OG UNDERDÆKNING 

 

Energinet havde i 2018 en omsætning på 4.905 mio. kr. mod 4.889 mio. kr. i 2017.   

Energinet havde i 2017 omkostninger på 2.473 mio. kr. Omkostningerne i 2018 er 123 

mio. kr. højere i forhold til 2017, jf. tabel 2.  

 

Koncernens overskud kan beregnes ved at trække omkostningerne fra nettoomsætnin-

gen.  Dette resultat skal justeres med: 1) Af- og nedskrivninger på immaterielle og ma-

terielle aktiver; 2) Finansielle poster (netto); 3) Skat af periodens resultat. I 2018 var 

årets resultat opgjort på denne måde 54 mio. kr. Hovedtallene for udviklingen i Energi-

nets resultat og egenkapital mv. er vist i tabel 2. 

 

TABEL 1 | UDVIKLINGEN I REGULERINGSPRISTAL 2005-2018 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2017  

Stigning i 

pristal (pct.) 

3,8 2,8 4,9 6,2 -2,0 3,8 5,5 3,6 0 -0,4 1,3 0,7 2,9 3,9  2,9 

     

   Stigning i 

pristal (pct.) 

 

 

Anm: I 2008 ændrede Danmarks Statistik et pristal, der lå til grund for fastlæggelsen af Energinets forrentning. Ændringen be-
tød, at det ikke umiddelbart var muligt at sammenligne de ”gamle” og de ”nye” pristal. I forbindelse med behandlingen af årsrap-
porten for 2011 blev det endeligt fastlagt, hvorledes overgangen mellem de gamle og nye pristal skulle foretages. Denne me-
tode er også benyttet i forbindelse med ændring af et pristal i 2013, der danner baggrund for reguleringspristallet for 2014, 
2015, 2016, 2017 og 2018. 

 

Kilde: Forsyningstilsynet 
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Energinets egenkapital var primo 2018 5,4 mia. kr., hvoraf grundkapitalen var på 4,3 

mia. kr.  

 

I tabel 2 vises hovedposterne i Energinet SOV’s driftsregnskab fra balancereåret 2005 

og de seneste syv regnskabsår (2012-2018). 

 

 

TABEL 2 | ENERGINETS RESULTAT FRA ÅBNINGSBALANCEÅRET 2005 OG DE SENESTE SYV 

REGNSKABSÅR 2012-2018 (KONCERNTAL) 

Anm; 1) Omsætning omfatter transmission af elektricitet, naturgas og relaterede serviceydelser. Der foretages indreg-
ning i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt 
indtægten (Tarifindtægter + flaskehalsindtægter(el)) kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. I omsætningen 
indgår betalinger fra virksomhedens kunder, som virksomheden henhold til lovgivningen skal opkræve og admini-
strere, og som afregnes til producenterne af miljøvenlig elektricitet. Omsætningen viser således det samlede omfang 
af de aktiviteter, virksomheden administrerer.  

Kilde: Energinet

 2005 2012 2013 2014 2015 206 2017 2018 

Omsætning1) 4.386 4.320 3.747 3.523 3.960 4.341 4.889 4.905 

Tlskud fra EU  314 130 42 35 270 243 144 

Over/underdækning  -522 -53 364 386 -206 -232 67 

Andre driftsindtægter  10 54 6 16 -6 9 4 

Indtægter Ialt 3.075 

 

4.122 3.878 3.935 4.397 4.399 4.909 5.120 

Omkostninger  2.594 1.978 2.312 2.559 2.535 2.473 2.596 

Af- og nedskrivning på 

anlægsaktiver 

 930 1.879 1.339 1.429 1.620 2.285 2.066 

Finansielle poster 

(Netto) 

 -247 -404 -429 -471 -411 -441 -375 

Skat af årets resultat  -90 420 20 8 24 62 -29 

Årets resultat 555 261 37 -125 -54 -143 -228 54 
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Grundkapitalen udgøres af Energinets egenkapital på stiftelsestidspunktet, dvs. pr. 1. 

januar 2005. Denne grundkapital forrentes for at sikre realværdien pr. 1. januar 2005. 

Realværdisikringen af Energinets grundkapital udgjorde i 2018 124 mio. kr. jf. tabel 3.  

 

Kilde. Energinet 

 

Der er i 2016 mellem den daværende regering og en række partier i Folketinget indgået 

aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende 

energi fremover finansieres over finansloven. Ansvaret for PSO-ordningen overgik 1. 

januar 2017 til Energistyrelsen. I udfasningsperioden fastsætter Energistyrelsen ned-

trapningen af PSO-tariffen indtil udgangen af 2021, hvor PSO-afgiften helt afskaffes.  

Pr. 1. januar 2018 er de PSO-administrative opgaver blevet virksomhedsoverdraget fra 

Energinet til Energistyrelsen. Beslutningen er udmøntet i lov nr. 1667 af 26. december 

2017 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om 

naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre 

love. Loven blev vedtaget af Folketinget den 20. december 2017. 

INTERNATIONAL TSO-BENCHMARK 

Tilsynet har i samarbejde med andre europæiske regulatorer i CEER gennemført bench-

marking analyser af de europæiske transmissionsselskaber på både el- og gasområdet.  

Analyserne er gennemført af konsulentvirksomheden SUMICSID i Belgien og bygger på 

en DEA (Data Envelopment Analysis) analysemodel. Datagrundlaget består af regn-

skabstal fra 2017, der er indhentet i 2018 og resultaterne for Energinet er offentliggjort i 

august 2019 

På elområdet (EL-TO) har 17 TSO’er deltaget, og Energinet fremstår i analysen sammen 

med 7 andre europæiske TSO’er som 100 pct. effektive.  

På gasområdet deltog 29 TSO’er. Energinet GAS TSO har en beregnet effektivitetspro-

cent på 88,1 pct. De deltagende GAS TSO’er er i gennemsnit 79,3 pct. effektive.  

Der er ofte usikkerheder i tværnationale analyser. Det gælder også i denne analyse, 

hvor energiregulatorerne har korrigeret for de forskelle, der nu en gang er fra land til land 

TABEL 3 | ENERGINET´S FORRENTNING (REALSIKRING) AF GRUNDKAPITAL. FRA ÅB-

NINGSBALANCEÅRET 2005 OG DE SENESTE SYV REGNSKABSÅR 2012-2018 (KONCERN-

TAL) 

 
 2005 2012 2013 2014 2015 206 2017 2018 

Egenkapital primo regnskabs-

året 

3.157 

 

5.669 5.961 5.998 5.870 5.830 5.664 5.445 

Heraf grundkapital 3.157 3.991 4.107 4.107 4.103 4.145 4.165 4.256 

Årlig realsikring af grundkapital 86 116 0 -4 41 21 91 124 
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for at kunne sammenligne på tværs. Geografien er forskellig. De politiske rammer er 

forskellige. Omkostningsniveau og løn til medarbejderne er forskellige osv. Og selv om 

konsulenterne i analysen har korrigeret for disse forhold, så er det vigtigt at være påpas-

selig med hurtige konklusioner på basis af analysen.  

Forsyningstilsynet noterer, at Energinet placerer sig blandt de mere effektive selskaber 

i denne internationale sammenligning. Forsyningstilsynet bemærker, at der ikke på basis 

af denne sammenligning umiddelbart er muligt at slutte, at der ikke er et potentiale for, 

at Energinet GAS TSO og Energinet TO kan blive mere effektiv. 

HVILE-I-SIG-SELV--SELSKABERNE 

Akkumuleret over- / underdækning 

 

Energinet har opgjort over-/underdækning for de tre selskabers regnskaber (EL-TO, EL-

SY og GAS-TSO) ultimo 2018. Flaskehalsindtægter indgår som indtægter i Energinets 

EL-TO. 

 

På el-transmissionsselskabet (EL-TO var den akkumulerede underdækning ved udgan-

gen af 2018 75 mio. kr., dvs. 3,8 pct. af årets nettoomsætning. På el-system operatør-

selskabet (EL-SY) var den akkumulerede overdækning ved udgangen af 2018 40 mio. 

kr.  kr.  dvs. 2,8 pct. af årets nettoomsætning.  

 

På gas-transmissionsoperatørselskabet (GAS-TSO) var den akkumulerede overdæk-

ning ved udgangen af 2018 76 mio. kr. dvs. 17,9 pct. af årets nettoomsætning. 

 

Den samlede akkumulerede overdækning i hvile-i-sig-selskaberne var primo 2018 på 

179 mio. kr. mio. kr. I 2018 var der en underdækning på 138 mio. kr., således at den 

akkumulerede overdækning ultimo 2018 var 41 mio. kr., jf. tabel 3. Årets difference i pct. 

af årets nettoomsætning er 3,6 pct. og den samlede akkumulerede difference i forhold 

af årets nettoomsætning er 1,0 pct. 
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TABEL 3 | OVER-/UNDERDÆKNING I 2018 (SEGMENTREGNSKABER) MIO. KR. 

Selskaber Samlet over/un-

derdækning 1. 

januar 2018 

Over-/under-

dækning i 2018 

Årets difference 

i pct. af årets 

nettoomsæt-

ning 

Samlet over- 

/underdækning 

pr. 31. decem-

ber 2018 

Samlet differen-

cer i pct. af 

årets nettoom-

sætning 

Eltransmission 235 -310 (-) 15,5 -75 (-) 3,8 

Elsystemansvar -110 150 10,3 40 2,8 

Gastransmission 54 22 5,2 76 17,9 

I alt 179 -138 (-) 3,6 41 1,0 

Anm: Negative tal betyder, at forbrugerne har betalt mindre end Energinets omkostninger (under-dæk-
ning) og. Positive tal betyder, at forbrugerne har betalt mere end Energinets omkostninger (overdæk-
ning). 
Kilde Energinet 

 

Udviklingen i 2011-2018 for den akkumulerede over-underdækning for el-segmentet 

(EL-TO og EL-SY) og gassegmentet (GAS-TSO) udviser en faldende tendens over pe-

rioden, og over-underdækningen er samlet set relativt beskeden i 2018, jf. figur 2. 

FIGUR 2 | UDVIKLINGEN I DEN AKKUMULEREDE OVER-/UNDERDÆKNING 2011-2018 

(MIO KR.) 

