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0. ÆNDRINGER  

I forhold til den tidligere vejledning er der er i nærværende vejledning foretaget føl-

gende væsentlige ændringer: 

 

I afsnit 3 er der beskrevet de nye forhøjelser, som netvirksomhederne kan ansøge om. 

Det gælder forhøjelser, der vedrører udarbejdelse af netudviklingsplaner, omkostnin-

ger knyttet til realisering af energibesparelser og udfasning af energilageraktiviteter.  

 

Netvirksomheden skal ved aflæggelse af reguleringsregnskab samt ansøgninger om 

forhøjelse indberette i tilhørende Excel-skabeloner via virk.dk på følgende link 

https://virk.dk/. Excel-skabelonerne findes på Forsyningstilsynets hjemmeside via føl-

gende link. Netvirksomheden bedes derfor udfylde de tilhørende Excel-skabeloner for 

reguleringsregnskab og ansøgninger om forhøjelse og indberette dem via virk.dk 

1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

Den gældende indtægtsrammebekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 2649 af den 28. 

december 2021 om indtægtsrammer for netvirksomheder, fastsætter i § 53, stk. 5, at 

forhold, der vedrører indtægtsrammer for 2021, behandles efter reglerne i § 53 i be-

kendtgørelse nr. 1127 af den 1. juni 2021 om indtægtsrammer for netvirksomheder.   

 

Det følger af bekendtgørelse nr. 1127 af den 1. juni 2021 om indtægtsrammer for net-

virksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), at netvirksomheder kan 

søge om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af de forhold, der fremgår af be-

kendtgørelsens §§ 18, 20 og 24-36. Indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 29 og 30 har 

virkning fra reguleringsåret 2022 jf. dog § 29, stk. 4 og § 30, stk. 3 jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 53, stk. 3.  

 

Denne vejledning har til formål at optimere og konkretisere ansøgningsproceduren og 

dokumentationskrav for omkostninger til en netvirksomheds ansøgning om forhøjelse 

af netvirksomhedens indtægtsramme efter §§ 24-36. Vejledningen uddyber desuden 

en række forhold, som netvirksomheden skal være særligt opmærksomme på ved ud-

arbejdelse af ansøgningen/ansøgningerne. 

 

Forhøjelser og nedsættelser efter §§ 24-36 sker i henhold til de fælles bestemmelser 

om justering af omkostningsramme og det samlede forrentningsgrundlag i regulerings-

året beskrevet i indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 37-39. Nedsættelser af omkost-

ningsramme og forrentningsgrundlag samt forhøjelser efter § 18 og § 20 behandles i 

Vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og benchmarking afsnit 4.9.  

 

Ved spørgsmål i forbindelse med ansøgningsprocedure kan der rettes henvendelse til 

Forsyningstilsynet på telefon 41 71 54 00. 

2. ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV 

Ansøgning om forhøjelse af omkostningsrammen og justering af det samlede forrent-

ningsgrundlag efter §§ 24-36 i indtægtsrammebekendtgørelsen skal indsendes til For-

syningstilsynet senest sammen med reguleringsregnskabet for det reguleringsår, som 

forhøjelsen skal have virkning fra. Dokumentationen for den ansøgte forhøjelse skal 

https://virk.dk/
https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/netvirksomheder/reguleringsregnskaber
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indgå som en del af det reguleringsregnskab, netvirksomheden aflægger til Forsy-

ningstilsynet. 

 

Forsyningstilsynet skal have modtaget ansøgninger om forhøjelse vedrørende regule-

ringsåret 2021, senest den 30. juni 2022. 

 

En ikke rettidig indsendt ansøgning medfører, at muligheden for at ansøge om forhø-

jelse af indtægtsrammen fra og med 2021, er bortfaldet jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 39, stk. 2. Netvirksomheden kan dog fortsat søge om forhøjelse i de efterføl-

gende år (under forudsætning af, at ansøgningen indgives rettidigt). Forhøjelsen vil i 

så fald ikke blive givet med tilbagevirkende kraft, men først have virkning fra det på-

gældende år.   

 

Ansøgninger skal fremsendes via virk.dk, hvor der skal vedlægges et korrekt udfyldt 

ansøgningsskema baseret på en tilhørende Excel skabelon. Dokumentationen for de 

ansøgte omkostninger skal indgå i, og dermed indsendes sammen med, regulerings-

regnskabet, hvorfor Forsyningstilsynet anbefaler, at netvirksomheden fremsender an-

søgningen om forhøjelse af indtægtsrammen samtidig med aflæggelse af regulerings-

regnskabet. Netvirksomheden skal ved ansøgning oplyse, hvilke omkostningsbilag der 

fremsendes med reguleringsregnskabet.  

 

De enkelte dele af ansøgningsprocessen gennemgås i de følgende afsnit.   

3. TYPER AF ANSØGNINGSBASEREDE FORHØJELSER 

Nedenfor gennemgås de forskellige typer af omkostninger, som netvirksomheden kan 

ansøge om en forhøjelse af indtægtsrammen for, samt hvilke krav eller informationer 

der er relevante for den specifikke forhøjelse.  

F.3 MYNDIGHEDSPÅLÆG, JF. § 24 I INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, såfremt en netvirksomhed 

får væsentlige meromkostninger som følge af et pålæg fra en myndighed eller Energi-

net, som ligger ud over forpligtelsen til at drive elforsyningsnet, jf. § 20, stk. 1, i lov om 

elforsyning, eller som indebærer en fremskyndelse af vedligeholdelsesarbejder, ud-

skiftninger eller tekniske tilpasninger af eksisterende anlæg. Der kan også søges om 

forhøjelse, såfremt et pålæg fra en myndighed eller Energinet ændres. 

 

Netvirksomheden skal ansøge om forhøjelse af indtægtsrammen på baggrund af § 24 i 

indtægtsrammebekendtgørelsen i Excel skabelonen via virk.dk, hvortil der skal ved-

lægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens reguleringsregnskab 

skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, jf. tjekli-

sten i afsnit 9. En kopi af myndighedspålægget skal vedlægges ansøgningen. Det er 

en forudsætning for denne type af forhøjelse, at meromkostningerne er væsentlige, jf. 

§ 37 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 24, 

stk. 3, at Forsyningstilsynet skal indhente en udtalelse fra Energistyrelsen i forhold til 
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vurderingen af, om der er tale om et pålæg, der ligger ud over forpligtelsen til at drive 

elforsyningsnet efter § 20, stk. 1, i lov om elforsyning. 

