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Orientering vedr. elnetvirksomhedernes aflæggelse af regule-
ringsregnskaber for 2019 samt indberetning af data til benchmar-
king til Forsyningstilsynet 

Forsyningstilsynet orienterer hermed netvirksomhederne om, at: 

 

 fristen for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskabet for 2019 til 

Forsyningstilsynet er udskudt fra den 30. maj 2020 til den 30. september 2020. 

 fristen for netvirksomhedernes indberetning af ”Data til brug for benchmarking” 

til Forsyningstilsynet er udskudt fra den 30. maj 2020 til den 31. august 2020, 

mens fristen netvirksomhedernes indberetning af ”Øvrig økonomisk data til brug 

for benchmarking” er udskudt den 30. september 2020. 

 

Baggrunden herfor fremgår nærmere nedenfor. 

FRISTEN FOR NETVIRKSOMHEDERNES AFLÆGGELSE AF REGULERINGS-

REGNSKABET FOR 2019 

Det følger af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 

1469 af 10. december 2018) § 6, stk. 1, at netvirksomhedernes reviderede regulerings-

regnskaber skal være kommet frem til Forsyningstilsynet senest den 30. juni i året efter 

et reguleringsår. Det betyder, at netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnska-

ber i år for reguleringsåret 2019 senest skal være kommet frem til Forsyningstilsynet 

den 30. juni 2020. Bekendtgørelsen, herunder fristen for aflæggelsen af netvirksomhe-

dernes reguleringsregnskaber, er udstedt af Forsyningstilsynet. 

 

Forsyningstilsynet har tidligere orienteret netvirksomhederne om, at Forsyningstilsynet 

var opmærksomt på, at regeringen havde fremsat og fået vedtaget et lovforslag om be-

myndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabs-

området og af reglerne om begrænsning af butikkernes åbningstider i forbindelse med 

covid-19 (L 168), der blandt andet bemyndigede erhvervsministeren til at lave en generel 

forlængelse af fristen for virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, til at ind-

sende årsrapporten. Dette som følge af den aktuelle situation med COVID19, og at ud-

bruddet heraf falder sammen med afholdelse af generalforsamlinger og udarbejdelse af 

årsrapporter for langt de fleste virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder.  

 

Erhvervsministeren har efterfølgende udnyttet bemyndigelsen og har udstedt bekendt-

gørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabs-

området i forbindelse med COVID-19 (BEK nr. 393 af 7. april 2020). Med bekendtgørel-

sen udskydes årsregnskabslovens frist for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrel-

sen med 3 måneder, dvs. til den 31. juli 2020 for børsnoterede selskaber med kalender-

året som regnskabsår og til den 31. august 2020 for andre selskaber og virksomheder 

med kalenderåret som regnskabsår. 

 



 
Side 2/3 

Udarbejdelsen af årsrapporterne har efter Forsyningstilsynets forståelse en vis sam-

menhæng med forsyningsvirksomhedernes udarbejdelse af reguleringsregnskaber. 

Forsyningstilsynet har på baggrund heraf og i lighed med erhvervsministeren konkret 

valgt at udskyde fristen, der følger af § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber, for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber 

for 2019 til Forsyningstilsynet med tre måneder. Bekendtgørelsen er som nævnt indled-

ningsvis udstedt af Forsyningstilsynet.  

 

Fristen for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskabet for 2019 til Forsy-

ningstilsynet er herefter den 30. september 2020. 

 

De øvrige bestemmelser i bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

(BEK nr. 1469 af 10. december 2018) gælder uændret. 

 

Det følger af almindelig forvaltningsretlige principper, at den regeludstedende myndig-

hed har kompetence til at dispensere fra regler fastsat af myndigheden, hvorfor Forsy-

ningstilsynet konkret har valgt blandt andet på baggrund af erhvervsministerens udsky-

delse af fristen for indsendelse af årsrapport med tre måneder, samt hensynet til net-

virksomhedernes mulighed for udarbejdelse af reguleringsregnskab som følge heraf at 

udskyde fristen for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskabet for 2019 

til Forsyningstilsynet med tre måneder. 

 

Udskydelsen af fristen i § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om netvirksomheders regulerings-

regnskaber (BEK nr. 1469 af 10. december 2018) gælder alene for netvirksomhedernes 

aflæggelse af reguleringsregnskaber for 2019 til Forsyningstilsynet. 

 

I forhold til Forsyningstilsynets afgørelse om netvirksomhedernes indtægtsrammer føl-

ger det af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK 

nr. 969 af 27. juni 2018), at Forsyningstilsynet træffer afgørelse om en netvirksomheds 

indtægtsramme for reguleringsåret efter reglerne i §§ 5-7 senest 6 måneder efter, at 

Forsyningstilsynet har modtaget netvirksomhedens reguleringsregnskab for et regule-

ringsår. Fristen på 6 måneder regnes dog tidligst fra den frist for indsendelse af regule-

ringsregnskabet, som Forsyningstilsynet har fastsat. 