 

 

Kilde: Energinet 

Note: I figur 2 betyder positive tal, at forbrugerne over tarifferne har betalt mindre end segmentets om-

kostninger (underdækning). Forbrugerne har derfor ”gæld” til Energinet. Negative tal betyder derimod, 

at forbrugerne har betalt mere end segmentets omkostninger (overdækning), hvorfor Energinet har 

”gæld” til forbrugerne. 
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 Årets over- / underdækning 

I dette afsnit redgøres for udviklingen i de enkelte hvile-i-sig-selv-selskabers omkostnin-

ger, difference og tariffer i årene 2012-2018.  

Over-underdækningen samt tarifudviklingen i 2012-2018 er grafisk fremstillet i figur 3-5. 

Overdækningen er fremstillet som en hvid firkant med en kant over segmentets omkost-

ninger (blå). Overdækning forekommer, når Energinet har opkrævet højere indtægter 

end årets omkostninger i de enkelte hvile-i-sig selv-selskaber. Underdækning, dvs. når 

Energinet har opkrævet lavere indtægter end årets omkostninger, er fremstillet som en 

firkant med en sort kant omkring, og som en del af selskabets omkostninger. Dette for 

at markere, at Energinet dette år har opkrævet færre indtægter end selskabets omkost-

ninger 

Elnet-selskabet (EL-TO) 

Differencerne på elnet-selskabet (El-TO) opstår først og fremmest pga. uforudsete æn-

dringer i forhold til budgettet (fx flaskehalsindtægterne, havarier mv.). Energinet udmel-

der elnet-tariffer året før tarifåret. Der ses en vis sammenhæng mellem opståede diffe-

rencer og tarifændringer. Energinet udmelder tarifferne inden starten på et kalenderår.  

På elnet-selskabet er den akkumulerede overdækning primo 2018 på 235 mio. kr. Ultimo 

2018 er der en underdækning på 310 mio. kr., således at den akkumulerede underdæk-

ning ultimo året er på 75 mio. kr. dvs. (-) 3,8 pct. af årets nettoomsætning. 
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FIGUR 3 | ELNET-TARIF: UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER OVER-/UNDERDÆKNING 

2012-2018 (MIO KR.) OG UDVIKLINGEN I ELNET-TARIF (ØRE/KWH) 

 

 

Kilde: Energinet 

 

 

Systemselskabet (EL-SY)  

På systemselskabet (EL-SY) er den akkumulerede underdækning primo 2018 på 110 

mio. kr. I 2017 er der en overdækning på 150 mio. kr., således at den akkumulerede 

overdækning ultimo 2018 blev 40 mio. kr.  dvs.  2,8 pct. af årets nettoomsætning 
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Kilde: Energinet 

 

 

 

 

 

Gastransmissionsselskabet 

 

I gastransmissionsselskabet (Gas-TSO) var der primo 2018 en akkumuleret overdæk-

ning på 54 mio. kr. Energinet har i 2018 øget den akkumulerede overdækning på 

gassegmentet med 22 mio. kr., således at den akkumulerede overdækning ultimo 2018 

udgør 76 mio. kr.  Omsætningen i Gas-TSO-selskabet var i 2018 421 mio. kr. dermed 

udgør overdækningen på 22 mio. kr. godt 5 pct. af nettoomsætningen i 2018. 

Forsyningstilsynet kan konstatere, at Energinet i 2018 har øget overdækningen, som 

Forsyningstilsynet forventer vil blive udlignet i indeværende år.  

FIGUR 4 | SYSTEMTARIF UDVIKLINGEN I OMKOSTNINGER OVER-/UNDERDÆK-

NING 2012-2018 (MIO KR.)  OG UDVIKLINGEN I SYSTEM-TARIF (ØRE/KWH) 
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Det fremgår af Energinets årsrapport for 2018, at Energinet har investeret i tekniske 

anlæg, der sikrer, at gassen kan flyde ind i transmissionssystemet fra distributionssyste-

met. Konkret har Energinet anlagt Grøn Gas Konnektor-anlægget i Sydjylland ved St. 

Andst samt placeret en mobil M/R station i Ll. Torup for at håndtere en udfordring i sy-

stemet ved Aalborg.  

Det er første gang, at der i den danske gasinfrastruktur for transmission er opført tekni-

ske anlæg, der har til formål at føre gassen fra distributionssystemet til transmissions-

systemet. Samlet er der investeret for ca. 61 mio.kr. (se afsnit B - særlige forhold). 

FIGUR 5 | GASTRANSMISSIONS-KAPACITETSTARIF: UDVIKLINGEN I OVER-/UN-

DERDÆKNING (MIO KR.)  OG UDVIKLINGEN I GASTRANSMISSIONS-KAPACI-

TETSTARIF (DKK/KWH/TIME/ÅR) 2012-2018. 

 

 
 

 

Kilde: Energinet 

 

Gastransmissionstarifferne er opgjort pr. gasår, medens underdækningen opgøres pr. 

kalenderår.  Kapacitetstariffer opgøres i DKK/kWh/h/år medens volumentariffer og 

nødforsyningstariffer opgøres i DKK/kWh. 

 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med, at Energinets nødindkøb i lager ikke konstituerer 

krydssubsidiering. Volumentariffer og nødforsyningstariffer er så små, at de ikke ville 
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kunne ses i figur 5. I tabel 5 vises en samlet oversigt over alle tariffer på gastransmissi-

onsområdet 2013-2018. Omkostningerne til nødforsyning var steget fra 36 mio. kr. i 

2017 til 46 mio. kr. i 2018. Stigningen skyldes stigende priser på lagerkapacitet hvorved 

GAS TSO’en som konsekvens får øgede omkostninger til nødforsyning. Omkostnin-

gerne til nødforsyning består primært af lagerkapacitet og volumenkapacitet i lageret. 

For 2019 forventer Energinet ifølge årsrapporten for 2018 en lille stigning i omkostninger 

til nødforsyning. 

 

TABEL 5 | GASTRANSMISSIONS-TARIFFER (2012-2019) 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Kapacitetsbetaling 

DKK/kWh/h/år (gns) 

8,13 6,83 9,45 11,64 12,95 

Volumentariffer DKK/kWh 0,00261 0,00213 0,00259 0,00336 0,00381 

Nødforsyningstarif (gns) 

DKK/kWh 

0,00063 0,00018 0,00119 0,0011 0,00047 

Kilde: Energinet 

ØVRIGE GENERELLE FORHOLD  

 

Flaskehalsindtægter  

Flaskehalsindtægter er betaling til ejeren af den forbindelse, der kobler to prisområder 

sammen. Flaskehalsindtægterne bestemmes ved at multiplicere forskellen i spotprisen 

mellem to områder med den transporterede volumen mellem de to prisområder. Indtæg-

terne fordeles til ejerne af forbindelsen.  

Rammerne for benyttelse af flaskehalsindtægter (samkøringsindtægter) er reguleret i 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 714/2009, artikel 16, stk. 6, jf. afsnit ne-

denfor om retsgrundlag. 

I tabel 6 er vist udviklingen i Energinets flaskehalsindtægter og omkostninger vedrø-

rende udlandsforbindelserne i perioden.  
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ANM: 1) Manuelle reserver vedr. udlandsforbindelserne, 2) En akkumuleret negativ saldo for perioden 2014-2018 bety-

der de faktiske omkostninger til udlandsforbindelserne er større end de indregnede flaskehalsindtægter, 3) Når resultat 

for 2019 foreligger vil eventuel henlæggelse af flaskehalsindtægter blive endeligt fastlagt.  

Kilde: Energinet       

Energinet har fra 2014 til 2018 haft flaskehalsindtægter på mellem 369 – 535 mio. 

kr. Energinet har anvendt hovedparten af flaskehalsindtægterne 2014-18 til at op-

retholde kapaciteten på overførselsforbindelserne. Der er således over perioden 

2014-2018 samlet set afholdt 120 mio. kr. mere til direkte omkostninger, indirekte 

omkostninger og henlæggelser end der er kommet ind i flaskehalsindtægter i 

samme periode.  

Omkostningerne er i et vist omfang fordelt til flaskehalsforbindelserne ved hjælp af 

fordelingsnøgler, der tager hensyn til anlæggenes længde og antal komponenter.  

Af tabel 6 fremgår, at henlæggelserne til nye udlandsforbindelser i perioden 2014-

2018 udgør ca. 13 pct. af de samlede flaskehalsindtægter. Udover at anvende fla-

skehalsindtægter til at opretholde de eksisterende udlandsforbindelser henlægger 

Energinet flaskehalsindtægter til nye forbindelser, der allerede er besluttet, jf. tabel 

7. Tilbageførsel til Storebælt og SK4 er lineære tilbageførsler af henlagte midler 

over aktivets levetid. 

 

 

TABEL 6 | ENERGINETS FLASKEHALSINDTÆGTER OG OMKOSTNINGER VEDR.  

UDLANDSFORBINDELSER I PERIODEN 2014-2018, SAMT DEN FORVENTEDE UDVIKLING I 2019. 

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 B 20193) 

Flaskehalsindtægter 439 493 369 484 535 2.320 799 

 Nettab -99 -99 -104 -95 -102 -499 -140 

 Drift og vedligehold -62 -52 -54 -10 -51 -228 -74 

 Øvrige omk. -12 -37 -36 -41 -63 -188 -85 

 Afskrivninger -118 -129 -155 -153 -150 -706 -190 

 Finansiering -37 -64 -48 -48 -37 -234 -56 

Direkte omkostninger i alt -327 -380 -398 -347 -403 -1.855 -545 

Resultat efter direkte omkostnin-

ger 

112 112 -28 137 132 465 254 

Indirekte omkostninger1) -103 -99 -176 -120 -138 -635 -147 

Resultat efter indirekte omkost-

ninger 

10 13 -204 17 -6 -170 108 

Årets henlæggelse  -64 -49 -19 -143 -20 -294 -20 

Årets tilbageførsel, jf. SK3 og Store-

bælt2 

36 77 77 77 77 344 77 

Resultat2) -18 41 -146 -48 51 -120 165 
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Energinet har oplyst, at der i 2019 er budgetteret med at henlægge 20 mio. kr. af flaske-

halsindtægterne. Forsyningstilsynet er opmærksom på, at flaskehalsindtægter kan vari-

ere i forhold til budgettet pga. udviklingen i elpriserne. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
TABEL 7| HENLAGTE FLASKEHALSINDTÆGTER I 2018, FORDELT PÅ PROJEKTER 
(MIO. KR.) 

 Henlagte flaksehals-

indtægter 

Kapitalisering I alt  

Saldo 1. januar 2018 785 20 805  

Årets henlæggelse 0  0  

Årets tilbageførelse jf. 

billiggørelsestiltag 

-229  -229  

Årets tilbageførelse jf. 