F.4 ÆNDREDE OPGAVER FOR NETVIRKSOMHEDER, JF. § 25 I INDTÆGTSRAMME-

BEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger pga. ændrede krav ved lov, herunder anlægslov om infrastrukturpro-

jekt, forordning, bekendtgørelse, forskrift udstedt af Energinet eller myndighedsgod-

kendte infrastrukturprojekter. 

 

Forsyningstilsynet offentliggør på Forsyningstilsynets hjemmeside senest den 1. april i 

året efter et reguleringsår en vejledende liste over de ændrede krav ved lov, forord-

ning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som Forsyningstilsynet forven-

ter kan give anledning til justeringer for netvirksomhederne for reguleringsåret. Find lin-

ket til listen her. 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen på baggrund af § 25 i indtægtsram-

mebekendtgørelsen skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der skal vedlæg-

ges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens reguleringsregnskab skal 

indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, jf. tjeklisten i 

afsnit 9. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke ændrede lovkrav der har givet anled-

ning til meromkostninger. Det er en forudsætning for denne type af forhøjelse, at mer-

omkostningerne er væsentlige, jf. § 37 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

F.5 FJERNAFLÆSTE ELMÅLERE, JF. § 26, STK. 1, OG § 26, STK. 3, NR. 1, I IND-

TÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Det fremgår af § 2 i bekendtgørelse nr. 75 af den 25. januar 2019 om fjernaflæste el-

målere og måling af elektricitet i slutforbruget, at netvirksomhederne skal have idriftsat 

fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere inden den 31. december 2020: 

 
§ 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste 

elmålere hos alle slutbrugere. 

 

Netvirksomhederne kan fortsat ansøge om forhøjelse for meromkostninger afholdt for 

fjernaflæste målere idriftsat senest i 2020. Forhøjelsen har dog først virkning fra det re-

guleringsår, hvor ansøgningen er indsendt rettidigt. Det vil sige sammen med regule-

ringsregnskabet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 39, stk. 2. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 39, 

stk. 2, at: 

 
”Stk. 2. Er ansøgningen ikke modtaget i Forsyningstilsynet senest sammen med reguleringsregn-

skabet for det reguleringsår, hvor omkostningen er regnskabsført, bortfalder muligheden for at få 

godkendt en forhøjelse til dækning af omkostninger og forrentning i det pågældende regule-

ringsår. Der vil fortsat kunne ansøges om forhøjelse til dækning af de estimerede omkostninger i 

efterfølgende reguleringsår. Forhøjelsen vil have virkning fra det reguleringsår, hvor ansøgning er 

indsendt rettidigt, det vil sige senest sammen med reguleringsregnskabet.” 

 

https://forsyningstilsynet.dk/lovgivning/vejledninger/vejledende-liste-over-aendrede-krav-jf-25-stk-3-i-indtaegtsrammebekendtgoerelsen-for-netvirksomheder
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Det vil sige, at netvirksomhederne ikke opnår forhøjelse i det år, hvor omkostningerne 

er regnskabsført (eller hvor anlægget er økonomisk idriftsat), men først kan få forhø-

jelse fra det år, hvor ansøgningen er indsendt rettidigt.  

 

Metoden til beregning af forhøjelse fremgår af bekendtgørelse nr. 75 af den 25. januar 

2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget.  

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af meromkostninger ved 

fjernaflæste målere skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og netvirksomheden 

skal vedlægge et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Bemærk, at der findes et særskilt 

ansøgningsskema til brug for ansøgninger vedrørende fjernaflæste målere, jf. også 

vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema specifikt for fjernaflæste målere (s. 15). 

Netvirksomhedens reguleringsregnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte 

forhøjelses meromkostninger, jf. tjeklisten i afsnit 9.  

F.6 IT-SIKKERHEDSTJENESTE, JF. § 26, STK. 1 OG STK. 3, NR. 2, I INDTÆGTSRAM-

MEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af meromkost-

ninger ved tilmelding til en it-sikkerhedstjeneste i henhold til regler fastsat af energi-, 

forsynings- og klimaministeren i medfør af lov om elforsyning. 

 

Metoden til beregning af forhøjelse fremgår af bekendtgørelse nr. 425 af den 1. maj 

2018 om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (ændret ved bekendtgørelse nr. 

1367 af den 28. november 2018). 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af meromkostninger til IT-

sikkerhedstjeneste skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og netvirksomheden 

skal vedlægge et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens regulerings-

regnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger. 

Kopi af den indgåede kontrakt med IT-sikkerhedstjenesten og Energistyrelsens god-

kendelse heraf skal desuden vedlægges ansøgningen, jf. tjeklisten i afsnit 9.  

F.7 OMKOSTNINGER TIL MYNDIGHEDSBEHANDLING, JF. § 26, STK. 1, JF. STK. 3, NR. 

3., I INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af meromkost-

ninger ved betaling af omkostninger til myndighedsbehandling i henhold til lov om el-

forsyning og regler fastsat i medfør heraf. 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af meromkostninger til 

myndighedsbehandling skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der skal ved-

lægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens reguleringsregnskab 

skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, f.eks. i 

form af fakturaer, jf. tjeklisten i afsnit 9.  
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F.8 OVERDRAGELSE OG VARETAGELSE AF MÅLERANSVAR VED KUNDER TILSLUT-

TET TRANSMISSIONSNETTET, JF. § 26, STK. 1, JF.  STK. 3, NR. 4, I INDTÆGTSRAM-

MEBEKENDTGØRELSEN. 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af meromkost-

ninger ved betaling af omkostninger ved overdragelse og varetagelse af måleransvar 

for elforbrugere og elproducenter direkte tilsluttet transmissionsnettet i medfør af lov 

om elforsyning. 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af overdragelse af kunder 

tilsluttet transmissionsnettet skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der skal 

vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens reguleringsregn-

skab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, jf. 

tjeklisten i afsnit 9.  

F.9 UDARBEJDELSE AF NETUDVIKLINGSPLANER, JF. § 26, STK. 1, JF. STK. 3, NR. 5 I 

INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af meromkost-

ninger ved omkostninger til udarbejdelse af netudviklingsplaner i henhold til regler fast-

sat af klima-, energi- og forsyningsministeren i medfør af § 22, stk. 4, lov om elforsy-

ning. 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af meromkostninger til ud-

arbejdelse af netudviklingsplaner skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der 

skal vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens regulerings-

regnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, 

jf. tjeklisten i afsnit 9.  

