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0. ÆNDRINGER 

Indberetningsvejledning til reguleringsregnskab og indberetningsvejledning til bench-

marking er med nærværende vejledning sammenskrevet. Det skyldes, at indberetnin-

gen til benchmark er en del af reguleringsregnskabet for 2021 og frem, jf. regnskabs-

bekendtgørelse nr. 1048/2021. 

  

I forhold til tidligere års vejledninger vedr. reguleringsregnskab og indberetning af data 

til benchmarking er der i nærværende vejledning foretaget følgende ændringer: 

 

I afsnit 4.9 er der beskrevet de nye forhøjelser, som netvirksomhederne kan ansøge 

om. Det gælder forhøjelser, der vedrører udarbejdelse af netudviklingsplaner, omkost-

ninger knyttet til realisering af energibesparelser og udfasning af energilageraktiviteter. 

Desuden er der tilføjet nye nedsættelser, der vedrører udarbejdelse af netudviklings-

planer og omkostninger knyttet til realisering af energibesparelser.  

 

I afsnit 4.15 er det beskrevet, hvordan hhv. omkostninger og indtægter i forbindelse 

med energispareordningen skal håndteres i 2021 på baggrund af energispareordnin-

gens ophør ultimo 2020. 

 

Netvirksomheden skal ved aflæggelse af reguleringsregnskab samt ansøgninger om 

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

https://virk.dk/. Forsyningstilsynet har vedlagt Excel-skabelonerne i samme mail som 

denne vejledning. Netvirksomheden bedes derfor udfylde de tilhørende Excel-skabelo-

ner for reguleringsregnskab og ansøgninger om forhøjelse og indberette dem via 

virk.dk 

1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

I vejledningen beskrives, hvordan netvirksomhederne skal indberette reguleringsregn-

skaber og oplysninger til benchmarking. 

 

For at kunne foretage en retvisende regulering af netvirksomhedernes indtægtsram-

mer og benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, skal regulerin-

gen og benchmarkingen baseres på et ensartet datagrundlag. Formålet med indberet-

ningsvejledningen er derfor at sikre, at de økonomiske oplysninger og tekniske data, 

som indberettes til Forsyningstilsynet, er opgjort på baggrund af ensartede principper.  

 

Indberetningsvejledningen vedrører dels, hvilke oplysninger netvirksomhederne skal 

indberette, og dels hvordan de skal opgøres.  

1.1 RELEVANTE BEKENDTGØRELSER 

Det følger af § 2 i bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK 

nr. 1048 af 28. maj 2021, herefter benævnt regnskabsbekendtgørelsen), at netvirk-

somhederne årligt skal aflægge et reguleringsregnskab til Forsyningstilsynet. 

 

https://virk.dk/
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Det er regnskabsbekendtgørelsen, der definerer indholdet af netvirksomhedernes re-

guleringsregnskaber. Formålet med denne vejledning er at sikre, at netvirksomheder-

nes aflæggelse af reguleringsregnskabet sker i overensstemmelse med regnskabsbe-

kendtgørelsen. 

 

I regnskabsbekendtgørelsen henvises der til bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder.  

 

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.   

 

Bekendtgørelse nr. 1127 af den 1. juni 2021, der finder anvendelse på netvirksomhe-

dernes indtægtsrammer fra 2021, relevant for nærværende indberetningsvejledning, er 

herefter benævnt indtægtsrammebekendtgørelsen.  
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2. REGULERINGSREGNSKABET 

Reguleringsregnskabet, der skal aflægges til Forsyningstilsynet, består af følgende 

elementer, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 2: 

 

2.1 Regnskabsoplysninger med tilhørende noter, herunder en forklarende note til 

afstemning mellem reguleringsregnskabet og netvirksomhedens årsrapport 

2.2 Dokumentation 

2.3 Ledelsesberetning, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis 

2.4 Ledelsespåtegning 

2.5 Revisorerklæring 

 

Såfremt reguleringsregnskabet ikke aflægges indeholdende disse elementer, betragtes 

det ikke som aflagt. De enkelte elementer beskrives i de følgende afsnit. 