Storebælt 

-40  -40  

Årets tilbageførelse jf. 

Skagerrak 4 

-37  -37  

Skat 63  63  

Saldo 31. december 

2018 

542 20 562  

Kilde: Energinet 

 

Kapitaliseringen er en forrentning af saldoen for de flaskehalsindtægter, der er henlagt 

til ikke-specificerede fremtidige investeringer. Da Energinet ikke ved præcis, hvornår 

henlæggelsen skal anvendes til nye anlæg, forrentes saldoen med Energinets koncern-

interne rente med henblik på at fastholde realværdien af henlæggelserne (20 mio. kr. i 

2018). Tabel 7 viser hvorledes henlæggelserne, tilbageførslerne og kapitaliseringen har 

udviklet sig i 2018. 

I forbindelse med godkendelsen af Energinets Årsrapport 2010 godkendte Forsynings-

tilsynet, at henlagte flaskehalsindtægter til investeringer føres tilbage til forbrugerne i 

takt med, at der afskrives på investeringsaktivet.  

I energiaftalen af 22. marts 2012 (Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og 

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020), blev det imidlertid 

fastsat, at Energinet skal udbetale henlagte flaskehalsindtægter hurtigere end hidtil for-

udsat frem til år 2020, som en del af billiggørelsesinitiativerne i aftalen. Flaskehalsind-

tægterne tilbageføres på denne måde væsentligt hurtigere end tilbageførslen i takt med 

afskrivningen på de konkrete investeringsaktiver ville have medført.   

Opgørelse af flaskehalsindtægterne i relation til SK4-aftalen 

I forbindelse med gennemgang af Energinets årsrapport for 2018 er Forsyningstilsynet 

blevet opmærksom på, at Energinet ikke har indregnet alle sine flaskehalsindtægter fra 
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forbindelserne mellem Jylland og Tyskland i flaskehalsregnskabet, som indgår i årsrap-

porten.  

 

Energinet har oplyst, at opgørelsen af flaskehalsindtægter ikke indeholder samtlige fla-

skehalsindtægter fra forbindelserne mellem Jylland og Tyskland. Det skyldes, at der er 

sendt et beløb til den norske TSO, Statnett, som er blevet modregnet i flaskehalsind-

tægterne fra forbindelserne mellem Jylland og Tyskland inden den samlede opgørelse 

af flaskehalsindtægter. Energinet har oplyst, at man har gjort dette i medfør af SK4-

aftalen (Avtale om Skagerrak 4-forbindelsen af 6. november 2009). Forsyningstilsynet 

har således ikke tidligere haft kendskab til disse indtægter, deres anvendelse eller at der 

var flaskehalsindtægter, som ikke indgik i Energinets opgørelse af flaskehalsindtægter.   

 

SK4-aftalen 

Energinet og Statnett indgik den 6. november 2009 ”SK4-avtalen, Avtale om Skagerrak 

4-forbindelsen”, herefter SK4-aftalen. SK4-aftalen regulerer bl.a. ejerskab og drift af 

SK4, jf. aftalens pkt. 2.3. Aftalen indeholder et selvstændigt afsnit om fordeling af flaske-

halsindtægter og i forlængelse heraf et afsnit om ”Andel av flaskehalsinntekter Jylland-

Tyskland”. Der står følgende i dette afsnits punkt 15.2: 

 

”I en periode på 15 år fra idriftsettelse skal Statnett motta fra Energinet 

et beløp tilsvarende en andel av de inntekter som Energinet mottar re-

latert til handel mellom Jylland og Tyskland for de driftstimer hvor kraft-

flyt på Skagerrakforbindelsen har samme retning (nord-syd eller syd-

nord) som på forbindelserne mellom Jylland og Tyskland.” 

Punkt 15.9, som er det sidste punkt i afsnittet om andel af flaskehalsindtægter fra for-

bindelserne mellem Jylland og Tyskland, lyder: 

 

”EU-forordning 1228/2003 art. 6 samt den nye forordningen 714/2009 

art. 16 fastsetter hvordan TSO’er skal disponere inntekter fra grense-

overskridende krafthandel. Ved sin underskrift på denne avtale bekref-

ter Energinet at de, på tross av det beløpet som skal betales til Statnett 

i henhold til dette pkt. 15, vil benytte hele det beløp som tilfaller dem i 

anledning kraftoverføring på den dansk-tyske grense som fastlagt i 

disse rettsaktene (samt eventuelle videreføringer av dem).” 

 

Energinet har på grundlag dette afsnit 15 i SK4-aftalen overført et beløb til Statnett og 

tilsvarende nedreguleret opgørelsen af sine flaskehalsindtægter fra forbindelserne mel-

lem Jylland og Tyskland. 

 

Forsyningstilsynet har på denne baggrund anmodet om supplerende oplysninger om 

disse udeladte flaskehalsindtægter fra forbindelserne mellem Jylland og Tyskland og om 

hvordan de er blevet anvendt. Dette er sket med henblik på at føre tilsyn med, hvorvidt 

disse flaskehalsindtægter på denne måde retteligt kan udelades af Energinets opgø-

relse af flaskehalsindtægter, og om indtægterne i givet fald er blevet anvendt i overens-

stemmelse med elforordningens artikel 16, stk. 6. Energinet har i den forbindelse oplyst: 
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”Bestemmelsen i aftalens punkt 15.2 fastlægger den brøk, som skal be-

nyttes til at beregne en betaling fra Energinet til Statnett i en 15-årig pe-

riode. Punkt 15.2 er alene en beregningsmetode som relateres til de 

handelsindtægter, som Energinet opnår på DK-DE grænsen i de perio-

der, hvor flowet på forbindelsen er parallelt med flowet på SK 4 forbin-

delsen. Der ligger ikke i bestemmelsen en bestemt binding på, hvilke 

specifikke handelsindtægter som skal benyttes til betalingen til Statnett.  

 

En klar forudsætning for selve etableringen af og den efterfølgende brug 

af SK 4 forbindelsen har været/ er derfor, at der i en 15-årig periode sker 

en betaling fra Energinet til Statnett og at denne betaling opgøres som 

fastlagt i aftalens punkt 15.2 som en brøk beregnet ud fra den tilgænge-

lige kapacitet på DK-DE forbindelsen og de heraf følgende handelsind-

tægter på forbindelsen i bestemte transitsituationer.   

 

1. specifikt til aftalens punkt 15.9 

Aftalens punkt 15.9 indeholder efter sin ordlyd en direkte henvisning til 

EU-forordningerne (2003/1228 som afløst af 2009/714). Det anføres i 

den forbindelse at Energinet med sin underskrift på aftalen bekræfter at 

håndtering af flaskehalsindtægter på DK-DE grænsen vil ske i overens-

stemmelse med disse forordninger uafhængig af betalingen til Statnett 

efter punkt 15.2.  

 

Bestemmelsen indeholder således alene en bekræftelse af, at Energinet 

vil håndtere flaskehalsindtægterne i overensstemmelse med forordnin-

gen. Dette vil ske, uanset den betaling som er fastlagt i punkt 15.2. For-

muleringen i punkt 15.9 indeholder således ikke et forsøg på at kvalifi-

cere betalingen til Statnett som hørende til en bestemt kategori af udgif-

ter men referer alene til, at betalingen finder sted, og at håndtering af 

flaskehalsindtægter vil ske forordningskonformt.  

 

Der er dermed ikke noget i formuleringen af punkt 15.9, som forhindrer, 

at det beløb som betales til Statnett udgør en del af de samlede flaske-

halsindtægter, som Energinet indtægtsfører på baggrund af sin samlede 

portefølje af samkøringsforbindelser.  

 

En betaling til Statnett som finansieres af den samlede sum af flaske-

halsindtægter som Energinet opnår på samkøringsforbindelserne, er 

derfor ikke i strid med ordlyden af punkt 15.9, men bekræfter som anført 

i bestemmelsen, at Energinet vil sikre at brugen af de samlede flakse-

halsindtægter sker i overensstemmelse med forordning 714/2009, jf. 

nærmere nedenfor.   

 

2. Vurdering 

Bestemmelsen i aftalens punkt 15 er som anført i punkt 3 en klar forud-

sætning for, at kapaciteten på SK 4 forbindelsen står til rådighed for el-

markedet, og dermed kan bidrage til øget markedsgørelse og en øget 

konkurrence.  
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Betalingen til Statnett er dermed en betaling som bidrager til at sikre, at 

kapaciteten på Sk 4 forbindelsen står til rådighed og dermed en beta-

ling, som er hjemlet i forordningens artikel 16, stk. 1, litra a).  

 

Sammenholdes dette med, jf. ovenfor at forordningen ikke forudsætter 

en 1:1 fordeling af indtægter på handelsforbindelser og så den speci-

fikke indtægtsgenererende samkøringsforbindelse vil det være lovligt 

og overensstemmende med forordningens bestemmelser, at betalin-

gen til Statnett finansieres af den samlede sum af flaskehalsindtægter, 

som Energinet opnår på sine samkøringslinjer.  

 

Rent regnskabsteknisk vil det betyde, at den samlede indtægt fra sam-

køringsforbindelserne mellem DK-N og DK-DE bliver indtægtsført i 

regnskabet som flaskehalsindtægter, medens betalingerne til Statnett 

herefter vil indgå som en omkostning i regnskabet afholdt som en lovlig 

omkostning efter forordningens artikel 16, stk. 1, litra a, og finansieres 

af den samlede sum af flaskehalsindtægter. Det regnskabsmæssige re-

sultat vil være uændret som følge heraf, jf. endvidere tidligere frem-

sendte notat af 11. oktober 2019.”     

 

Det er således Energinets vurdering, at der er tale om en omkostning, som kan omfattes 

af elforordningens artikel 16, stk. 6, litra a, om sikring af, at den tildelte kapacitet står til 

rådighed. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at denne bestemmelse som udgangs-

punkt vedrører mere direkte udgifter, knyttet til at en forbindelse teknisk står til rådighed.  

 

Nye rammer for håndtering af flaskehalsindtægter fra den 1. januar 2020 

I 2018 blev der indgået politisk aftale om den 4. energiliberaliseringspakke (Vinterpak-

ken). I forlængelse heraf blev der vedtaget ny elmarkedsforordning 2019/943 af 5. juni 

2019 om det indre marked for elektricitet3, som finder anvendelse fra den 1. januar 2020. 