F.10 OMKOSTNINGER KNYTTET TIL REALISERING AF ENERGIBESAPRELSER, JF. § 

26, STK. 1, JF. STK. 3, NR. 6 I INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Netvirksomheden kan efter ansøgning få forhøjet en netvirksomheds omkostnings-

ramme og justeret det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af 

meromkostninger ved omkostninger knyttet til realisering af energibesparelser, jf. be-

kendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, der vedrører 

projekter, der er afsluttet inden ordningens ophør, men som er regnskabsført i 2021 og 

frem. 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af omkostninger knyttet til 

realisering af energibesparelser skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der 

skal vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens regulerings-

regnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, 

jf. tjeklisten i afsnit 9.  

F.11 UDFASNING AF ENERGILAGERAKTIVITETER, JF. § 27 I INDTÆGTSRAMMEBE-

KENDTGØRELSEN 

Netvirksomheden kan efter ansøgning få forhøjet en netvirksomheds omkostnings-

ramme og justeret det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af 
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meromkostninger ved et pålæg fra Forsyningstilsynet om helt- eller delvis udfasning af 

virksomhedens energilageraktiviteter i medfør af bekendtgørelse om varetagelse af 

netvirksomhedsaktiviteter. 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af meromkostninger vedr. 

udfasning af energilageraktiviteter skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der 

skal vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens regulerings-

regnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, 

jf. tjeklisten i afsnit 9.  

F.12 NYE ELLER ÆNDREDE FORSYNINGSOMRÅDER, STØRRE NYE ELFORBRU-

GERE ELLER PRODUKTIONSENHEDER, JF. § 28 I INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØ-

RELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger som følge af tilslutning af et nyt forsyningsområde, en større ny elfor-

bruger eller en større ny produktionsenhed, eller som følge af ændringer af et forsy-

ningsområde i forbindelse med byudvikling. 

 

En ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen på baggrund af § 28 indtægtsramme-

bekendtgørelsen skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der skal vedlægges 

et udfyldt ansøgningsskema i Excel, kopi af lokalplan for nyt forsyningsområde eller 

dokumentation for øget effektbehov fra en ny elforbruger eller produktionsenhed. Net-

virksomhedens reguleringsregnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte 

forhøjelses meromkostninger, jf. tjeklisten i afsnit 9. Det er en forudsætning for denne 

type af forhøjelse, at meromkostningerne er væsentlige, jf. § 37. 

F.13 ÆNDRINGER PÅ TRANSMISSIONSNIVEAU, § 31, STK. 1, I INDTÆGTSRAMMEBE-

KENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger som følge af ændringer i system- og transmissionsstrukturen samt 

system- og transmissionsdriften på transmissionsniveau foretaget af Energinet. 

 

En ansøgning om forhøjelse på baggrund af § 31 i indtægtsrammebekendtgørelsen 

skal foretages i Excel skabelonen via virk.dk, og der skal vedlægges et udfyldt ansøg-

ningsskema i Excel. Netvirksomhedens reguleringsregnskab skal indeholde dokumen-

tation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, jf. tjeklisten i afsnit 9. Netvirksom-

heden skal i ansøgningen redegøre for, hvilke ændringer på transmissionsniveau der 

har givet anledning til meromkostninger for netvirksomheden. Det er en forudsætning 

for denne type af forhøjelse, at meromkostningerne er væsentlige, jf. § 37. 

F.14 KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER, § 32 I INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØ-

RELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af kabellægning 

af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. Forhøjelsen skal endvidere dække 
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meromkostninger til udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskift-

ningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet. 

 

En ansøgning om forhøjelse på baggrund af § 32 skal foretages i Excel skabelonen via 

virk.dk, og der skal vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel og et kort påtegnet 

de demonterede og kabellagte strækninger. Netvirksomhedens reguleringsregnskab 

skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses meromkostninger, jf. tjekli-

sten i afsnit 9.  

 

Netvirksomheden skal i ansøgningen redegøre for, om der er foretaget samgravning, 

samt i givet fald hvem der er foretaget samgravning med, og hvordan omkostningerne 

er fordelt mellem de deltagende parter. Netvirksomheden skal med ansøgningen rede-

gøre for, hvorfor det er nødvendigt at udskifte eller ændre tilknyttede anlæg i anvendel-

sen af det nye kabelnet, såfremt der også søges om forhøjelse som følge af merom-

kostninger til udskiftning eller ændring af tilknyttede anlæg. 

 

I forbindelse med overgang til ny regulering, hvor netvirksomhedernes indtægtsramme 

fastsættes baseret på historiske omkostninger, skal netvirksomhederne oplyse de hi-

storiske afskrivninger på de demonterede anlæg for årene 2012-2014 (2012-2016, så-

fremt netvirksomheden har fået godkendt sin ansøgning om forlænget periode ved be-

regning af omkostningsrammen i første reguleringsperiode, jf. indtægtsrammebekendt-

gørelsens § 58). Netvirksomheden skal redegøre for, hvordan de historiske afskrivnin-

ger er opgjort og fremsende evt. dokumentation som er lagt til grund for opgørelsen. 

 

Netvirksomheden skal endvidere oplyse den bogførte værdi ultimo 2017 for de udskif-

tede anlæg, som er blevet demonteret i det pågældende reguleringsår i forbindelse 

med kabelægningen af luftledninger, som er omfattet af ansøgningen. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at kassationsværdien af demonterede luftledninger skal 

modregnes i den ansøgte anlægssum, og det skal med ansøgningen oplyses, hvad 

kassationsværdien er opgjort til.  

F.15 OVERTAGELSE AF ANLÆG FRA TREDJEMAND, JF. § 33, STK. 1 I INDTÆGTS-

RAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger som følge af overtagelse af anlæg, der har karakter af kollektivt el-

forsyningsnet, fra tredjemand, og som ikke er underlagt indtægtsrammeregulering efter 

denne bekendtgørelse. 

 

En ansøgning om forhøjelse på baggrund af § 33 skal foretages i Excel skabelonen via 

virk.dk, og der skal vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens 

reguleringsregnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses mer-

omkostninger, jf. tjeklisten i afsnit 9. Netvirksomheden skal med ansøgningen frem-

sende købs-/overtagelsesaftale for det anlæg, netvirksomheden søger om forhøjelse 

af indtægtsrammen for, indgået mellem netvirksomheden og tredjemand. Det er en for-

udsætning for denne type af forhøjelse, at meromkostningerne er væsentlige, jf. § 37. 
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F.16 REINVESTERINGER I KABELLAGTE NET OVERTAGET FRA TREDJEMAND, DER 

IKKE ER UNDERLAGT INDTÆGTSRAMMEREGULERING, JF. § 34, STK. 1 I IND-

TÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af omkostninger 

til reinvesteringer i allerede kabellagte net, som har karakter af kollektive elforsynings-

net, som netvirksomheden overtager fra tredjemand, og som ikke er underlagt ind-

tægtsrammeregulering. 

