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Lauge Rasmussen (FSTS)

Emne: Høring af udkast til analyse af elnetvirksomhedernes forrentning - bemærkninger 
fra Radius 

AppServerName: esdh-evm-kfst

Det bemærkes, at Forsyningstilsynet har slettet kontaktoplysninger m.v. fra denne mail. Slettet tekst er markeret 
med [XXXX]. 
 
Kære Lauge 
 
Tak for muligheden for at komme med kommentarer til de to rapportudkast. Vi har nogle enkelte bemærkninger til de 
to rapportudkast. Herudover bakker vi op om det høringssvar, som Dansk Energi fremsender. 
 
Forsyningstilsynets rapport 
 
Kapitel 4 
I kapitel 4 gennemgås udviklingen i selskabernes indtægter, indtægtsrammer og forrentningsloft. En af de ting der 
fokuseres på, er om selskaberne i perioden har delt forrentningen opgjort ved forretningsloftet med kunderne. Her bør 
der tilføjes en beskrivelse af, hvorfor dette spørgsmål stilles. Det må som udgangspunkt forventes, at selskaberne 
opkræver de indtægter og den forrentning, som de regulatoriske rammer tillader, og det bør fremgå af rapporten.  
 
s. 36. Der står i rapportudkastet, at genopskrivningen i årsregnskabet for 2018 må ses som et udtryk for, at Radius 
Elnet forventer at kunne opnå et større overskud i årsregnskabet end tidligere forventet. Det er ikke korrekt. Årsagen 
til tilbageførslen af de tidligere nedskrivninger er dels, at effekten af de ændringer i reguleringen, som afstedkom 
nedskrivningen fik en mindre negativ konsekvens end forventet, og dels en reduktion af usikkerhed. Radius har 
igennem en længere årrække op til tilbageførslen af nedskrivningen oplevet en meget høj regulatorisk usikkerhed 
som følge af manglende afgørelser fra Energitilsynet, og som følge af at reguleringen stod for at blive ændret. Efter at 
Energitilsynet og senere Forsyningstilsynet har truffet afgørelse for nogle af de historiske reguleringsregnskaber og 
indtægtsrammeansøgninger, og der er større klarhed over den nye regulering, er den regulatoriske risiko ikke 
længere på samme meget høje niveau.  
 
BDO’s rapport 
 
Linjen andre reguleringer i tabel 1.4.1 er opgjort forkert. Den giver ikke den rigtige bro mellem EBIT årsregnskab og 
indberettet regulatorisk EBIT.    
 
Mvh. [XXXX XXXX] 
 
[XXXX XXXX] 
[XXXX XXXX] 
[XXXX XXXX] 
 
[XXXX XXXX] 
[XXXX XXXX] 
 
 