Denne forordning vil træde i stedet for elforordning 714/2009, og flaskehalsindtægter vil 

fra 1. januar 2020 være omfattet af reguleringen af den nye elmarkedsforordnings artikel 

19. Bestemmelsen lyder: 

”Artikel 19 

Flaskehalsindtægter 

1.   Procedurerne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der gæl-

der for en på forhånd fastsat tidsramme, må kun frembringe indtægter i 

tilfælde af kapacitetsbegrænsninger, som opstår for den pågældende 

tidsramme, medmindre der er tale om nye samkøringslinjer, der er om-

fattet af en undtagelse i henhold til artikel 63 i denne forordning, artikel 

17 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikel 7 i forordning (EF) nr. 

1228/2003. Proceduren for fordelingen af disse indtægter kan revideres 

 
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/943 af 5. juni 2019 om det indre marked for 

elektricitet 
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af de regulerende myndigheder og må hverken forvride fordelingspro-

cessen til gavn for en part, der anmoder om kapacitet eller energi, eller 

mindske incitamentet til at reducere kapacitetsbegrænsninger. 

2.   De følgende formål skal have prioritet for så vidt angår tildeling af 

indtægter, der stammer fra tildeling af overførselskapacitet: 

a) sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed, herun-

der kompensation for bindende kapacitet, eller 

b) bevarelse eller forøgelse af overførselskapacitet gennem 

optimering af brugen af eksisterende samkøringslinjer ved 

hjælp af koordinerede, afhjælpende foranstaltninger, hvor 

det er relevant, eller dækning af omkostninger som følge 

af netinvesteringer, der er relevante for at mindske kapaci-

tetsbegrænsning på samkøringslinjer. 

3.   Når de prioriterede formål i stk. 2 er blevet opfyldt på passende vis, 

kan indtægterne anvendes som indtægt, der skal tages i betragtning af 

de regulerende myndigheder, når metoden til beregning af nettariffer el-

ler til fastsættelse af nettariffer, eller begge, godkendes. Resten af ind-

tægterne indsættes på en separat intern konto, indtil det tidpunkt hvor 

de kan benyttes til formålene i stk. 2. 

4.   Anvendelsen af indtægterne i overensstemmelse med stk. 2, litra a) 

eller b), sker efter en metode, som foreslås af transmissionssystemope-

ratørerne efter høring af regulerende myndigheder og relevante interes-

senter og efter ACER's godkendelse. Transmissionssystemoperatø-

rerne forelægger ACER den foreslåede metode senest den 5. juli 2020. 

ACER træffer afgørelse om den foreslåede metode inden for en frist på 

seks måneder efter modtagelsen heraf. 

ACER kan anmode transmissionssystemoperatører om at ændre eller 

ajourføre den i første afsnit omhandlede metode. ACER træffer afgø-

relse om den ændrede eller ajourførte metode senest seks måneder ef-

ter forelæggelsen heraf. 

I metoden angives som minimum, på hvilke betingelser indtægterne kan 

anvendes til de i stk. 2 omhandlede formål, på hvilke betingelser disse 

indtægter kan indsættes på en separat intern konto med henblik på frem-

tidig anvendelse til disse formål, og hvor længe disse indtægter kan for-

blive indsat på en sådan konto. 

5.   Transmissionssystemoperatørerne gør på forhånd tydeligt rede for, 

hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil blive anvendt, og rapporterer 

til de regulerende myndigheder om den faktiske anvendelse af disse ind-

tægter. Senest den 1. marts hvert år underretter de regulerende myn-

digheder ACER og offentliggør en rapport, indeholdende følgende op-

lysninger: 
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a) de indtægter, der er indgået for 12-månedersperioden ind-

til den 31. december det foregående år 

b) hvordan disse indtægter blev anvendt i henhold til stk. 2, 

herunder de specifikke projekter, som indtægterne blev 

anvendt til, og det beløb, der er indsat på en separat in-

tern konto 

c) det beløb, der blev brugt ved beregningen af nettariffer, og 

d) påvisning af at det i litra c) omhandlede beløb efterlever 

denne forordning og den metode, som er udviklet i medfør 

af stk. 3 og 4. 

Hvor nogle af flaskehalsindtægterne bruges ved beregningen af nettarif-

fer, oplyses det i rapporten, hvordan transmissionssystemoperatørerne 

nåede de prioriterede mål i artikel 2, når dette er relevant.” 

Artikel 19 i den nye elmarkedsforordning er i vidt omfang en videreførelse af principperne 

i den gældende forordning for så vidt angår rammerne for anvendelse af flaskehalsind-

tægter. 

Den nye forordning indfører et nyt krav om, at anvendelsen af flaskehalsindtægter skal 

ske efter en metode, som foreslås af transmissionssystemoperatørerne efter høring af 

de regulerende myndigheder og relevante interessenter og efter ACER's godkendelse. 

Den foreslåede metode skal forelægges ACER senest den 5. juli 2020. 

Et andet nyt krav er, at transmissionssystemoperatørerne på forhånd skal gøre tydeligt 

rede for, hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil blive anvendt. 

Endelig skal transmissionssystemoperatørerne rapportere om den faktiske anvendelse 

af disse indtægter til de regulerende myndigheder. På denne baggrund skal de regule-

rende myndigheder senest den 1. marts hvert år underrette ACER og offentliggøre en 

rapport, vedrørende det foregående års flaskehalsindtægter. 

Disse nye krav vil bla. medføre en stramning af fristerne for indberetning af opgørelse 

og anvendelse af flaskehalsindtægter end hvad der gælder i dag. Det vil herudover være 

ACER, som vil skulle godkende metode for anvendelse af flaskehalsindtægter og der-

med have kompetencen til at afgøre hvilken type udgifter, som kan omfattes af den nye 

bestemmelse. 

EU-tilskud 

Energinet har fået støtte til anlægsprojekter fra to EU-fonde. De tre store anlægsprojek-

ter Ellund-Egtved, Kriegers Flak og Cobra er alle støttet af Recovery puljen, der er op-

rettet i henhold til European Economic Recovery Plan. Genopretningsplanen er Kom-

missionens svar på den finansielle og økonomiske krise i 2008. Planen er designet til at 

skabe et grundlag for hurtig aftale mellem medlemsstaterne om at få Europas økonomi 

til at bevæge sig igen.  
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Ud over Recovery findes der en anden pulje CEF-programmet (Connecting Europe Fa-

cility), hvor Energinet har ansøgt om tilskud vedrørende nye udlandsforbindelser. 

 

Recovery 

Energinet har en regnskabspraksis, hvor man i takt med afholdelse af anlægsomkost-

ningerne indregnede en andel af det bevilligede EU-tilskud.  Nedenstående indtægter 

har alle været præsenteret i årsrapporterne på den selvstændige linje EU-tilskud under 

indtægterne. Ved årets resultatdisponering reserveres årets EU-tilskud på egenkapita-

len under ”andre reserver”.  Tarifmæssigt skal forbrugerne først have indtægten (efter 

skat) på tidspunktet for idriftsættelse. Når anlægsprojekterne idriftsættes vil indtægten 

løbende over aktivets levetid blive tilbageført til forbrugerne via opgørelsen af over/un-

derdækning. 

 

På Ellund-Egtved begyndte man i 2014 at tilbageføre en andel af EU-tilskuddet til for-

brugerne. Den resterende saldo, som forbrugerne har ”til gode” udgør 447 mio.kr. EU-

revisionen har revideret og lukket bevillingen af EU-tilskud til Ellund-Egtved. Der kom-

mer derfor ikke yderligere indtægter vedrørende dette projekt.   

 

Den bogførte saldo ultimo 2018, som forbrugerne har til gode vedrørende Recovery til-

skud udgør 996 mio. kr., hvilket er afstemt til årsrapporten for 2018. 

 

I vedhæftede tabel 8 ses en opgørelse af følge indtægter, indregning i tariffer samt bog-

ført saldo på egenkapital for de enkelte regnskabsår.  

TABEL 8| EU-TILSKUD – RECOVERY MIDLER MIO. KR. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Ellund-

Egtved 

0 157 236 98 28 -17 -31 -10 -13 447 

Kriegers 

Flak 

0 1 1 0 0 7 77 104 111 202 

Cobra 

Cable 

0 4 0 0 0 13 151 80 0 248 

Totalt 0 162 236 98 28 4 196 174 98 996 

 

 

Kilde: Energinet 

CEF 

Indholdet af CEF aftalerne er ikke identisk med Recovery, og der er derfor besluttet en 

anden regnskabspraksis. Indtægterne modtages løbende på baggrund af ansøgninger, 

og indtægten indregnes i balancen under ”periodeafgrænsningsposter”, hvilket svarer til 

en gæld til forbrugerne.  Tarifmæssigt vil indtægten blive tilbagebetalt ved idriftsættelse 

af aktivet, men fordelt over aktivets levetid.  
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Den bogførte saldo ultimo 2018, som forbrugerne har til gode vedrørende CEF-tilskud, 

udgør 167 mio. kr. 

 

I 2018 blev der fra CEF indtægterne tilbagebetalt DKK 1,8 mio. kr. til forbrugerne. I ne-

denstående tabel 9 fremgår det, hvilke projekter som er idriftsat og dermed indregnes i 

tarifferne.  

TABEL 9 | EU-TILSKUD – CEF- MIDLER MIO. KR. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Kassø-Tjele 11 0 0 0 7 18 7 -1 -1 41 

SK4 0 6 0 0 0 0 6 0 0 11 

Syncon -Bjæ-

verskov 

0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 

Baltic-Pipe 0 0 0 0 0 1 0 0 70 70 

Synbcon12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 

Kassø-Frøslev 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 

Viking 0 0 0 0 0 0 18 0 5 23 

Øresund 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Totalt 11 6 0 0 7 35 31 -2 79 167 

Kilde: Energinet 

 

I forbindelse med vedtagelsen af energiaftalen i 2012 og solcelleaftalerne i 2012 og 2013 

blev der vedtaget initiativer, der skulle reducere de samlede betalinger til Energinet. Ek-

sempler på de enkelte effektiviseringstiltag, bl.a. effektivisering af driftsomkostninger, 

fremgår af tabel 10. De viste effektiviseringstiltag er reelle besparelser, fx effektivitets-

gevinster ved køb af regionale net eller sparede driftsomkostninger i Energinet. Det 

fremgår af forligsteksten til Energiaftalen fra 2012, at Regeringen årligt skal gøre status 

for realiserede besparelser. 

