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Fremtidssikret økonomisk regulering af Energinet
Stemmeaftale mellem
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
Energinet blev dannet som national transmissions- og systemoperatør for el og gas med virkning fra 1.
januar 2005. Energinets formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur
på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene. Energinet kan derfor
indenfor rammerne af reguleringen udbygge infrastrukturen, hvis der er tilstrækkelig behov, herunder med
sigte på at skabe høj forsyningssikkerhed, indpasning af vedvarende energi og velfungerende
konkurrencemarkeder på el- og gasområdet. Siden oprettelsen af Energinet og indførsel af den nuværende
hvile-i-sig-selv regulering er Energinets forretning vokset betydeligt og har i dag et langt større omfang.
Partierne bag aftalen er enige om, at formålet med at indføre en fremtidssikret økonomisk regulering af
Energinet er at skabe øget transparens om Energinets forretning og investeringer, samt styrke
incitamenterne til effektiv drift og investeringer, herunder en effektiv afvejning mellem investeringer i
infrastruktur og markedsbaserede løsninger, der på den korte og lange bane kan sikre en effektiv
indpasning af vedvarende energi og grøn omstilling.
Parterne er enige om at lægge følgende principper til grund for en ny regulering:
1. Energinet underlægges indtægtsrammeregulering
En indtægtsrammeregulering skal fremover sikre incitamenter til en effektiv drift og nødvendige
investeringer. Med henblik på at Energinet kan få dækket de nødvendige omkostninger sammensættes
indtægtsrammen af en omkostningsramme og en forrentningsramme. Der fastsættes separate
indtægtsrammer for henholdsvis el og gas.
Energinets regulering skal fremadrettet baseres på en mere forretningsmæssig tilgang, hvorfor en ny
regulering kan stille stærkere krav til bestyrelsens forretningsmæssige kompetencer.
2. Flerårige reguleringsperioder
Indtægtsrammen fastsættes for en flerårig reguleringsperiode, der udmeldes af Energitilsynet (det
kommende Forsyningstilsyn) og der vil kun foretages foruddefinerede justeringer i indtægtsrammerne i
løbet af reguleringsperioden. Den flerårige reguleringsperiode har til formål at understøtte
forudsigeligheden i tarifudviklingen og sikre fokus på langsigtede effektiviseringer.
3. Indtægtsrammen afspejler omkostningsudvikling
Rammen for Energinets omkostninger fastsættes med udgangspunkt i de faktiske og forventede
omkostninger, som sikrer finansieringen af Energinets opgaver. Samtidig udmelder Energitilsynet (det
kommende Forsyningstilsyn) effektiviseringskrav for Energinet, der kommer forbrugerne til gavn
indenfor reguleringsperioden. Der tages i forbindelse med pålægning af effektiviseringskrav hensyn til
ikke-påvirkelige omkostninger.
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4. Forrentning
Der udmeldes en risikojusteret forrentning af Energitilsynet (det kommende Forsyningstilsyn), der kan
indregnes i indtægtsrammen.
Forrentningen skal sikre, at Energinet kan finansiere den investerede kapital.
5. Tilstrækkelig kvalitet
Reguleringen skal både understøtte effektivisering og fortsat høj kvalitet i form af høj
forsyningssikkerhed. Energitilsynet (det kommende Forsyningstilsyn) udmelder derfor krav til nettets
leveringskvalitet som en del af indtægtsrammereguleringen, og der fastsættes eventuelle sanktioner.
6. Samfundsøkonomiske investeringer og investeringsbeslutninger
Energinet skal fortsat foretage investeringer baseret på el- og gassystemets behov. Herunder skal
Energinet sikre, at der vælges den mest samfundsøkonomiske udbygning af el- og
gastransmissionssystemerne til tilfredsstillelse af behovet under hensynstagen til en markedsbaseret
risiko som skal afspejle sig i investeringsbeslutningerne.
Der fastsættes en investeringsramme for nødvendige samfundsøkonomiske investeringer, der udgør
den økonomiske ramme om Energinets investeringer. Denne investeringsramme fastlægges på
baggrund af langsigtede udviklingsplaner, som myndighedsgodkendes. Såfremt investeringsrammen
medfører meromkostninger, som ikke kan holdes inden for den samlede indtægtsramme, kan der gives
et tillæg i indtægtsrammerne svarende til meromkostningerne.
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