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Finansministeren 

 

Vedr. beretning nr. 07/2012 om DONG Energy A/S’ elpriser 

Den 20. marts 2013 afgav Statsrevisorerne bemærkninger til beretning nr. 

07/2012 om DONG Energy A/S’ elpriser.  

 

Med henvisning til § 18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber mm. skal 

jeg nedenfor redegøre for de overvejelser, som beretningen og Statsrevisorernes 

bemærkninger giver anledning til.  

 

Finansministeriet noterer sig med tilfredshed, at Statsrevisorerne finder, at 

DONG Energy A/S’ priser på forsyningspligtig el ligger på niveau med andre ud-

bydere i Østdanmark i perioden 2007-2013, samt at DONG Energy A/S’ priser 

på VE-energi generelt lå under andre udbydere i Danmark i 2012.  

 

Finansministeriet forholder sig i nedenstående til den del af beretningen, der ved-

rører de offentlige forpligtelser. 

 

Offentlige forpligtelser 

Statsrevisorerne bemærker følgende, hvad angår de offentlige forpligtelser: 

 Det vil øge gennemsigtigheden, hvis både elforbrugernes betalinger til ordnin-

gerne og udgifterne til denne erhvervsstøtte fremgår af finansloven og indgår i 

Folketingets årlige behandling heraf. 

 Det findes velbegrundet, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i samar-

bejde med Finansministeriet overvejer, hvordan de offentlige forpligtelser kan 

optages på de årlige finanslove. 

 

Finansministeriet bemærker hertil, at klima-, energi- og bygningsministeren årligt 

sender en orientering til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget om væsentlige for-

hold vedrørende landets el- og gasforsyning. Denne redegørelse indeholder også 

en oversigt over de offentlige forpligtelser inkl. den beløbsmæssige udvikling.  

 

For at skabe yderligere gennemsigtighed med de offentlige forpligtelser vil redegø-

relsen fremover ligeledes blive oversendt som orientering til Folketingets Finans-

udvalg. 
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De offentlige forpligtelser opkræves via forbrugernes elregning og administreres 

af Energinet.dk, der er en selvstændig offentligt ejet virksomhed. I praksis vil en 

medtagelse af de offentlige forpligtelser på finansloven potentielt kunne nødven-

diggøre en række justeringer i ordningen. Dette gælder f.eks. for Energinet.dk’s 

fleksibilitet i forhold til opkrævningen af de offentlige forpligtelser hos forbruger-

ne, hvor Energinet.dk fastsætter satsen kvartalsvist. Der vurderes derfor behov for 

at analysere konsekvenserne, herunder fordele og ulemper, ved eventuelt at lade 

PSO-støtten til vedvarende energi fremgå af finansloven. 

 

Som et led i regeringens energiaftale af 22. marts 2012 er det besluttet at gennem-

føre en analyse af tilskuds- og afgiftssystemet med henblik på at vurdere behovet 

for justeringer af det eksisterende system. Spørgsmålet om større transparens i 

forhold til de offentlige forpligtelser, herunder om de offentlige forpligtelser med 

fordel kan optages på de årlige finanslove, vil blive undersøgt i forbindelse med 

dette arbejde. Analysen forventes færdiggjort i 2014. Når analysen foreligger, vil 

Rigsrevisionen blive orienteret om resultatet. 

 

Kopi af denne redegørelse er sendt til rigsrevisor, St. Kongensgade 45, 4. sal, 1264 

København K. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Corydon  