 

En ansøgning om forhøjelse på baggrund af § 34 skal foretages i Excel skabelonen via 

virk.dk, og der skal vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens 

reguleringsregnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses om-

kostninger, jf. tjeklisten i afsnit 9. Der skal med ansøgningen fremsendes købs-/overta-

gelsesaftale for det anlæg, netvirksomheden søger om forhøjelse af indtægtsrammen 

for, indgået mellem netvirksomheden og tredjemand, samt en redegørelse for nettets 

tilstand og beliggenhed.  

F.17 VÆSENTLIG UDVIKLING I EKSOGENE FORHOLD, JF. § 35 I INDTÆGTSRAMME-

BEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer i ekstraordinære tilfælde midlertidigt en netvirksomheds 

omkostningsramme og justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, så-

fremt en netvirksomhed på grund af en udvikling i eksogene forhold oparbejder et væ-

sentligt negativt resultat af den primære drift. Det er en forudsætning for en forhøjelse, 

at udviklingen i eksogene forhold afviger væsentligt fra de forudsætninger, der ligger til 

grund for den kompensation, som ydes gennem de løbende justeringer af omkost-

ningsrammen. 

 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 35, at denne forhøjelse fastsættes 

skønsmæssigt. Netvirksomheden skal redegøre for, hvilken udvikling i eksogene for-

hold, der har været årsag til at netvirksomheden har oparbejdet et væsentligt negativt 

resultat af den primære drift, herunder hvordan denne udvikling afviger væsentligt fra 

de forudsætninger, der ligger til grund for den kompensation, som ydes gennem de lø-

bende justeringer af omkostningsrammen. Forsyningstilsynet vil herefter tage kontakt 

til netvirksomheden angående behov for dokumentation eller yderligere redegørelse. 

F.18 FORCE MAJEURE, JF. § 36 I INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning en netvirksomheds omkostningsramme og 

justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger som følge af pludseligt opståede hændelser i form af force majeure, 

herunder krig, sabotage og jordskælv, der fører til, at en netvirksomhed ellers ikke vil 

kunne varetage sine forpligtelser efter bevillingen. En forhøjelse forudsætter, at forhø-

jelsen er nødvendig af forsyningssikkerhedsmæssige hensyn. 

 

En ansøgning om forhøjelse på baggrund af § 36 skal foretages i Excel skabelonen via 

virk.dk, og der skal vedlægges et udfyldt ansøgningsskema i Excel. Netvirksomhedens 

reguleringsregnskab skal indeholde dokumentation for den ansøgte forhøjelses mer-

omkostninger, jf. tjeklisten i afsnit 9. Netvirksomheden skal i ansøgningen redegøre for 
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force majeure hændelsen. Det er en forudsætning for denne type af forhøjelse, at mer-

omkostningerne er væsentlige, jf. § 37. 

4. VÆRD AT VIDE FØR ANSØGNINGEN PÅBEGYNDES 

I det følgende gennemgås information om væsentlighedsvurdering, anlægsomkostnin-

ger, kassationsværdi og andre oplysninger, der kan være værd at vide, før netvirksom-

heden påbegynder en ansøgning. 

4.1 VÆSENTLIGHEDSVURDERING 

Justeringen af netvirksomhedens omkostningsramme og forrentningsgrundlag på bag-

grund af forhold omfattet af indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 24, 25, 28, 31, 33 og 

36 er underlagt væsentlighedskriterierne, der fremgår af indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 37. Ved væsentlige omkostninger forstås, at nettonutidsværdien af mer- eller 

mindreomkostningerne pr. pålæg, opgave, investering eller overdragelse, ligger over 

en grænse på den laveste af følgende: 

1. Kr. 8.000.000. 

2. Kr. 40 pr. netvirksomhedens antal målepunkter ultimo det år, hvor omkostnin-

gen er afholdt.  

3. Kr. 4.000 per GWh årligt leveret elektricitet i det år, hvor omkostningen er af-

holdt. 
 

Bemærk, at disse væsentlighedskriterier er i 2018-priser og justeres for pristalsudvik-

lingen i justeringsmodellens fane Stamdata, jf. § 37, stk. 6. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at omkostninger, der vedrører separate forhold, ikke kan 

lægges sammen for at opfylde væsentlighedskriteriet. Dette gælder også, når der er 

tale om begivenheder af samme type, som er adskilte projekter. Omkostninger vedrø-

rende samme forhold, men spredt geografisk eller over flere år, vurderes derimod un-

der ét i væsentlighedsvurderingen. 

 

Såfremt omkostninger vedrørende samme projekt løber over flere år, og der således er 

fremtidige omkostninger, som på ansøgningstidspunktet ikke er realiseret, skal netvirk-

somheden fremsende de forventede fremtidige omkostninger i det/de kommende år. 

Dette skal følges af en redegørelse for, hvordan de forventede fremtidige omkostnin-

ger er opgjort og/eller skønnet, og såfremt der forelægger aftaler eller dokumentation, 

der kan understøtte forventningen, skal disse vedlægges som dokumentation til an-

søgningen. 

 

Forsyningstilsynet foretager væsentlighedsberegningen som et led i sagsbehandlin-

gen. 

4.2 IDRIFTSÆTTELSESDATO 

I ansøgningsskemaet skal netvirksomheden angive den økonomiske idriftsættelses-

dato - det vil sige det tidspunkt, hvor et anlæg er idriftsat i henhold til årsregnskabslo-

ven, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 22. 
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4.3 OMKOSTNINGER TIL ANLÆGSINVESTERINGER 

I forbindelse med ansøgning om meromkostninger som følge af idriftsættelse af an-

lægsaktiver skal netvirksomheden oplyse, hvor mange meromkostninger der er afholdt 

og aktiveret i anlægskartoteket i forbindelse med den nødvendige nyinvestering. An-

lægsomkostningerne skal fordeles på de anlægskategorier, meromkostningerne ved-

rører. 

 

Ved bortskaffelse eller udskiftning af anlæg skal de angivne anlægsomkostninger inde-

holde demonteringsomkostninger og kassationsværdien af genanvendelige materialer 

skal modregnes, se mere nedenfor.  