2.1 REGNSKABSOPLYSNINGER 

Netvirksomhedernes regnskabsoplysninger skal aflægges elektronisk via virk.dk, jf. 

regnskabsbekendtgørelsens § 5, stk. 2. Oplysningerne indtastes direkte i vedlagte Ex-

cel-skabelon.  

 

Denne vejledning og regnskabsbekendtgørelsen præciserer de regnskabsoplysninger, 

netvirksomheden skal aflægge til Forsyningstilsynet. 

 

Netvirksomheden kan via virk.dk vedlægge tilhørende noter til regnskabsoplysnin-

gerne, såfremt det skulle være nødvendigt. 

  

Det er pligtmæssigt for netvirksomheden at vedlægge en forklarende note, der afstem-

mer regnskabsoplysningerne i reguleringsregnskabet med netvirksomhedens årsrap-

port og redegør for eventuelle forskelle. 

2.2 DOKUMENTATION 

Dokumentation skal vedlægges via virk.dk samtidig med aflæggelse af regnskabsop-

lysningerne, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 2. 

 

Dokumentation, der skal vedlægges, angår netvirksomhedens eventuelle ansøgninger 

om forhøjelse af indtægtsrammen efter §§ 18 og 20 og om forhøjelse af omkostnings-

rammen og justering af det samlede forrentningsgrundlag efter §§ 24-36, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 39, stk. 3. 

2.3 LEDELSESBERETNING, HERUNDER OPLYSNINGER OM ANVENDT REGNSKABS-

PRAKSIS 

Netvirksomhederne skal aflægge en ledelsesberetning, der som minimum opfylder års-

regnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 2-5 og 8, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 

nr. 3. Endvidere skal ledelsesberetningen redegøre for eventuel ændring af regnskabs-

mæssige skøn og regnskabspraksis, herunder hvilke regnskabsposter der er påvirket 

af den eventuelle ændring.  
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Netvirksomhederne skal ligesom for de forklarende noter vedlægge ledelsesberetnin-

gen via virk.dk til Forsyningstilsynet, og dette skal ske samtidigt med aflæggelse af 

regnskabsoplysningerne. 

 

De angivne bestemmelser i årsregnskabslovens § 99, som ledelsesberetningen skal 

opfylde, er sålydende: 

 
§ 99. Ledelsesberetningen skal 

[…] 

2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af be-

løb, 

3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt mu-

ligt med angivelse af beløb, 

4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, 

5) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre fak-

torer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen, 

[…] 

9) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og 

[…] 

 

Derudover skal netvirksomheden redegøre for eventuel ændring af regnskabsmæssig 

skøn og regnskabspraksis, herunder hvilke regnskabsposter der er påvirket af ændrin-

gen. Det betyder, at netvirksomheden eventuelt skal beskrive, hvis netvirksomheden i 

det aflagte reguleringsregnskab har ændret i regnskabsmæssige skøn og regnskabs-

praksis i forhold til tidligere aflagte reguleringsregnskaber, samt hvilke poster der er på-

virket af den foretagne ændring. 

 

Da ændring i regnskabspraksis er et brud på kontinuiteten i regnskabsaflæggelsen, må 

der derfor kun ske ændringer, hvor det vurderes, at den nye praksis vil give et mere 

retvisende billede i reguleringsregnskabet, eller hvor det på grund af lovændringer er 

nødvendigt at foretage ændringer.  

2.4 LEDELSESPÅTEGNING  

Netvirksomhedens tegningsberettigede skal afgive en ledelsespåtegning, jf. regn-

skabsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. 

 

Ledelsespåtegningen skal vedlægges via virk.dk til Forsyningstilsynet. 