 

Forsyningstilsynets udskydelse af fristen for netvirksomhedernes aflæggelse af regule-

ringsregnskab for 2019 til Forsyningstilsynet til den 30. september 2020 medfører her-

efter, at fristen, jf. § 4, stk. 1, 2. pkt., for Forsyningstilsynets afgørelse om indtægtsram-

mer for 2019 er den 30. marts 2021. 

FRISTEN FOR NETVIRKSOMHEDERNES INDBERETNING TIL FORSYNINGS-

TILSYNET I 2019 AF DATA TIL BRUG FOR BENCHMARKING AF NETVIRK-

SOMHEDERNES ØKONOMISKE EFFEKTIVITET SAMT FASTSÆTTELSE AF 

FRADRAG SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIG LEVERINGSKVALITET 

Ud over fristen for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber for 2019 er 

der også frist for netvirksomhederne til at indberette data til brug for benchmarking af 

netvirksomhedernes økonomiske effektivitet samt til Forsyningstilsynets fastsættelse af 

fradrag som følge af utilstrækkelig leveringskvalitet. Indberetningen af disse data til For-

syningstilsynet skulle ske af to omgange; henholdsvis den 31. maj 2020 for ”BM data” 

og den 30. juni 2020 for ”Øvrig økonomisk data til brug for benchmarking”. 
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Under henvisning til ovenstående udskydelse af fristen for netvirksomhedernes aflæg-

gelse af reguleringsregnskabet for 2019 til Forsyningstilsynet fra den 30. juni 2020 til 

den 30. september 2020, udskyder Forsyningstilsynet ligeledes fristerne for netvirksom-

hedernes indberetning af data til brug for benchmarking af netvirksomhedernes økono-

miske effektivitet samt til Forsyningstilsynets fastsættelse af fradrag som følge af util-

strækkelig leveringskvalitet. Disse to frister udskydes i lighed med fristen for aflæggelse 

af reguleringsregnskab begge med tre måneder.  

 

Fristen for netvirksomhedernes indberetning af ”Data til brug for benchmarking” til For-

syningstilsynet, der oprindeligt var den 30. maj 2020, udskydes herefter til den 31. au-

gust 2020, mens fristen netvirksomhedernes indberetning af ”Øvrig økonomisk data til 

brug for benchmarking” til Forsyningstilsynet herefter er den 30. september 2020. 

 

I forhold til Forsyningstilsynets afgørelser om individuelle effektiviseringskrav følger det 

af 52, stk. 4, i bekendtgørelse om netvirksomhedernes indtægtsrammer (BEK nr. 969 af 

27. juni 2018), Forsyningstilsynet træffer for 2019-2022 afgørelse om individuelle effek-

tiviseringskrav eller krav, som måtte træde i stedet herfor, jf. § 12, stk. 2-3, i året forud 

for et reguleringsår. 

 

Forsyningstilsynets udskydelse af fristen for netvirksomhedernes indberetning til Forsy-

ningstilsynet af data til brug for benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske ef-

fektivitet samt til Forsyningstilsynets fastsættelse af fradrag som følge af utilstrækkelig 

leveringskvalitet til henholdsvis den 31. august 2020 og den 30. september 2020, vil 

formentlig have den betydning, at Forsyningstilsynet som følge heraf vil søge om di-

spensation fra den frist fastsat af Energistyrelsen. 

INDBERETNING 

Ovenstående indberetningerne skal fortsat ske via Forsyningstilsynets online anmeldel-

sessystem, der snarest er tilgængeligt for aflæggelse og indberetning. Netvirksomhe-

derne modtager snarest vejledninger til brug for aflæggelse af reguleringsregnskab samt 

vejledning til brug for indberetning af data til brug for benchmarking af netvirksomheder-

nes økonomiske effektivitet samt til Forsyningstilsynets fastsættelse af fradrag som følge 

af utilstrækkelig leveringskvalitet, hvor aflæggelsen af reguleringsregnskab samt indbe-

retning af data til brug for benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet 

samt til Forsyningstilsynets fastsættelse af fradrag som følge af utilstrækkelig leverings-

kvalitet er nærmere beskrevet, herunder hvad der skal indberettes hvornår. 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNING 

Forsyningstilsynet har endvidere rettet henvendelse til de relevante regeludstedere med 

indstilling om udskydelse af andre frister for netvirksomhederne, som Forsyningstilsynet 

umiddelbart har identificeret i øvrig lovgivning, og hvor overholdelsen af disse frister kan 

vise sig at være problematisk for netvirksomhederne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt  

Direktør 


