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Høringsbrev 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om netvirksomhe-

ders reguleringsregnskaber 

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders regulerings-

regnskaber i høring.  

 

Høringsmaterialet er sendt til de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste, li-

gesom det er offentliggjort på Høringsportalen og Forsyningstilsynets hjemmeside. 

 

Høringen sker med henblik på at give interesserede aktører mulighed for at komme med 

bemærkninger til udkastet til ændring af bekendtgørelsen.  

 

 
Baggrund og indhold  

 

Forsyningstilsynet har ved bekendtgørelse nr. 1469 af 10. december 2018 om netvirk-

somheders reguleringsregnskaber udmøntet § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020. Efter denne bestemmelse fastsætter Forsy-

ningstilsynet regler om netvirksomhedernes reguleringsregnskaber for de bevillingsplig-

tige aktiviteter, herunder regler om indhold, revision og frister for indsendelse.  

 

Med udkast til ændring af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

foretager Forsyningstilsynet nogle få og mindre ændringer i bekendtgørelsen, der har 

virkning for netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber til Forsyningstil-

synet fra og med regnskabsåret 2020. Ændringerne vedrører navnlig følgende: 

 

1. Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber, der foreslås ændret, 

indeholder en række henvisninger til bekendtgørelse om netvirksomheders ind-

tægtsrammer (indtægtsrammebekendtgørelsen), der i mellemtiden forventes æn-

dret, hvorfor henvisningerne som konsekvens heraf bør ændres i det nødvendige 

omfang.  

 

Energistyrelsen har således for tiden et udkast til nyudstedelse af indtægtsramme-

bekendtgørelsen i høring på Høringsportalen med henblik på ikrafttræden den 31. 

december 2020 (se nærmere her: www.hoeringsportalen.dk/Hearing/De-

tails/64421). Ændringerne i indtægtsrammebekendtgørelsen sker henblik på at im-

plementere dele af elmarkedsdirektivet. Såfremt Energistyrelsen har udstedt en ny 

indtægtsrammebekendtgørelse på tidspunktet for Forsyningstilsynets udstedelse af 
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ændringsbekendtgørelsen til bekendtgørelse om netvirksomheders regulerings-

regnskaber, så bør henvisningerne til bestemmelser i indtægtsrammebekendtgø-

relsen konsekvensrettes i fornødent omfang, så henvisningerne bliver bragt i over-

ensstemmelse med den nye indtægtsrammebekendtgørelse. Det drejer sig om § 1, 

nr. 3-5, i udkastet til ændringsbekendtgørelse, hvortil der henvises. 

 

2. I forbindelse med netvirksomhedernes overgang den 1. januar 2018 til ny økono-

misk regulering, er der i bekendtgørelse om netvirksomheders indtægtsrammer 

fastsat visse overgangsbestemmelser om fastsættelse af indtægtsrammerne i den 

første reguleringsperiode. Forsyningstilsynet havde i den forbindelse behov for, at 

netvirksomhederne i deres reguleringsregnskaber for 2018 indberettede visse hi-

storiske oplysninger om fysisk nettab, antal elmålere og antal stationer. Fremadret-

tet har Forsyningstilsynet i overensstemmelse med bestemmelserne i indtægtsram-

mebekendtgørelsen kun behov for, at disse tal årligt opdateres med indberetning 

af tallene for reguleringsåret, der aflægges reguleringsregnskab for, eller tallene i 

året forud herfor. Som konsekvens heraf foreslås tre bestemmelser i bekendtgørel-

sen om netvirksomheders reguleringsregnskaber ændret. Det drejer sig om § 1, nr. 

6-8, hvortil der henvises. 

 

3. Forsyningstilsynet har endeligt foretaget nogle få, mindre redaktionelle ændringer 

i blanket til ledelsespåtegning, der er optaget som bilag 1 til bekendtgørelse om 

netvirksomheders reguleringsregnskaber, og til revisionsinstruksen, der er optaget 

som bilag 2 til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber, samt 

blanket til revisorerklæring, der er optaget som bilag 3 til bekendtgørelse om net-

virksomheders reguleringsregnskaber. Der er tale om konsekvensrettelser til hen-

visninger til bekendtgørelse om netvirksomheders indtægtsrammer, jf. oven for 

punkt 1. Forsyningstilsynet har af hensyn til læsbarheden valgt at foretage nyaffat-

telser af de tre bilag, selvom der kun foretages få, mindre redaktionelle ændringer 

i bilagene. Ændringerne er i høringsversionen af de tre bilag er markeret med æn-

dringsmarkeringer.  

 

De forslåede ændringer i høringsudkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgø-

relse om netvirksomheders reguleringsregnskaber forventes indarbejdet i forbindelse 

med en genudstedelse af ny hovedbekendtgørelse 

 

Forsyningstilsynet forventer i løbet af 2021 at foretage en mere gennemgribende revi-

sion af bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber, herunder forven-

tes netvirksomhedernes indberetning af oplysninger til Forsyningstilsynet til brug for 

benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, som netvirksomhederne 

i dag indberetter til Forsyningstilsynet særskilt ved siden af reguleringsregnskabet, at 

blive en del af reguleringsregnskabet.  

 

 
Ikrafttrædelse  
 

Ændringsbekendtgørelsen forventes at skulle træde i kraft den 1. januar 2021 og finder 

anvendelse for netvirksomhedernes reguleringsregnskaber for regnskabsåret 2020 og 

senere regnskabsår. 
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Høringsfrist  
 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til Forsyningstilsynets hovedpostkasse 

post@forsyningstilsynet.dk med kopi til noj@forsyningstilsynet.dk senest mandag den 

23. november 2020.  

 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.hoeringsporta-

len.dk (Høringsportalen), når bekendtgørelsen er udstedt. Ved afgivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mail-

adresse. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Niels Outzen Jensen på e-mail 

noj@forsyningstilsynet.dk eller fuldmægtig Hilal Kilic på hiki@forsyningstilsynet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Outzen Jensen (FSTS) 

Specialkonsulent 

Tlf. 4171 5364 

noj@forsyningstilsynet.dk 
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