 

Energinet har oplyst, at der ved udgangen af 2018 samlet er gennemført de planlagte 

effektiviseringer i aftalerne på de viste punkter, jf. tabel 10. 
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Energiomkostninger 

 

Energinets omkostninger til systemydelser er steget fra 597 mio. kr. i 2017 til 804 mio. 

kr. i 2018. Omkostninger til nettab er steget fra 342 mio. kr. i 2017 til 403 mio. kr. i 2018. 

Endelig er omkostningerne til gasnødforsyning (gastransmission) steget fra 35 mio. kr. i 

2017 til 46 mio. kr. i 2018, jf. figur 6. 

 

Energinets omkostninger til systemydelser afhænger bl.a. af udviklingen i el- og gaspri-

serne.  

 

De samlede omkostninger – nettab, systemydelser og nødforsyning (gas) – er i 2018 

steget i forhold til de omkostninger, der er realiseret i 2017, og lidt over det niveau for 

omkostningerne, der var fastsat i budget 2018.  

 

Energinets forklaring på udviklingen i nettab i 2018: 

Ændringen i nettab skyldes stigende spotpriser – gennemsnitlig pris i 2017 var 230 

kr./MWh mod 335 kr./MWh i 2018.  

 

Det modsvares delvist af, at det fysiske nettab var ca. 40 GWh lavere i 2018 og PSO-

tariffen var ca. 35 kr./MWh lavere. 

  

TABEL 10 | OVERSIGT OVER EFFEKTIVITERINGSTILTAG (MIO. KR.). JF. ENERGIAFTALE AF MARTS 

2012 OG SOLCELLEAFTALENER AF NOVEMBER 2012 OG JUNI 2013 

 

Energiaftale af 22. marts 2012 

 

 Mål 2018 Realiseret 2018 Mål 2020 

Driftsomkostninger. Effektivi-

seringer 

-242 -175 -272 

Effektiviseringer, energi-om-

kostninger. (Systemtjenester, 

nettab og nødforsyning) 

-250 -308 -250 

Køb af regionale net -148 -148 -168 
 

 

Solcelleaftale af 1. november 2012 

 

 

 Mål 2013-2018 Prognose 2013-2018 Mål 2020 

Ekstrabesparelse ved køb af 

regionale net 

-82 -82 -140 

 

Kilde: Energinet 
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Energinets forklaring på udviklingen i systemydelse i 2018: 

Hen over sommeren 2018 har priserne på automatiske reserver på det fælles dansk-

svenske marked været markant højere end budgetteret som følge af lavt udbud på grund 

af kraftværker ude til revision, ekstrem varme og lav vandstand i magasinerne samt 

manglende mulighed for at få leverancer fra Norge (+60 mio. kr.). Herudover førte Illikvid 

marked for manuelle reserver i Østdanmark til ekstraordinære høje omkostninger, da 

Kyndbyværket var til revision i efteråret 2018 (+40 mio. kr.). Endelig gav højere brænd-

selspriser meromkostninger i forbindelse med beordring af Amagerværket til afhjælpning 

af netproblemer i København. (+80 mio. kr.) 

 

  

FIGUR 6 | ENERGIOMKOSTNINGER (EL OG GAS) 2017- 2018 (MIO. KR.) 

 
 

Kilde: Energinet 
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B - SÆRLIGE FORHOLD I RELATION TIL DEN ØKONOMISKE REGULERING 

 

ENERGINETS INVESTERING I AT FØRE GAS FRA DISTRIBUTIONSSYSTE-

MET TIL TRANSMISSIONSSYSTEMET. 

 

Det fremgår af Energinets årsrapport for 2018 (side 41), at Energinet har investeret i 

tekniske anlæg, der sikrer, at gassen kan flyde ind i transmissionssystemet fra distribu-

tionssystemet. Konkret har Energinet anlagt Grøn Gas Konnektoranlægget i Sydjylland 

ved St. Andst samt placeret en mobil M/R station i Ll. Torup for at håndtere en udfordring 

i systemet ved Aalborg. Samlet er der investeret for ca. 61 mio. DKK, jf. tabel 11.  
 

 

TABEL 11 | NYE TEKNISKE ANLÆG 

    Anlægstype  Distributions-

område 

CAPEX i 

mio. kr. 

Forventet 

OPEX  

Aktivering    

St. Andst Kompressor DGD 60   3-4    2018 

MR Aalborg Mobil MR station i Ll. To-

rup, som reducerer trykket 

mellem Ll. Torup og Aal-

borg, så overskydende gas 

kan løbe tilbage til trans-

missionsnettet ved MR Aal-

borg.  

HMN 1,2  0,1-0,2  2018 

Kilde: Energinet 

Det er første gang, at der i den danske gasinfrastruktur for transmission er opført tekni-

ske anlæg, der har til formål at føre gassen fra distributionssystemet til transmissions-

systemet.  

 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det i udgangspunktet er i overensstemmelse 

med naturgasforsyningsloven, at Energinet påtager sig opgaven og omkostningerne re-

lateret til at føre gas fra distributionssystemet til transmissionssystemet. Men det er en 

afgørende forudsætning, at det respektive distributionsselskab, der driver det net, hvor 

der er behov for at få håndteret overskydende gas, forinden har foretaget de tiltag, som 

er mulige for et distributionsselskab for at vedligeholde, ud- og ombygge samt balancere 

egne net, jf. naturgasforsyningslovens § 10 a og 11, stk. 1.  

 

Den primære årsag hertil er at sikre, at Energinet kun afholder ”nødvendige omkostnin-

ger”. En udbygning eller anden teknisk foranstaltning mellem distribution og transmis-

sion med henblik på at føre overskydende gas op i transmissionssystemet er således 

alene at betragte som en nødvendig TSO omkostning, såfremt distributionsselskabet 

har levet op til naturgasforsyningsloven, som fastsætter, at distributionsselskaber skal 

vedligeholde, om- og udbygge samt balancere egne net, jf. naturgasforsyningslovens § 

10 a og § 11, stk. 1.  
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Forsyningstilsynet finder det også relevant at se på, hvilke incitamenter den økonomiske 

regulering giver distributionsselskaberne til at vedligeholde, om- og udbygge samt ba-

lancere egne net. Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 6, at afskrivninger 

og forrentning af anlægsaktiver (CAPEX), der er anskaffet fra og med 2005, som ud-

gangspunkt er en del af den omkostningsramme, som indtægtsrammen består af. I for-

hold til driftsomkostningerne (OPEX) fastsættes en omkostningsramme, som svarer til 

de historiske driftsomkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7, men hvis det 

pågældende distributionsselskab i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet 

sagligt kan begrunde og dokumentere en væsentligt forøgelse af driftsomkostningerne, 

kan Forsyningstilsynet efter en konkret vurdering beslutte at forhøje selskabets omkost-

ningsramme for den pågældende periode, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 18 

og 19.  

 

Den gældende indtægtsrammeregulering giver derfor mulighed for, at distributionssel-

skaberne kan få dækket omkostninger og få en fastsat forrentning i forbindelse med 

netforstærkning og anden udbygning af nettet med henblik på en effektiv indpasning af 

opgraderet bionaturgas og effektiv balancering af egne net. Forsyningstilsynet finder på 

den baggrund, at den gældende regulering af distributionsselskaberne (indtægtsram-

mereguleringen) i udgangspunktet ikke giver anledning til at betvivle, at de enkelte di-

stributionsselskaber har tilstrækkeligt økonomisk incitament til at udbygge nettet med 

henblik på at sikre, at gas tilført distributionsnettet i det underliggende net (4 bar) kan 

blive ført ud i de andre dele i samme distributionsnet (19 eller 40 bar), således at det 

pågældende distributionsselskab balancerer eget net.  

 

Forsyningstilsynet kan endvidere konstatere, at der i alle distributionsområderne er fo-

retaget mindre udbygninger i de lokale distributionsnet med henblik på at kunne sikre, 

at overskydende gas fra opgraderingsanlæg kan transporteres ud i andre dele af det 

lokale distributionsnet. Der er således lokalt i de respektive distributionsnet anlagt en 

række mindre kompressorer, der kan føre overskydende gas fra 4-bar nettet op i enten 

19 eller 40-bar nettet i samme lokale distributionssystem. Forsyningstilsynet finder, at 

dette er med til at understøtte, at den gældende regulering giver tilstrækkelige incita-

menter for distributionsselskaberne til at afholde omkostningerne til at balancere egne 

net, når de respektive distributionsselskaber i de seneste år de facto har foretaget en 

række konkrete udbygninger i egne net.  

 

I forhold til de to konkrete tekniske løsninger/udbygninger, som Energinet har foretaget 

i St. Andst og Ll. Torup, har Energinet oplyst, at beslutningen om at opføre disse tekniske 

løsninger/anlæg er foretaget efter et forudgående tæt DSO-TSO netsamarbejde, hvor 

formålet har været at finde den samfundsøkonomiske bedste løsning (teknisk og øko-

nomisk) for det samlede gassystem. Energinet oplyser videre, at selskabet i samarbejde 

med distributionsselskaberne har undersøgt en række alternative tekniske løsninger til 

håndtering af de respektive systemmæssige udfordringer, og på den baggrund har valgt 

de konkrete udbygninger i St. Andst og Ll. Torup som værende de samfundsøkonomiske 

bedste løsninger for det samlede gassystem.  
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SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet anser Energinet-koncernen (CVR nr. 28 98 06 71) samt de tre hvile-

i-sig-selv-selskaber Energinet Eltransmission A/S (CVR nr. 39 31 48 78), Energinet 

Elsystemansvar A/S (CVR nr. 39 31 49 59) og Energinet GAS TSO A/S (CVR nr. 39 31 

50 89) som parter i sagen. Dette beror på, at den økonomiske regulering af Energinet 

retter sig mod disse fire selskaber. Forsyningstilsynet lægger i den sammenhæng til 

grund, at Myndighedsenheden hos Energinet, som er en del af Energinets koncern-

moderselskab som selvstændig offentlig virksomhed (SOV) (CVR nr. 28980671), er 

partsrepræsentant for de fire selskaber. 

 

HØRING 

Forsyningstilsynet sendte udkast til afgørelse i partshøring hos Energinet den 6 de-

cember 2019 med frist for høringssvar inden den 13. december 2019.  

  

Energinet sendte sine bemærkninger til udkastet ved mail af 10. december 2019. Ener-

ginet har haft en række mindre bemærkninger, som alle er medtaget i afgørelsen. 