 

Generelt gælder det for ansøgninger om anlægsinvesteringer, at såfremt en netvirk-

somhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de aktuelt fastsatte an-

lægskategorier, kan netvirksomhedens dokumenterede omkostninger anvendes i be-

regninger efter godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. § 38, stk. 7. Netvirksomheden 

skal i så fald fremsende dokumentation for netvirksomhedens skøn af forventet levetid 

og forventede årlige driftsomkostninger. 

 

DE RELEVANTE ANLÆGSKATEGORIER FREMGÅR AF ANSØGNINGSSKEMAET. 

DEFINITIONER PÅ ANLÆGSKATEGORIER FØLGER INDBERETNINGSVEJLED-

NING TIL NY BENCHMARKINGMODEL. 

4.4 DEMONTERINGSOMKOSTNINGER 

Såfremt en investering erstatter et eksisterende anlæg, kan omkostninger til bortskaf-

felse af det eksisterende anlæg aktiveres og indgå i den ansøgte anlægssum. Omkost-

ninger til demontering skal angives ved udfyldelse af ansøgningen i Excel skabelonen. 

4.5 KASSATIONSVÆRDI 

Såfremt en investering erstatter et eksisterende anlæg, skal kassationsværdien af det 

erstattede anlæg indgå som modregning i den ansøgte anlægssum. Herudover skal 

kassationsværdien oplyses i forbindelse med ansøgningen i Excel skabelonen.  

 

Hvis netvirksomheden ikke har en faktura som dokumentation for skrotværdien af de-

monterede genanvendelige materialer, kan netvirksomheden foretage et skøn heraf 

baseret på erfaring fra netvirksomhedens seneste markedsmæssige salg af genanven-

deligt materiale.  

 

Det er ikke påkrævet at fremsende dokumentationen med ansøgningen, men netvirk-

somheden skal kunne redegøre for, at skønnet er retvisende. 

4.6 SAMGRAVNING 

Såfremt der i forbindelse med en anlægsinvestering, som der søges forhøjelse for, er 

foretaget samgravning med et koncernforbundet selskab, tredjepart eller reinvesterin-

ger i nettet, skal netvirksomheden oplyse dette i ansøgningen i Excel skabelonen. 

Dette er uafhængigt af, hvilken bestemmelse der søges forhøjelse efter. Hvis der er fo-

retaget samgravning skal netvirksomheden redegøre for fordelingen af samgravnings-

omkostningerne, samt hvilke parter der er samgravet med. 
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5. DOKUMENTATIONSKRAV 

Dokumentation for ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen skal indgå i det revi-

derede og ledelsespåtegnede til Forsyningstilsynet aflagte reguleringsregnskab. Net-

virksomheden skal med hver ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen oplyse, 

hvilke omkostningsbilag som vedlægges. 

 

Netvirksomheden er ikke afskåret fra også at indsende de relevante bilag sammen 

med den pågældende ansøgning om forhøjelse, men det er påkrævet, at dokumentati-

onen indgår i reguleringsregnskabet, jf. § 39, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

Dette krav omfatter også eventuel dokumentation for opfyldelse af væsentlighedskrite-

riet, såfremt et projekt idriftsættes over flere år. 

 

Dette betyder i praksis, at netvirksomhederne er velkomne til at indsende ansøgninger 

om forhøjelse forud for aflæggelse af reguleringsregnskabet, men selve dokumentatio-

nen for ansøgningen skal indgå i samt fremsendes i forbindelse med det reviderede og 

ledelsespåtegnede reguleringsregnskab, der aflægges til Forsyningstilsynet, for det 

pågældende reguleringsår.  

 

Forsyningstilsynet anbefaler derfor, at ansøgningerne indberettes forinden regulerings-

regnskabet.  

5.1 DOKUMENTATIONSKRAV TIL ANLÆGSOMKOSTNINGER 

Anlægsinvesteringer skal som udgangspunkt dokumenteres i form af udtræk fra an-

lægskartoteket, evt. suppleret med kopier af fakturaer og/eller leverandøraftaler. Doku-

mentationen skal kunne relateres til omkostninger angivet for specifikke anlægskate-

gorier.  

 

Netvirksomheden skal være forberedt på at stille den bagvedliggende dokumentation 

til rådighed for revisors bilagskontrol af den indberettede dokumentation i forbindelse 

med revisors gennemgang af reguleringsregnskabet. Forsyningstilsynet vil desuden 

føre løbende tilsyn med netvirksomhedernes ansøgte omkostninger til anlægsinveste-

ringer og kan bede om at se den bagvedliggende dokumentation som led i sagsoplys-

ningen eller i forbindelse med stikprøvekontrol. 

5.2 DOKUMENTATIONSKRAV TIL DRIFTSOMKOSTNINGER 

Driftsomkostninger vedrørende anlægsinvesteringer omfattet af Forsyningstilsynets 

anlægskategorier skal som udgangspunkt ikke angives eller dokumenteres. 

 

Såfremt en netvirksomhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de 

aktuelt fastsatte anlægskategorier, kan netvirksomhedens dokumenterede omkostnin-

ger anvendes i beregninger efter godkendelse af Forsyningstilsynet, jf. § 38, stk. 7. 

Netvirksomheden skal i så fald fremsende dokumentation for netvirksomhedens skøn 

af forventet levetid og forventede årlige driftsomkostninger. 

 

Driftsomkostninger, der ikke vedrører drift af netkomponenter, skal dokumenteres i 

form af fakturaer, aftaler og/eller udtræk fra netvirksomhedens regnskabssystem. Dette 

kan f.eks. være omkostninger til IT-sikkerhedsberedskab eller myndighedsbehandling.  
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Fjernaflæste målere idriftsat før, at fjernmålerbekendtgørelsen trådte i kraft 

Netvirksomheder kan ansøge om tillæg for meromkostninger til flexafregning for fjern-

aflæste målere, som er idriftsat før fjernmålerbekendtgørelsen trådte i kraft.  

 

Meromkostningerne til flexafregning skal dokumenteres i form af fakturaer, aftaler 

og/eller udtræk fra netvirksomhedens regnskabssystem. Derudover skal netvirksomhe-

derne redegøre for, at de indberettede omkostninger kun omfatter meromkostninger til 

flexafregning, og at der dermed ikke er inkluderet øvrige omkostninger til drift af fjern-

aflæste målere i de indberettede meromkostninger til flexafregning.   

5.3 ANSØGNINGSSPECIFIKKE DOKUMENTATIONSKRAV 

Ud over de generelle dokumentationskrav til ansøgte forhøjelser for omkostninger kan 

der være specifikke dokumentationskrav til den enkelte type af ansøgning. I afsnit 9 

findes en oversigt over aktuelle dokumentationskrav til hver enkelt type af ansøgnings-

baseret forhøjelse.  

6. VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA I EXCEL 

For alle ansøgningsbaserede forhøjelser efter §§ 24-36, med undtagelse af § 35, skal 

netvirksomheden i forbindelse med ansøgningen udfylde og vedlægge et ansøgnings-

skema. Dette skema er det samme for alle typer af ansøgninger, med undtagelse af 

fjernaflæste målere, der har et særskilt skema. Skemaerne kan findes på Forsyningstil-

synets hjemmeside. 

 

Som udgangspunkt er de celler, hvori den ansøgende netvirksomhed kan angive op-

lysninger, markeret med beige baggrundsfarve, mens celler med grå baggrundsfarve 

udfyldes af Forsyningstilsynet.  

6.1 ANSØGNINGSBASEREDE FORHØJELSER, §§ 20, 24-36 I INDTÆGTSRAMMEBE-

KENDTGØRELSEN 

 

Information om det ansøgende selskab 

Her udfylder netvirksomheden information om netvirksomhedens navn og CVR-nr. 

 

Oplysninger om ansøgningen 

Her vælger netvirksomheden, hvilken type af forhøjelse netvirksomheden ansøger om 

samt angiver idriftsættelsesdato og dato for indsendelse af ansøgning. Bemærk, at 

idriftsættelsesdatoen er den dato, hvor anlægget økonomisk blev idriftsat, det vil sige 

det tidspunkt, hvor et anlæg er idriftsat i henhold til årsregnskabsloven, jf. § 2, stk. 1, 

nr. 22. 

 

Anlægskomponenter 

I denne tabel angiver netvirksomheden til- og afgang af netkomponenter fordelt på an-

lægskategorier samt de anlægsomkostninger, netvirksomheden har haft i forbindelse 

hermed. Såfremt et anlæg erstattes af et nyt, medregnes demonteringsomkostninger 

og modregnes kassationsværdien af det bortskaffede anlæg. 

 

Definitioner på anlægskategorier følger konterings- og indberetningsvejledning til ny 

benchmarkingmodel. Under tilgang af anlæg oplyser netvirksomheden antal idriftsatte 
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enheder (i stk./km/m2) af nye idriftsatte anlæg, og under anlægssum angiver netvirk-

somheden de dertilhørende anlægsomkostninger.  

 

Under afgang af anlæg oplyser netvirksomheden antal demonterede enheder (i 

stk/km/m2) af netkomponenter demonteret i forbindelse med projektet, og eventuelle 

demonteringsomkostninger angiver netvirksomheden under anlægssum for den på-

gældende anlægskategori. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en kabellægning af 

luftledninger efter § 32, hvor netvirksomheden har demonteret luftledninger. Bemærk, 

at demonterede anlæg angives med positivt fortegn, det vil sige, at der ikke skal an-

vendes minustegn ved angivelse af demonterede anlæg. 

 

Andre typer af omkostninger 

I denne tabel er der mulighed for at angive andre typer af omkostninger, f.eks. omkost-

ninger til IT-sikkerhedsberedskab, myndighedsbehandling, driftsomkostninger til kun-

der tilsluttet transmissionsnettet eller andre driftsomkostninger, som ikke er afledt af 

anlægsinvesteringer. Bemærk, at netvirksomheden skal henvise til den relevante do-

kumentation for de afholdte omkostninger, samt at beløbet angivet i ansøgningsske-

maet forventes at kunne findes i den med reguleringsregnskabet fremsendte doku-

mentation. 

 

Specifikt for ansøgning om særlige anlæg 

Såfremt en netvirksomhed kan dokumentere, at et konkret anlæg falder uden for de 

aktuelt fastsatte anlægskategorier, kan netvirksomhedens egne dokumenterede om-

kostninger anvendes i beregningen for forhøjelsen efter godkendelse af Forsyningstil-

synet. Netvirksomheden skal i så fald fremsende oplysninger lagt til grund for netvirk-

somhedens skøn af forventet levetid og forventede årlige driftsomkostninger. 

 
Fremtidige omkostninger, som skal medtages i væsentlighedsvurderingen af flerårige 
projekter  

Her skriver netvirksomheden et beløb, hvis der ansøges efter en bestemmelse, som 

skal væsentlighedsvurderes, og hvis projektet løber over flere år. Det beløb, der skal 

indtastes, er de fremtidige omkostninger, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke er 

realiseret, og som netvirksomheden forventer, at de fremtidige omkostninger vil være. 

Beløbet skal udgøre en beregnet nutidsværdi baseret på forventede fremtidige om-

kostninger. Netvirksomheden skal redegøre for det forventede beløb i et vedlagt bilag. 

 

Evt. kommentarer til ansøgningsskemaet 

Såfremt netvirksomheden har kommentarer til de angivne oplysninger, er der her mu-

lighed for at tilføje bemærkninger.  

6.2 ANSØGNINGSSKEMA TIL FJERNAFLÆSTE MÅLERE, § 26, STK. 1, NR. 1 

Netvirksomheden skal ved ansøgninger om fjernaflæste målere anvende et særskilt 

ansøgningsskema, der er på Forsyningstilsynets hjemmeside. Nedenstående vejled-

ning gennemgår, hvordan ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. 

 

Det fremgår af § 2 i bekendtgørelse nr. 75 af den 25. januar 2019 om fjernaflæste el-

målere og måling af elektricitet i slutforbruget, at netvirksomhederne skal have idriftsat 
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fjernaflæste målere inden den 31. december 2020. Netvirksomhederne kan fortsat an-

søge om forhøjelse for meromkostninger afholdt i for fjernaflæste målere idriftsat i 

2020. Forhøjelsen har dog først virkning fra det reguleringsår, hvor ansøgningen er 

indsendt rettidigt. Det vil sige sammen med reguleringsregnskabet, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 39, stk. 2. 

 

Oplysninger 

Her udfylder netvirksomheden information om netvirksomhedens navn og CVR-nr. 

Yderligere angiver netvirksomheden, hvilken type forhøjelse der ansøges om – udskift-

ning, opgradering eller kun driftsomkostninger. Dette valg påvirker, hvilke oplysninger 

netvirksomheden skal angive i den resterende del af ansøgningsskemaet, og det er 

derfor vigtigt, at typen af forhøjelse angives forud for, at resten af skemaet udfyldes. 

 

Udskiftning/opgradering af målere: Anlægsomkostninger 

Her angiver netvirksomheden oplysninger om idriftsatte og demonterede målere samt 

anlægsomkostninger afholdt i forbindelse hermed.  

 

Vær opmærksom på, at kun felter markeret med beige baggrundsfarve skal udfyldes. 

