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Høringsbrev 

Høring over udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders regule-

ringsregnskaber 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

i høring.  

 

Høringsmaterialet er sendt til de virksomheder og myndigheder, der fremgår af vedlagte 

høringsliste, ligesom 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 bekendtgørelsen samt de tre bilag til bekendtgørelsen.  

 

 
Baggrund og indhold  
 

Forsyningstilsynet har ved bekendtgørelse nr. 1469 af 10. december 2018, som ændret 

ved bekendtgørelse 1730 af 30. november 2020, om netvirksomheders reguleringsregn-

skaber udmøntet § 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. 

februar 2020. Efter denne bestemmelse fastsætter Forsyningstilsynet regler om netvirk-

somhedernes reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter, herunder regler 

om indhold, revision og frister for indsendelse.  

 

Med udkast til en ny bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber fore-

tager Forsyningstilsynet dels en indarbejdelse af ovennævnte ændringsbekendtgørelse, 

dels en ændring, således at reguleringsregnskabet fremover også skal indeholde oplys-

ninger til brug for Forsyningstilsynets fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav ved 

benchmarking af den økonomiske effektivitet. Der er tale om en teknisk sammenskriv-

ning af de to indberetninger af regnskabsoplysninger og andre oplysninger. I dag indbe-

retter netvirksomhederne disse oplysninger til Forsyningstilsynet særskilt og ved siden 

af reguleringsregnskabet. Netvirksomhederne indberetter således i dag oplysninger til 

Forsyningstilsynet ad to omgange med en måneds mellemrum.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det vil være en forenkling, at netvirksomhederne frem-

over indberetter alle oplysninger til Forsyningstilsynet samlet, både til brug for fastsæt-

telse af indtægtsrammerne og til brug for fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav 

efter benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, der fradrages i ind-

tægtsrammerne. 



 
Side 2/2 

Reguleringsregnskabet vil herefter være den primære oplysningskilde til brug for Forsy-

ningstilsynets fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer, herunder fastsæt-

telse af individuelle effektiviseringskrav til fradrag i indtægtsrammerne. 

 

Netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskabet til Forsyningstilsynet skal, 

som i dag, ske elektronisk via Forsyningstilsynets online anmeldelsessystem (ENAO). 

Netvirksomhederne vil i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet opleve de 

samme skærmbilleder mv, som ved de to separate indberetninger, der sker i dag, men 

nu som en samlet indberetning. 

 

Forsyningstilsynet har valgt at foretage en nyudstedelse af bekendtgørelsen frem for en 

ændringsbekendtgørelse af hensyn til overskueligheden af ændringerne. Forsyningstil-

synet anmoder dog alene om eventuelle bemærkninger til de ændringer, som fremgår 

af udkastet til bekendtgørelse med bilag i form af ændringsmarkeringer i forhold til den 

gældende bekendtgørelse. 

 

 
Ikrafttrædelse  
 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021 og vil finde anvendelse for 

netvirksomhedernes aflæggelse af reguleringsregnskaber for regnskabsåret 2021 og 

senere regnskabsår, der skal indberettes til Forsyningstilsynet i 2022 og frem. 

 
 
Høringsfrist  
 

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast 

med bilag senest den 14. maj 2021. Eventuelle bemærkninger bedes sendt på mail til 

Forsyningstilsynets hovedpostkasse post@forsyningstilsynet.dk med c.c. til hiki@forsy-

ningstilsynet.dk. 

 

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 fuldmægtig Hilal Kilic på hiki@forsyningstilsynet.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Hilal Kilic 

Fuldmægtig 

Tlf. 5171 0878 

hiki@forsyningstilsynet.dk 
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