 

Ledelsespåtegningen, der skal anvendes, er bilag 1 til regnskabsbekendtgørelsen og 

skal aflægges samtidig med regnskabsoplysningerne. 

2.5 REVISORERKLÆRING 

Reguleringsregnskabet skal være revideret af en godkendt revisor, jf. regnskabsbe-

kendtgørelsens § 6, stk. 1. Dog skal netvirksomhedernes indberetning af teknisk data 

ikke revisorpåtegnes, men det skal ledelsespåtegnes.  Dette indebærer, at afsnit 4.10-

4.12 ikke er omfattet af revisorerklæringen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 4.  

 

Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med revisionsinstruksen, jf. regn-

skabsbekendtgørelsens bilag 2. Dette dokumenteres ved, at netvirksomhedens revisor 



                      FORSYNINGSTILSYNET | VEJLEDNING TIL NETVIRKSOMHEDERS AFLÆGGELSE AF 

REGULERINGSREGNSKAB 

 

Side 7/49 

afgiver en revisionserklæring, der skal aflægges samtidig med netvirksomhedens aflæg-

gelse af regnskabsoplysningerne. Revisionserklæringen, der skal afgives, er bilag 3 til 

regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Revisionserklæringen skal vedlægges via virk.dk til Forsyningstilsynet, jf. regnskabsbe-

kendtgørelsens § 6, stk. 3. 

3. FRIST FOR AFLÆGGELSE AF REGULERINGSREGNSKAB 

Netvirksomhedernes reguleringsregnskaber skal senest den 30. juni 2022 være indbe-

rettet til Forsyningstilsynet, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 5, stk. 1.  

 

Netvirksomhedernes aflæggelse af det reviderede reguleringsregnskab samt dertilhø-

rende dokumentation sker via virk.dk til Forsyningstilsynet. 
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4. INDBERETNINGSVEJLEDNING 

Netvirksomhedernes reguleringsregnskaber skal indeholde de oplysninger, der frem-

går af regnskabsbekendtgørelsens § 4.  

 

Reguleringsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i års-

regnskabsloven, med mindre andet er fastsat i lov om elforsyning eller regler udstedt i 

medfør af loven, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 3.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheden ikke må indregne nettoposter i de 

indberettede oplysninger, med mindre det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen 

eller regnskabsbekendtgørelsen, at regnskabsoplysningerne skal indberettes som net-

toposter. Det drejer sig f.eks. om forsikringsindtægter, indtægter modtaget af tredje-

mand samt beløb, som netvirksomheden modtager til hel eller delvis dækning af et tab 

fra elhandelsvirksomheder. 

 

Ved aktivering af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat øko-

nomisk fra den 1. januar 2018, er det et krav, at netvirksomheden i reguleringsregn-

skabet fordeler indirekte produktionsomkostninger efter gældende årsregnskabsregler 

for virksomheder i regnskabsklasse C. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at såfremt netvirksomhedens faktiske regnskabsklasse 

er lavere end C, er det ikke et krav, at netvirksomheden i øvrigt følger regnskabsregler 

for virksomheder i regnskabsklasse C, men det er et krav, at indirekte produktionsom-

kostninger indregnes i forbindelse med anlægsinvesteringer uanset netvirksomhedens 

faktiske tilhørende regnskabsklasse. 

4.1 INDTÆGTER 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet angive netvirksomhedens indtægter, jf. 

regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1. [skal indtastes i kr.] 

 

Definitionen af indtægter fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13: 

 
§ 2, nr. 13) Indtægter: Indtægter fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, 

som netvirksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet, jf. nr. 2, og som i hen-

hold til årsregnskabslovens regler kan indregnes i den årsrapport, som netvirksomheden er for-

pligtet til at aflægge efter årsregnskabsloven. Ved opgørelsen af indtægter medregnes indtægter 

fra den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomhe-

der end den bevillingshavende netvirksomhed, samt indtægter, som oppebæres som følge af 

kompensationsordningen. Indtægter, som netvirksomheden oppebærer fra anlægsinvesteringer 

betalt af tredjemand, i det omfang disse indtægter alene dækker medgående omkostninger, jf. § 

45, og indtægter forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af bekendtgørelse om 

energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, hvor disse omkostninger er oppebåret in-

den ordningens ophør, indgår ikke i opgørelsen af en netvirksomheds indtægter. Indtægter anses 

i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. 