Hvilke felter der er markeret med beige baggrundsfarve, afhænger af, hvilken type af 

forhøjelse der søges om, jf. celle D8. Følgende definitioner anvendes til brug for udfyl-

delse af denne del af ansøgningsskemaet: 

   

 Fjernaflæst måler En elmåler, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7, jf. 

målerbekendtgørelsen § 2, stk. 1. 

 Ikke-fjernaflæst måler En elmåler, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-

7. En ikke-fjernaflæst måler kan både være en elektronisk elmåler og 

en mekanisk elmåler. 

 Anlægssum 

Udfyldes, såfremt der søges 

om forhøjelse som følge af 

udskiftning eller opgradering 

af målere. 

De samlede faktisk afholdte og aktiverede omkostninger ved udskift-

ning eller opgradering af målere til fjernaflæste målere, der opfylder 

kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. De samlede aktiverede om-

kostninger består af den dokumenterede, faktiske anlægsomkostning 

til målerinvesteringen som udgøres af projekteringsomkostninger, 

omkostninger til målerindkøb, demonteringsomkostninger, monte-

ringsomkostninger, omkostninger til installation samt omkostninger til 

etablering af datakommunikations- og valideringssystemer med tilhø-

rende IT-løsninger. 

 Restafskrivning 

Udfyldes, såfremt der søges 

om forhøjelse som følge af 

fremskyndelse af investering. 

Den på demonteringstidspunktet regulatoriske bogførte værdi af den 

demonterede måler, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørel-

sens §§ 4-7. Restafskrivningen indgår som en del af netvirksomhe-

dens reguleringsregnskab. Restafskrivning er en omkostning, som af-

holdes af netvirksomhederne på tidspunktet for demontering. 

 Bogført værdi ultimo 2017 

for de demonterede målere  

Udfyldes, såfremt der søges 

om forhøjelse som følge af 

udskiftning af målere. 

Den bogførte værdi ultimo 2017 for de målere, som er blevet demon-

teret i det pågældende reguleringsår i forbindelse med idriftsættelsen 

af de fjernaflæste målere, som er omfattet af ansøgningen.  

 Historiske afskrivninger på 

demonterede målere 

Udfyldes, såfremt der søges 

om forhøjelse som følge af 

udskiftning af målere. 

I forbindelse med overgang til ny regulering, hvor netvirksomheder-

nes indtægtsramme fastsættes baseret på historiske omkostninger, 

skal netvirksomhederne oplyse de historiske afskrivninger på de ned-

tagne målere for årene 2012-2014 (2012-2016, såfremt netvirksom-

heden har fået godkendt, at denne periode anvendes ved beregning 

af omkostningsrammen i første reguleringsperiode, jf. indtægtsram-
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mebekendtgørelsens §55). Netvirksomheden skal redegøre for, hvor-

dan de historiske afskrivninger er opgjort og fremsende evt. doku-

mentation som er lagt til grund for redegørelsen. 

 

 

Udskiftning/opgradering af målere: Driftsomkostninger for fjernaflæste målere, som er 

idriftsat efter fjernmålerbekendtgørelsen trådte i kraft 

Forsyningstilsynet anvender en driftsækvivalent, som er ens for alle netvirksomheder, 

til at fastsætte forhøjelse af indtægtsrammen, som følge af idriftsættelse af fjernaflæste 

målere, jf. § 9, stk. 5, i målerbekendtgørelsen. Det bemærkes, at driftsækvivalenten in-

deholder meromkostninger til drift som følge af forskrifter udstedt af Energinet om ind-

sendelse af timemålte forbrugsdata, jf. fjernmålerbekendtgørelsens § 8, stk. 1 (Merom-

kostninger til flexafregning). 

 

Meromkostninger til flexafregning for fjernaflæste målere, som er idriftsat før fjernmå-

lerbekendtgørelsen trådte i kraft  

Netvirksomhederne skal kun indberette meromkostningerne til drift som følge af for-

skrifter udstedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. fjernmåler-

bekendtgørelsens § 8, stk. 1, for fjernaflæste målere, som er idriftsat før fjernmålerbe-

kendtgørelsen trådte i kraft. 

 

  

Antal målere overgået til 

flexafregning  

Udfyldes, såfremt der søges 

om forhøjelse for øgede 

driftsomkostninger som følge 

af forskrifter udstedt af Ener-

ginet om indsendelse af time-

målte forbrugsdata.  

Antal fjernaflæste målere idriftsat før fjernmålerbekendtgørelsen trådte i 

kraft, og som er overgået til flexafregning i det pågældende regule-

ringsår.  

 

 

 

Meromkostninger ved 

flexafregning Udfyldes, så-

fremt der søges om forhø-

jelse for øgede driftsomkost-

ninger som følge af forskrifter 

udstedt af Energinet om ind-

sendelse af timemålte for-

brugsdata.  

Meromkostningerne ved overgangen til flexafregning for fjernaflæste 
målere, som er idriftsat før fjernmålerbekendtgørelsen trådte i kraft. 

 

Det bemærkes, at der hermed ikke kan søges om tillæg for meromkost-

ninger til flexafregning for fjernaflæste målere, som er idriftsat efter, at 

fjernmålerbekendtgørelsen trådte i kraft, da meromkostninger til flexa-

fregning som tidligere nævnt er omfattet af driftsækvivalenten.  

 

 

Kun til brug ved udskiftning af fasemålere til summationsmålere, jf. § 11 stk. 2 i BEK 

nr. 75 af 25/01/2019. 

 

Antal fasemålere  Antal fasemålere, der er udskiftet til summationsmålere, f. § 11 stk. 2 i 

BEK nr. 75 af 25/01/2019.  

Restafskrivning på fasemå-

lere  

Den på demonteringstidspunktet regulatoriske bogførte værdi af de de-

monterede målere.  
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7. VEJLEDNING TIL ANSØGNING GENNEM EXCEL 

For hver ansøgning om forhøjelse skal netvirksomheden udfylde og indsende en an-

søgning via tilhørende Excel skabelon. Vedhæftet vejledningen til netvirksomheders 

aflæggelse af reguleringsregnskab er Excel skabeloner til hver type af ansøgning.  

 

Den tilhørende Excel skabelon udfyldes og vedlægges ansøgningen. 

8. YDERLIGERE INFORMATION 

For yderligere information henvises til følgende lovgrundlag: 

 

 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 1127 af 1. 

juni 2021). 

 Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 1048 

af 28. maj 2021).  

 Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slut-forbru-

get (BEK nr. 1358 af 3. december 2013). 

 Ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i 

slutforbruget (BEK nr. 75 af den 25. januar 2019). 

 Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne (BEK nr. 2647 

af 28. december 2021).    

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1127
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1127
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1048
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1048
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/75
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/75
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2647
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2647
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9. TJEKLISTE TIL ANSØGNINGSKRAV TIL §§ 24-36 

 

PKT. 
TYPE AF ANSØG-
NINGSBASERET FOR-
HØJELSE 

 
 
BILAG SOM SKAL  
VEDLÆGGES  
ANSØGNINGEN 

 
 
DOKUMENTATION FOR OMKOSTNINGER 
SOM SKAL INDGÅ I REGULERINGSREGN-
SKABET 

 
 

F.3 
Myndighedspålæg, jf. § 
24, stk. 1. 

Ansøgningsskema §24-36  

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for evt. 
anlægsomkostninger 

Kopi af myndighedspålæg  
Dokumentation for evt. meromkostninger til 
drift, der ikke er relateret til drift af anlæg 
 

F.4 
Ændrede krav ved lov, 
jf. § 25, stk. 1. 

Ansøgningsskema §24-36 

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
 
Dokumentation for evt. 
anlægsomkostninger 

Dokumentation for evt. meromkostninger til 
drift, der ikke er relateret til drift af anlæg 

F.5 
Fjernaflæste elmålere, 
jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, 
nr. 1. 

  

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for  
Anlægsomkostninger (ved udskiftning/opgrade-
ring) 

  

 
 
Ansøgningsskema til fjern-
aflæste målere 

 
Dokumentation for restafskrivning (såfremt der 
ved udskiftning søges om forhøjelse herfor) 

 

 
Ved udskiftning: Dokumentation for den bog-
førte værdi ultimo 2017 af de målere, som er 
blevet demonteret.  
 
Ved udskiftning: Dokumentation for historiske 
afskrivninger på demonterede målere eller re-
degørelse for skøn heraf samt dokumentation 
lagt til grund for skøn. 
 
Dokumentation for meromkostninger til flexa-
fregning for fjernaflæste målere, som er idriftsat 
før fjernmålerbekendtgørelsen trådte i kraft.  
 

F.6 
IT-sikkerhedstjeneste, 
jf. § 26, stk. 1 og stk. 3, 
nr. 2. 

Ansøgningsskema §24-36 Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 

Kopi af Energistyrelsens 
godkendelse af kontrakt 
med IT-sikkerhedstjeneste 

Dokumentation for omkostninger afholdt til den 
af Energistyrelsen godkendte kontrakt med en 
IT-sikkerhedstjeneste i form af faktura(er)  

Kopi af kontrakten med IT-
sikkerhedstjeneste   

F.7 

Omkostninger til myn-
dighedsbehandling, jf. § 
26, stk. 1 og stk. 3, nr. 
3. 

Ansøgningsskema §24-36 

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Kopi af faktura for myndighedsbehandling 

 

F.8 
Overdragelse og vare-
tagelse af måleransvar 

Ansøgningsskema §24-36 
Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
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ved kunder tilsluttet 
transmissionsnettet, jf. 
§ 26, stk. 1 og stk. 3, nr. 
4. 

Redegørelse/dokumenta-
tion for overtagelse af kun-
der 

Dokumentation for  
meromkostninger 

F.9 
Udarbejdelse af netud-
viklingsplaner, jf. § 26, 
stk. 1 og stk. 3, nr. 5. 

Ansøgningsskema §24-36 

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for omkostninger til udarbej-
delse af netudviklingsplaner 

F.10 

Omkostninger knyttet til 
energibesparelser, jf. § 
26, stk. 1 og stk. 3, nr. 
6. 

Ansøgningsskema §24-36 

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for omkostninger til energibe-
sparelser 

F.11 
Udfasning af energila-
geraktiviteter, jf. § 27. 

 Ansøgningsskema §24-36 

 
Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for  
anlægsomkostninger 
 

F.12 

Nye eller ændrede for-
syningsområder, større 
nye elforbrugere eller 
produktionsenheder, jf. 
§ 28. 

Ansøgningsskema §24-36 Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for  
anlægsomkostninger 
 

Evt. kopi af lokalplan for nyt 
forsyningsområde eller do-
kumentation for ny forbru-
ger/øget effektbehov 

F.13 
Ændringer på transmis-
sionsniveau, § 31, stk. 
1. 

Ansøgningsskema §24-36 
 
Dokumentation for ændrin-
ger på transmissionsniveau 
foretaget af Energinet (eks. 
projektbeskrivelse, samar-
bejdsaftale, forskrift, korre-
spondance med netvirk-
somheden) 

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for  
anlægsomkostninger 

F.14 
Kabellægning af luftled-
ninger, § 32. 

Ansøgningsskema §24-36 Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for anlægsomkostninger  
 
Historiske afskrivninger på demonterede anlæg 
 
Dokumentation for den bogførte værdi ultimo 
2017 af de demonterede anlæg.  

 
Kort over demonterede og 
kabellagte strækninger 

F.15 
Overtagelse af anlæg 
fra tredjemand, jf. § 33, 
stk. 1. 

Ansøgningsskema §24-36 Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for  
anlægsomkostninger 

Kopi af købs-/overtagelses-
aftale 

F.16 

Reinvesteringer i kabel-
lagte net overtaget fra 
tredjemand, jf. § 34, stk. 
1. 

Ansøgningsskema §24-36 
Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for  
anlægsomkostninger 

Kopi af købs-/overtagelses-
aftale 

F.17 
Udvikling i eksogene 
forhold, jf. § 35. 

Der skal ikke fremsendes dokumentation eller ansøgningsskema ved ansøg-
ning. Forsyningstilsynet vil tage stilling til dokumentationskrav i sagsbehand-
lingen af ansøgninger efter § 35. 

F.18 Force Majeure, jf. § 36. Ansøgningsskema §24-36 

Kopi af udfyldt ansøgningsskema  
 
Dokumentation for evt. 
anlægsomkostninger 
 
Dokumentation for evt. meromkostninger til 
drift, der ikke er relateret til drift af anlæg 
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Ud over de i tjeklisten angivne dokumenter kan der for specifikke ansøgninger være 

specielle forhold, der gør sig gældende. Dette kan være i form af dokumentation og re-

degørelse for forventede fremtidige omkostninger til brug for væsentlighedsvurdering 

af flerårige projekter, eller såfremt der søges om at få et konkret anlæg godkendt, der 

falder uden for de aktuelt fastsætte anlægskategorier. Dette skal ligeledes vedlægges 

indberetningen, der indeholder reguleringsregnskabet. 