RETSGRUNDLAG 

DANSKE RETSKILDER 

 

Energinets opgaver er fastlagt i elforsyningsloven og naturgasforsyningsloven med den 

undtagelse, at regler om udbygning af transmissionsnettet er indeholdt i lov om 

Energinet – lovbekendtgørelse nr. 997 af 27. juni 2018, som ændret ved lov nr. 494 af 

1. maj 2019. Herudover reguleres Energinet af bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 

om økonomisk regulering af Energinet.dk (BEK 816).  

For at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning kræver 

lov om Energinet, at selskabet fører separate regnskaber for hver af deres elektricitets- 

og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. § 12, stk. 1, i lov om Energinet. Energinet skal føre 

regnskaber for de nævnte aktiviteter og lade disse revidere på samme måde, som hvis 

de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber, jf. lovens 12, stk. 2. 

”§ 12. Energinet og virksomhedens helejede datterselskaber skal i deres in-
terne regnskabsføring med henblik på at undgå forskelsbehandling, kryds-
subsidiering og konkurrenceforvridning 
1) føre separate regnskaber for hver af deres elektricitetsrelaterede og na-
turgasrelaterede aktiviteter, herunder drift af systemansvarlig virksomhed, 
transmissions-, distributions-, lager-, gasopstrømsrørlednings- og gasop-
strømssystemvirksomhed, og for deres olierørlednings- og separationsaktivi-
teter, og 
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2) specificere indtægter fra ejerskab af transmissions- og distributionsnet, la-
gerfaciliteter, gasopstrømsrørledningsnet og gasopstrømssystemer samt 
olierørledning og separationsfaciliteter. 

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte aktiviteter skal Energinet og virksomhe-
dens helejede datterselskaber føre regnskaber og lade disse revidere på 
samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte 
selskaber. Aktiver, for hvilke der anvendes indgangsværdier efter dagæl-
dende § 35 O i selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 
2015, samt indtægter og udgifter forbundet med ejerskabet til disse aktiver 
indgår uanset aktivernes anvendelse i de særskilte regnskaber for Energi-
nets elektricitetsrelaterede aktiviteter. 

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere 
regler om regnskabsføring efter stk. 1 og 2.” 

 

De overskud, der oparbejdes i de segmenter der ikke reguleres af hvile-i-sig-selv-regu-

leringen, skal som hoveregel blive i datterselskabet, og overskuddet må som hovedregel 

ikke anvendes til andet formål. Reguleringen heraf fremgår af om Energinet.dk. 

”§ 13. Energinets overskud ifølge de i § 12, stk. 1, omtalte regnskaber for 
virksomhedens elforsynings- og naturgasrelaterede aktiviteter kan tilbagefø-
res til de respektive forbrugergrupper som dividende eller anvendes til kon-
solidering. Overskud fra lager-, gasopstrømsrørlednings- og gasopstrømssy-
stemvirksomhed samt olierørlednings- og separationsvirksomhed kan alene 
anvendes til konsolidering, jf. dog stk. 4. Overskud fra naturgasdistributions-
virksomhed kan anvendes efter bestemmelsen i § 37 a, stk. 5, i lov om na-
turgasforsyning. 

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere 
regler om, hvorledes tilbageførsel af overskud til forbrugerne efter stk. 1 kan 
finde sted. 

Stk. 3. Energinet kan ikke udlodde overskud eller egenkapital ved ud-
bytteudlodning eller på anden måde til staten. 

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan efter forelæggelse 
for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte særlige regler om anvendelse 
af overskud fra virksomhed, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt.” 
 

Energinet reguleres af bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk regulering 

af Energinet.dk.  Den økonomiske regulering er en hvile-i-sig-selv-regulering og bygger 

på en prisregulering, der kun tillader selskabet at indregne såkaldt ”nødvendige 

omkostninger” ved effektiv drift i tarifferne: 

”Nødvendige omkostninger 

§ 3. Nødvendige omkostninger vil især vedrøre: 

1. Indkøb af energi. 

2. Lønninger. 

3. Tjenesteydelser.  

4. Administration.  

5. Vedligeholdelse. 

6. Andre driftsomkostninger, som eksempelvis:  

a) Til demontering og bortskaffelse af teknisk forældede net i forbin-

delse med f.eks. kabellægning.  

b) Som følge af krav pålagt af offentlige myndigheder.  

7. Afskrivninger som nævnt i § 5. 

8. Nedskrivninger, der udløses af teknisk værdiforringelse af aktiver.  
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9. Betalte skatter og afgifter.  

10. Renter af fremmedkapital og øvrige finansielle omkostninger. ” 

 

Ifølge § 4 i BEK 816 fastlægges størrelsen af den nødvendige forrentning med 

udgangspunkt i, hvad der er nødvendigt for ved en effektiv drift at fastholde 

realværdien af selskabets nettoaktiver: 

 

”Nødvendige forrentning 

 

§ 4. Forrentningen af kapitalen i Energinet.dk skal alene muliggøre over-

holdelse af virksomhedens gældsforpligtelser samt den yderligere konsolide-

ring, der er nødvendig for en effektiv drift af Energinet.dk, jf. stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Størrelsen af forrentningen efter stk. 1, bestemmes med ud-

gangspunkt i den forrentning, der er nødvendig for at fastholde realværdien af 

nettoaktiverne opgjort separat for Energinet.dk's elektricitets- og naturgasre-

laterede aktiviteter, jf. § 10, stk. 1, nr. 1. Realværdien af de pågældende net-

toaktiver er den værdi, hvormed nettoaktiverne uanset eventuel selskabsop-

deling indgår i åbningsbalancen for Energinet.dk pr. 1. januar 2005 reguleret 

med det i § 8 fastlagte prisindeks. 

Stk. 3. Den efter stk. 2 bestemte forrentning reguleres til den forrentning, 

som er nødvendig for en effektiv drift henset til kapitalbehovet, blandt andet 

som følge af nyinvesteringer, opgjort separat for Energinet.dk's elektricitets- 

og naturgasrelaterede aktiviteter.  

Stk. 4. Energinet.dk udarbejder separat for henholdsvis de elektricitets- 

og naturgasrelaterede aktiviteter langsigtede investerings- og finansierings-

planer. Ved udarbejdelse af investerings- og finansieringsplanerne skal Ener-

ginet.dk så vidt muligt sikre en jævn prisudvikling. Planerne anmeldes årligt til 

Energitilsynet som led i tilsynets kontrol med overholdelsen af stk. 1-3, jf. § 

11.” 

Den nødvendige forrentning fastlægges med udgangspunkt i en pristalsregulering af 

selskabets kapitalgrundlag. Forrentningssatsen, der danner udgangspunkt i 

pristalsreguleringen, fastlægges efter § 8 i BEK 816. 

”Pristalsregulering 

§ 8. Energitilsynet udmelder kvartårligt et sammenvejet prisindeks med 

50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel, der skal anvendes til pristalsregu-

lering af nettoaktiverne, jf. § 4, stk. 2. Lønindekset er Danmarks Statistiks løn-

indeks for ansatte i industrien (ILON 2). Materialeindekset er Danmarks Stati-

stiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 10).” 

Hvis årets resultat (når alle nødvendige omkostninger er afholdt, og den nødvendige 

forrentning er opgjort, og begge dele er fratrukket indtægterne) udviser en difference 

(kaldet over-/underdækning), skal differencen afvikles hurtigst muligt og senest i 

næstfølgende regnskabsår (medmindre Forsyningstilsynet tillader en længere 

afviklingsperiode), jf. BEK 816, § 7, stk. 1-3.  
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”Afvikling af differencer 

§ 7. Såfremt der i regnskabsåret opstår en difference mellem realiserede 

indtægter og summen af de nødvendige omkostninger og forrentningen, jf. §§ 

2-4, skal differencen afvikles snarest muligt og senest i det næstfølgende 

regnskabsår, jf. dog stk. 3. Afviklingen sker i overensstemmelse med den 

regnskabsmæssige adskillelse, jf. § 10. 

Stk. 2. Ved betydelige differencer kan Energitilsynet tillade en længere 

afviklingsperiode med henblik på at sikre en jævn prisudvikling. 

Stk. 3. I det omfang Energinet.dk formår at bringe omkostningerne læn-

gere ned end hvad, der kan indregnes i priserne som omkostninger ved en 

effektiv drift, vil virksomheden kunne beholde det overskud, der opstår herved, 

jf. § 13, stk. 1, i lov om Energinet.dk. Et således opnået overskud i dattersel-

skaber ejet af Energinet.dk kan anvendes til konsolidering eller udloddes som 

overskud til Energinet.dk. Et overskud i Energinet.dk kan anvendes til konso-

lidering eller tilbageføres til de respektive forbrugergrupper som dividende.” 

 

Hvert år senest den 1. juni indsender selskabet årsrapporten for det foregående regn-

skabsår til Forsyningstilsynet. Dette følger af BEK 816, § 11, stk. 1.  

Forsyningstilsynet meddeler ifølge BEK 816, § 11, stk. 4, senest 4 måneder efter mod-

tagelsen af regnskaber mv. eventuelle korrektioner til differencer mellem indtægter og 

omkostninger (jf. BEK 816, § 7, stk. 1) og forrentningen (jf. BEK 816, § 4). Såfremt sel-

skabet har en forrentning, der overstiger den nødvendige forrentning (fastlagt efter be-

kendtgørelsens § 4), og hvis differencen tilbageføres gennem en reduktion af forrent-

ningssatsen, vil dette påvirke den difference, der er nævnt i bekendtgørelsens § 7, stk. 

1. Denne difference posteres midlertidigt på egenkapitalposten ”Over/underdækning”. 

Forsyningstilsynet kan bede selskabet om at fremkomme med yderligere oplysninger. 

Fristen på 4 måneder regnes i så fald fra modtagelsen af de pågældende oplysninger, 

jf. BEK 816, § 11, stk. 5. 

”Tilsyn 

§ 11. Energinet.dk indsender hvert år senest den 1. juni til Energistilsynet 

årsrapport og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår, jf. §§ 9 og 

10, samt årsrapporter fra helejede datterselskaber til brug for Energistilsynet 

s tilsyn med Energinet.dks økonomiske regulering efter § 71 i lov om elforsy-

ning, § 37 d i lov om naturgasforsyning, kapitel 5 i lov om Energinet.dk og 

denne bekendtgørelse. 

Stk. 2. Energinet.dk indsender årligt investerings- og finansieringspla-

ner, jf. § 4, stk. 4, til Energistilsynet. Ved ændringer indsendes en revideret 

plan. 

