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Reguleringsformer i forsyningssektoren 

 
• Elreformen i 1999 var på netområderne en indtægtsrammeregulering og 
repræsenterede sammen med ”fænomenet” fri egenkapital et kontant brud med hvile 
i sig selv princippet. 
 
• En hektisk tid i elselskaberne med en hel ny dagsorden. 
 
• Aktieselskaber, opsplitning, nytænkning, omorganiseringer, stærk økonomisk fokus, 
Årsregnskabsloven, nye kompetencer blev nøgleord hele vejen rundt. 
 
•Uden indtægtsrammereguleringen og den fri egenkapital ville den udvikling ikke have 
fundet sted. 
 
• Godt eller skidt? Er det blevet bedre eller billigere at være kunde? 
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Reguleringsformer i forsyningssektoren 

• Elreformen påvirkede hele forsyningssektoren i Danmark især gennem: 
 
 - øget fokus på økonomi 
 - nytænkning 
 - selskabsgørelse og multiforsyninger 
 
• Det tidligere Københavns Energi, nu HOFOR, er et eksempel herpå.  
 
• Mindre end 2 år efter elreformen var el, varme, bygas, vand og afløb samlet i en 
virksomhed og selskabsgjort efter 5 år. 
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Reguleringsformer i forsyningssektoren 

 
• I HOFOR arbejder vi i dag under en række reguleringer: 
 
 - Hvile i sig selv (gas og fjernvarme) 
 - Indtægtsrammeregulering og hvile i sig selv (vand og afløb) 
 - Fri konkurrence (fjernkøling  og elproduktion)    
 
• Indtægtsrammereguleringen har haft en afledt effekt på hvile i sig selv områderne. 
 
•Forsyningsområderne i HOFOR drives efter ens principper. Sigtet er  kommercielt – også 
selv om reguleringen ikke lægger op til det.  
 
•Effektiviseringstiltag gennemføres på tværs uden skelen til regulering. 
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Reguleringsformer i forsyningssektoren 
- Hvad med Fjernvarmen? 

 

• Fokus på effektivisering er nødvendigt – det anerkender vi  
 
• Anbefalingerne fra konsulenterne:  

– indtægtsrammeregulering på varmedistribution/transmission baseret på 
effektiviseringspotentiale ud fra benchmark og med afkastloft (som vand/spild og 
el).  

– Varmeproduktion holdes i første omgang ude 

  
• Regulering som vand/spild/el er ikke nødvendigvis det rette/eneste virkemiddel! 

• Kontoplan, krav om forretningsplaner,  udbygning af eksisterende benchmark, mv. 

 
• Vi oplever reel konkurrence – både på varmeproduktion (varmelast.dk), på 

individuelle opvarmningsteknologier (f.eks. små varmepumper og gas), 
lavenergibyggeri med fritagelse fra tilslutningspligt 
 

• Hvis det ender med at der fra politisk hold at anbefale at indføre en benchmark 
model er det selvfølgeligt vigtigt, at branchen inddrages og er konstruktive i 
dialog og udvikling af model.  
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Reguleringsformer i forsyningssektoren 
- er den ene reguleringsform bedre end den anden? 

• Indtægtsrammeregulering kan være et fornuftigt værktøj til at drive ændringer 
igennem.  
 
• Men der skal være et mål med ændringerne. Ændringer i sig selv må aldrig være 
målet. 
  
•Hvis der er politiske ønsker om at introducere indtægtsrammer, er HOFORs tilgang at 
påvirke, ikke modarbejde. 
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