 

Indtægter, som netvirksomheden skal indregne hhv. ikke skal indregne i regnskabsop-

lysningen ”Indtægter” fremgår af tabel 1 nedenfor. 
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TABEL 1 – INDTÆGTER 

Indtægter består af:  Indtægter består ikke af: 

 

+ Nettarif (eget net)   

+ Abonnement (eget net) 

+ Tilslutningsbidrag1                     

+ Indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet, 

som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i an-

dre virksomheder end den bevillingshavende net-

virksomhed, f.eks. gebyrindtægter. 

+ Andre indtægter, jf. indberetningspunkt 4.1.1 

+ Indtægter fra opkrævning af differencer i virk-

somhedens favør fra tidligere år.  

+ Gevinster ved salg af anlægsaktiver 

+ Indtægter forbundet med realisering af energi-

besparelser omfattet af energisparebekendtgørel-

sen og regnskabsført i 2021, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 2, nr. 13. 

+ Indtægter fra underliggende distributionsnet. 

 

 

 - Indtægter som netvirksomheden oppebærer fra 

anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, f.eks. 

anlæg finansieret af udligningsordningen2, så 

længe disse indtægter alene dækker medgående 

omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 2, nr. 13. 

- Indtægter fra tredjemand til dækning af driftsom-

kostninger til anlæg betalt af tredjemand, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 13 og § 45, 

stk. 5. 

- Forsikringsindtægter, jf. indtægtsrammebekendt-

gørelsens § 47, stk. 2. 

- Indtægter til hel eller delvis dækning af tab på 

grund af manglende betaling fra elhandelsvirksom-

heder, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 47, 

stk. 2. 

- Viderefakturering til overliggende distributionsnet. 

- Indtægter fra offentlig medfinansiering af forsk-

nings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, jf. 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 47, stk. 2. 

- Indtægter, som en netvirksomhed modtager som 

følge af en aftale med en selskabsmæssig forbun-

den netvirksomhed om udlån af medarbejderres-

sourcer, inden for netvirksomhedernes bevillings-

pligtige aktivitet, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 47, stk. 2. 

 

I forhold til tabel 1 skal det fremhæves, at følgende er gældende for: 

 

 Gevinster ved salg af anlægsaktiver 

Gevinster ved salg af anlægsaktiver beregnes som forskellen mellem salgs-

pris og aktivets bogførte værdi. Når salgsprisen overstiger den bogførte værdi 

af et aktiv, opstår således en gevinst. Netvirksomhedens gevinster ved salg af 

anlægsaktiver skal indgå i regnskabsoplysningen ”Indtægter”. 

 

 Indtægter, som netvirksomheden oppebærer fra anlægsinvesteringer betalt af 

tredjemand 

I regnskabsoplysningen ”Indtægter” skal ikke indgå indtægter, som netvirk-

somheden oppebærer fra anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, f.eks. an-

læg finansieret af udligningsordningen, så længe disse indtægter alene dæk-

ker medgående investeringsomkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 2, nr. 13, og § 45, stk. 2.  

 

 
1 Netvirksomhederne kan anvende forskellig regnskabspraksis for indregning af tilslutningsbidrag i regule-

ringsregnskabet. 

2 Udligningsordningen administreres af Energistyrelsen. 
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 Indtægter til dækning af driftsomkostninger til anlæg betalt af tredjemand 

I regnskabsoplysningen ”Indtægter” skal ikke indgå indtægter, som netvirk-

somheden modtager til dækning af driftsomkostninger til anlæg betalt af tred-

jemand, f.eks. indtægter fra udligningsordningen til dækning af driftsomkost-

ninger, herunder omkostninger til nettab. 