Stk. 3. Energinet.dk redegør samtidig med indsendelse af regnskaber 

og investerings- og finansieringsplaner efter stk. 1 og 2 for konstateret diffe-

rence mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrent-

ning for det pågældende regnskabsår. Endvidere redegør Energinet.dk for 

den planlagte afvikling af konstaterede differencer i overensstemmelse med § 

7. 
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Stk. 4. Energistilsynet meddeler senest 4 måneder efter modtagelsen af 

regnskaber og investerings- og finansieringsplaner efter stk. 1 og 2 eventuelle 

korrektioner til den af Energinet.dk konstaterede difference mellem realise-

rede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning, jf. stk. 3. Inden 

for samme frist kan Energistilsynet pålægge Energinet.dk en ændret afvikling 

af konstateret difference. 

Stk. 5. Energistilsynet kan til brug for tilsynets afgørelser efter stk. 4 på-

lægge Energinet.dk at fremkomme med yderligere oplysninger. Fristen i stk. 

4 regnes i så fald fra modtagelsen af de pågældende oplysninger. ” 

 

Årsrapporten aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven, hvilket følger af bekendtgø-

relsens § 9. Bekendtgørelsens § 10 fastlægger, at der skal føres separate regnskaber 

for de forskellige aktiviteter. 

 

”Regnskabsaflæggelse 

§ 9. Regnskabsaflæggelsen følger årsregnskabslovens regler, der dog 

kan suppleres med krav fra Energistilsynet om yderligere oplysninger. 

Stk. 2. I årsrapporten skal redegøres særskilt for eventuelle indtægter 

fra samkøringsforbindelser og anvendelsen heraf.  

Stk. 3. Årsrapporten revideres og godkendes i medfør af § 11 i lov om 

Energinet.dk. 

 

§ 10. Der skal føres separate regnskaber for:  

1. Energinet.dk’s enkelte elektricitets- og naturgasrelaterede aktiviteter, jf. 

§ 12, stk. 1, i lov om Energinet.dk.  

2. Separate tarifområder, jf. § 8, stk. 4, i elforsyningsloven.  

3. Den systemansvarlige virksomheds puljer eksempelvis netpulje, system-

pulje og PSO-pulje.” 

 

Energinets overtagelse af gasdistributionsnet, herunder DONG Energys Gasdistributi-

onsnet A/S, er reguleret i naturgasforsyningslovens kapitel 6, lovbekendtgørelse nr. 

1127. af 5. september 2018, hvor der bl.a. gælder følgende i medfør af § 34, stk. 1: 

”§ 34. Et distributionsnet, som ejes af en bevillingshaver, og ejerandele 
i distributionsselskaber, der ejer sådanne net (distributionsandele), kan ude-
lukkende afstås til staten. Ejere, der ønsker at foretage afståelser omfattet af 
denne bestemmelse, giver særskilt skriftlig underretning herom til Energinet.” 

 

For gaslagrene gælder, at der er forhandlet adgang til naturgaslagre. Dette fremgår af 

naturgasforsyningsloven § 20 a, stk. 1: 

”§ 20 a. Adgang til lagerfaciliteter, linepack og andre hjælpefunktioner 
udbydes af lager- og transmissionsselskaber ved forhandlet adgang, herun-
der ved auktion, baseret på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende 
kriterier. Bestemmelsen omfatter alle lagerfaciliteter i Danmark og al linepack 
og andre hjælpefunktioner i transmissionsnettet.” 
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EU RETSKILDER 

 

I Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om be-

tingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveks-

ling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 bestemmes rammerne for be-

nyttelse af flaskehalsindtægter (samkøringsindtægter) i forordningens artikel 16, stk. 6: 

Artikel 16, stk. 6.  

”Indtægter fra tildeling af samkøringslinjer benyttes til følgende formål:  

a) Sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed og/eller 

b) Bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gennem 

netinvesteringer, især nye samkøringslinjer. 

Hvis indtægterne ikke kan benyttes effektivt til formålene i første afsnit, 

litra a) og/eller b), må de, med forbehold af de pågældende medlems-

staters regulerende myndigheders godkendelse, benyttes med et mak-

simumsbeløb, der fastsættes af disse regulerende myndigheder som en 

indtægt, der skal tages i betragtning af de regulerende myndigheder, når 

den skal godkende metoden for beregning af nettariffer og/eller for fast-

sættelsen af nettariffer. 

Resten af indtægterne indsættes på en separat konto, indtil de kan be-

nyttes til formålene i første afsnit litra a) og/eller b). Den regulerende 

myndighed underretter agenturet om den godkendelse, der er omtalt i 

andet afsnit.” 

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

Forsyningstilsynet skal i det følgende vurdere Energinets årsrapport for 2018. 

VURDERING AF GENERELLE ØKONOMISKE FORHOLD I RELATION TIL DEN 

ØKONOMISKE REGULERING 

 

NY KONCERNSTRUKTUR 

Energinet indførte i 2018 en ny koncernstruktur   Den nye koncernstruktur indebærer, at 

driftsomkostninger som tidligere er blevet fordelt direkte til de enkelte segmenter og 

virksomheder bliver omkostninger der fordeles indirekte.  

Den koncerninterne handel i Energinet er vokset betydeligt ved implementeringen af den 

nye koncernstruktur i 2017/18. 

Energinet er som kollektiv elforsyningsvirksomhed omfattet af reglerne om markeds-

mæssighed i lov om elforsyning. Dette indebærer, at Energinet løbende skal sikre, at 

interne handler sker på markedsmæssige vilkår, så der ikke forekommer krydssubsidi-

ering mellem de forskellige segmenter. Dokumentationen skal udarbejdes løbende og 
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foreligge senest på tidspunktet for indgivelse af selvangivelse til told- og skatteforvalt-

ningen. Det betyder f.eks., at dokumentationen for, at aftaler er markedsmæssige, og at 

der ikke er forekommet krydssubsidiering i 2018 skal være udarbejdet og færdiggjort 

senest på tidspunktet, hvor virksomhedens oplysningsskema skal indgives til Skattefor-

valtningen i 2019, så den kan leveres, hvis Forsyningstilsynet anmoder om den i et risi-

kobaseret tilsyn med markedsmæssighed 

PRISTALSREGULERING AF GRUNDKAPITAL  

Forsyningstilsynet konstaterer, at Energinet har anvendt de af Forsyningstilsynet 

udmeldte værdier til pristalsregulering af selskabskabet åbningsbalance, dvs. 3,9 pct. i 

2018, jf § 4  i bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2016 om økonomisk regulering af 

Energinet.  

GENNEMGANG AF GENERELLE ØKONOMISKE FORHOLD I RELATION TIL 

DEN ØKONOMISKE REGULERING 

Tilsynet vurderer, at Energinet ved udgangen af 2018 fortsat samlet har relativt 

beskedne differencer. På el-net segmentet og el-system segmentet er den samlede en 

lille difference, hvilket skyldes at der har være lavere omkostninger end forventet. 

På el-transmissionsselskabet (El-TO var den akkumulerede underdækning ved 

udgangen af 2018 75 mio. kr.  dvs. 3,8 pct. af årets nettoomsætning. På el-system 

operatørselskabet (EL-SY) var den akkumulerede overdækning ved udgangen af 2018 

40 mio. kr.  kr.  dvs. 2,8 pct. af årets nettoomsætning. På gas-

transmissionsoperatørselskabet (GAS-TSO) var den akkumulerede overdækning ved 

udgangen af 2018 76 mio. kr.  dvs. 17,9 pct. af årets nettoomsætning. 

Det er tilsynets vurdering, at en større difference (over- eller underdækning) ikke er 

hensigtsmæssig, idet det giver usikkerhed om den fremtidige tariffering.  

INTERNATIONAL TSO-BENCHMARK 

Der er i CEER-regi  gennemført internationale TSO-benchmark på både el og 

gasområdet, hvor også Energinets transmission el- og gas indgår. På elområdet har 

Enereginet nået det bedste resultat medens Energinet på gasområdet har en effektivitet 

på ca. 89 pct. Selvom effektiviteten på gasområdet ikke er 100 pct. ligger Energinet i 

den bedre del af de undersøgte TSO’er.  

 

Forsyningstilsynet noterer, at Energinet placerer sig blandt de mere effektive selskaber 

i denne internationale sammenligning. Forsyningstilsynet bemærker videre, at det ikke 

på basis af denne sammenligning umiddelbart kan sluttes, at der ikke er potentiale for, 

at Energinet kan blive mere effektiv på begge områder. 

OPGØRELSE AF FLASKEHALSINDTÆGTER HERUNDER I RELATION TIL SK4-

AFTALEN 

 

Det følger af bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet, at årsrapporten 

skal redegøre særskilt for eventuelle indtægter fra samkøringsforbindelser og anvendel-

sen heraf. Anvendelsen af disse indtægter er reguleret af artikel 16, stk. 6, i elforordnin-

gen (forordning 714/2009), som fastlægger til hvilke formål flaskehalsindtægter må an-

vendes, jf. nærmere ovenfor. Såfremt opgørelsen af flaskehalsindtægter ikke indeholder 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM ENERGINETS ÅRSRAPPORT 2018 Side 40/44 

alle Energinets flaskehalsindtægter, kan det ikke sikres, at Energinet anvender samtlige 

sine flaskehalsindtægter i overensstemmelse med elforordningen. 

 

Det vurderes derfor ikke at være foreneligt med § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om økono-

misk regulering af Energinet.dk, at alle indtægter fra samkøringsforbindelserne og an-

vendelsen heraf ikke indgår i Årsrapport 2018. Det vurderes ligeledes ikke at være for-

eneligt med elforordningens artikel 16, stk. 6, at undtage en del af flaskehalsindtægterne 

fra forbindelserne mellem Jylland og Tyskland fra den samlede opgørelse af flaskehals-

indtægter og anvendelsen heraf. Når Energinet ikke har lavet et fyldestgørende flaske-

halsregnskab, som har oplyst om samtlige Energinets flaskehalsindtægter, har Forsy-

ningstilsynet ikke tidligere haft mulighed for at vurdere, om Energinet har fulgt reglerne 

for anvendelse af flaskehalsindtægter i medfør af forordningen for så vidt angår disse 

udeladte indtægter. 

 

Det er Forsyningstilsynets forståelse af SK4-aftalen, at denne heller ikke stiller krav om 

overførsel af en del af flaskehalsindtægterne fra forbindelserne mellem Jylland og Tysk-

land til Statnett uden om den samlede opgørelse af flaskehalsindtægter.  Tværtimod 

fremgår det klart af aftalen, at der skal overføres et beløb som svarer til en del af disse 

flaskehalsindtægter. Ligeledes fremgår det også klart af aftalen, at Energinet vil benytte 

det fulde beløb, som optjenes på forbindelserne mellem Jylland og Tyskland i overens-

stemmelse med elforordningen.  

 

Det har derfor måttet afklares, om det beløb, som Energinet sender til Statnett i medfør 

af SK4-aftalen kan anses for en omkostning, som kan finansieres af flaskehalsindtægter 

i medfør af artikel 16, stk. 6, i elforordningen. 

 

Spørgsmålet er, om denne bestemmelse også kan omfatte mere generelle betalinger til 

Statnett, som har været en forudsætning for Statnetts villighed til at investere i samkø-

ringslinjen. Det er her Forsyningstilsynets vurdering, at det må anses for at have været 

en forudsætning for indgåelse af SK4-aftalen, at Statnett kunne opnå denne ekstra ind-

tægt ved gennemførelse af projektet.  

 

Det følger herudover af SK4-aftalens pkt. 15.9, at Energinet på trods af beløbet som skal 

betales til Statnett, vil anvende hele beløbet som tilfalder dem fra forbindelserne mellem 

Jylland og Tyskland i overensstemmelse med elforordningen.  

 

Som det er oplyst af Energinet, så er bestemmelsen udtryk for, at aftalen blev indgået 

på et tidspunkt, hvor der endnu ikke var klarhed over fortolkningen af elforordningen fra 

2009, hvorfor punktet blot skal tages som udtryk for, at Energinet uanset indholdet af 

dette afsnit i SK4-aftalen ville overholde sine forpligtelser i medfør af forordningen.  

 

Det kan synes tvivlsomt, om det har været lovgivers intention med forordningens artikel 

16, stk. 6, at flaskehalsindtægter ikke kun bruges til den tekniske og konkrete drift og 

udbygning af samkøringslinjer, men at flaskehalsindtægter også kan bruges til økono-

misk kompensation af andre transmissionsoperatører i forbindelse med indgåelse af af-

taler om nye samkøringslinjer. Der foreligger dog relativt beskedent fortolkningsbidrag 

til bestemmelsen, om hvilken type omkostninger, som bestemmelsen i praksis tager 

sigte på.  
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Det er dog på grundlag af de samlede oplysninger Forsyningstilsynets vurdering, at 

disse hidtil udeladte omkostninger i denne konkrete sag kan anses for omfattet af for-

ordningens artikel 16, stk. 6, litra a. Det skyldes, at det må anses for godtgjort, at SK4-

projektet ikke var blevet gennemført, hvis ikke Statnett havde opnået en form for økono-

misk andel i de øgede indtægter fra forbindelserne mellem Jylland og Tyskland, som 

ville følge af etableringen af SK4.   

 

Det er dog samtidig Forsyningstilsynets vurdering, at sådanne fordelingsspørgsmål nor-

malt bør løses gennem aftale om fordeling af selve flaskehalsindtægterne hidrørende 

fra den pågældende samkøringslinje selv. Konstruktionen i SK4-aftalen medfører, at 

Energinet kan komme i en situation, hvor Energinet skal betale større beløb til Statnett i 

medfør af SK4-aftalen, end Energinet opnår af indtægter på SK4-forbindelsen, hvilket 

ikke vurderes hensigtsmæssigt.  

 

Flaskehalsindtægterne opgjort i Energinets årsrapport 2018 er således ikke retvisende, 

da de ikke indeholder alle Energinets flaskehalsindtægter fra forbindelserne mellem Jyl-

land og Tyskland samt anvendelsen heraf, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om økonomisk 

regulering af Energinet. Det er dog Forsyningstilsynets vurdering, at disse udeladte fla-

skehalsindtægter er anvendt i overensstemmelse med elforordningens artikel 16, stk. 6.  

 

Det er tilsynets vurdering, at Energinets redegørelse for flaskehalsindtægternes anven-

delse i 2018 for den resterende del af opgørelsen i Årsrapport 2018 er i overensstem-

melse med bestemmelserne i forordning nr. 714/2009.  

 

Der tages forbehold for, at der træder nye regler i kraft den 1. januar 2020 om opgørelse 

og anvendelse af flaskehalsindtægter, hvorefter der bl.a. skal udarbejdes en metode for 

anvendelse af flaskehalsindtægter, som skal godkendes af ACER, jf. nærmere ovenfor. 

EU-TILSKUD, ENERGIAFTALERNE OG ENERGIOMKOSTNINGER 

Energinet’s afrapportering vedrørende realiseringen af effektivitets- og 

billiggørelsestiltag giver efter Forsyningstilsynets vurdering ikke anledning til generelt at 

rejse spørgsmål om Energinet’s effektivitet og udviklingen heri. 

Forsyningstilsynet skal endvidere for en god ordens skyld bemærke, at der ikke ved 

gennemgangen af Energinet’s årsrapport er fundet enkelte omkostningsposter, der ud 

fra en konkret vurdering findes at være i strid med kravet om, at der kun kan indregnes 

”nødvendige omkostninger ved effektiv drift” i virksomhedens tariffer, jf. § 3 i 

bekendtgørelsen om den økonomiske regulering af Energinet. 

Samlet har Forsyningstilsynet således ikke fundet anledning til at foretage korrektioner 

til  selskabets Årsrapport 2018, for så vidt angår differencer mellem realiserede 

indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning. 
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VURDERING AF SÆRLIGE FORHOLD I RELATION TIL DEN ØKONOMISKE 

REGULERING 

FORSYNINGSTILSYNETS SAMLEDE VURDERING AF DE KONKRETE ANLÆG 

TIL AT FØRE GAS FRA DISTRIBUTIONSSYSTEMET TIL 

TRANSMISSIONSSYSTEMET. 

 

På baggrund af ovenstående oplysninger, den gældende indtægtsrammeregulerings 

incitamentsstruktur og baseret på at distributionsselskaberne konkret har foretaget en 

række udbygninger i egne net forud for Energinets investering, finder Forsyningstilsynet 

ikke anledning til at betvivle, at Energinets omkostninger til de konkrete TSO 

udbygninger i St. Andst og Ll. Torup, jf. Energinets Årsrapport 2018, er i 

overensstemmelse med kravene i naturgasforsyningslovens § 37 d om, at Energinet for 

hver af sine aktiviteter alene kan indregne de ”nødvendige omkostninger” i selskabets 

tariffer.  

Samlet set giver Energinets GAS TSO’s udbygninger i gassystemet ved St. Andst og Ll. 

Torup således ikke anledning til korrektioner i Energinets Årsrapport 2018, jf. § 11, stk. 

4, i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk.  

Forsyningstilsynets tilsyn fremadrettet 

I de kommende år forventes flere udbygninger i det samlede danske gassystem pga. 

den fortsat øgede tilførsel af bionaturgas til gasinfrastrukturen. De systemmæssige 

forhold, fx antal og omfang af opgraderingsanlæg, den specifikke opbygning af det 

specifikke net, den fysiske placering i det overordnede gassystem samt gasaftaget i 

området vil typisk variere fra projekt til projekt.  

Forsyningstilsynet lægger vægt på, at Energinet og distributionsselskaberne opretholder 

et tæt netsamarbejde til håndtering af bionaturgassen i systemet og afklaring af behov 

for at investere i forstærkninger i det samlede gassystem. Forsyningstilsynet vil 

endvidere anmode Energinet og selskaberne om at redegøre nærmere for det udvidede 

netsamarbejde og kriterierne for valg af løsning, jf. Energinet og 

distributionsselskabernes målsætning om at sikre, at den teknisk og økonomisk optimale 

løsning til enhver tid bliver valgt.  

Forsyningstilsynet finder endvidere, at Energinet fremadrettet bør orientere 

Forsyningstilsynet om påtænkte projekter mellem distributions- og 

transmissionssystemet (for at håndtere overskydende gas fra distribution) med henblik 

på en drøftelse af de konkrete løsningsmuligheder og den påtænkte 

omkostningsfordeling.  

Energinet har orienteret Forsyningstilsynet om, at der p.t. er en forventning om to 

fremtidige projekter i perioden 2020 og 2021 til håndtering af overskydende gas i 

distributionsnettet pga. tilførslen af bionaturgas, mens et tredje projekt med samme 

tidsramme analyseres nærmere før en endelig indstilling til investeringsbeslutning 

foreligger. De endelige løsningsmodeller er endnu ikke fastlagt. Energinet anslår på 

nuværende tidspunkt, og baseret på et groft overslag, at CAPEX for de tre løsninger 

samlet bliver 180 mio. DKK og OPEX omkring 8-12 mio. kr. årligt. 
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SAMMENFATNING 

Forsyningstilsynet vurderer samlet, at tilsynet ikke har nogen bemærkninger til 

Energinets opgørelse af priser, nødvendige omkostninger, værdiopgørelse og 

afskrivninger i Energinets årsrapport 2019, jf. dog nedenfor om flaskehalsindtægter. 

Ligeledes har tilsynet ikke nogen bemærkninger til Energinets opgørelse af afvikling af 

differencer. Forsyningstilsynet vurderer, at pristalsreguleringen er korrekt.  

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke er foreneligt med § 9, stk. 2, i bekendtgørelse 

om økonomisk regulering af Energinet.dk, at alle indtægter fra samkøringsforbindel-

serne og anvendelsen heraf ikke indgår i Årsrapport 2018. Det vurderes ligeledes ikke 

at være foreneligt med elforordningens artikel 16, stk. 6, at undtage en del af flaskehals-

indtægterne fra forbindelserne mellem Jylland og Tyskland fra den samlede opgørelse 

af flaskehalsindtægter og anvendelsen heraf. 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i 

lovbekendtgørelse nr. 840 om elforsyning og § 51 i lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. 

september 2018 om naturgasforsyning. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem 

til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til:  

                       

Energiklagenævnet  

Toldboden 2 

8800 Viborg 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, at klagen er modtaget i rette tid. 

Læs mere på klagenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/ener-

giklagenaevnet/. 

 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der 

bl.a. indeholder bestemmelser om: 

 hvilke love, der giver klageadgang til nævnet 

 nævnets sammensætning 

 formandens opgaver 

 indgivelse af klage 

 gebyr 

 oplysninger, der indgår i sagerne 

 afgørelser 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

direktør 

Tlf. +45 51 71 00 25 

Mail: casm@forsyningstilsynet.dk 
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