 

 Viderefakturering til overliggende net 

Netvirksomhedens indtægter fra kunder i forbindelse med omkostninger til 

overliggende net holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens ind-

tægter. 

 

4.1.1 HERAF ANDRE INDTÆGTER 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse de samlede indtægter, der kan 

henføres til regnskabsoplysningen ”Heraf andre indtægter”. [skal indtastes i kr.] 

 

Beløbet er en delmængde af regnskabsoplysningen ”Indtægter”. 

 

Definitionen af ”Andre indtægter”, som netvirksomheden opnår ved driften af den bevil-

lingspligtige aktivitet er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 2: 

 
§ 2, nr. 2): Andre indtægter, som netvirksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige akti-

vitet: Indtægter, som opnås ved netvirksomhedens salg til tredjemand, herunder koncernfor-

bundne virksomheder, af ydelser i tilknytning til den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er om-

fattet af den bevillingspligtige aktivitet, så længe de dermed forbundne omkostninger afholdes ud 

fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift af den bevillings-

pligtige aktivitet, jf. lov om elforsyning. 

 

”Andre indtægter” er indtægter, som netvirksomheden opnår ved andre aktiviteter end 

den bevillingspligtige, men hvor omkostningen er båret af den bevillingspligtige aktivitet 

som nødvendige omkostninger. Andre indtægter omfatter regnskabsoplysninger af se-

kundær karakter i forhold til netvirksomhedernes hovedaktivitet. 

 

Det er en forudsætning, at aktiviteten efter gældende lov kan drives i netvirksomheden. 

Desuden skal omkostningerne ved aktiviteten være afholdt som led i driften af den be-

villingspligtige aktivitet. 

 

Der vil typisk være tale om salg af ydelser, som netvirksomheden skaber samtidig med 

udførelsen af den bevillingspligtige aktivitet, og som giver mulighed for udnyttelse af en 

økonomisk fordelagtig synergieffekt, f.eks. salg af overskydende kapacitet i anlæggene 

og udlejning af materiel. 

4.1.2 INDTÆGTER FRA UNDERLIGGENDE DISTRIBUTIONSNET 

Netvirksomheden skal indberette årets samlede indtægter fra distribution af elektricitet 

gennem eget net til underliggende distributionsnet. Netvirksomheden skal alene indbe-

rette de indtægter, der relaterer sig til distribution af elektricitet fra transmissionsnettet 

og ned gennem eget anlæg. [skal indtastes i kr.] 
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Netvirksomheden skal samtidig angive, hvilke andre netvirksomheder der har betalt 

indtægterne, samt angive de beløb hver enkelt netvirksomhed har dækket af de sam-

lede indtægter. [skal indtastes i kr.] 

 

Forsyningstilsynet indsamler oplysninger om indtægter fra underliggende distributions-

net med henblik på at afdække, om en sammenligning på tværs af spændingsniveauer 

kan forbedres. 

4.2 DRIFTSOMKOSTNINGER 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet angive netvirksomhedens driftsomkost-

ninger, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2. [skal indtastes i kr.] 

 
§ 4, stk. 1, nr. 2): Driftsomkostninger, jf. § 2, nr. 5, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for net-

virksomheder, heraf: 

a) omkostninger til nettab, og 

b) omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000. 

 

Driftsomkostninger er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 5: 

 
§ 2, nr. 5): Driftsomkostninger: Omkostninger, som en netvirksomhed afholder ud fra driftsøkono-

miske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet, 

herunder driftsomkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedli-

geholdelse, fleksibilitetsydelser, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energi-

net, nettab, afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 og tab på debitorer. Ved 

opgørelsen af driftsomkostningerne medregnes omkostninger knyttet til den bevillingspligtige akti-

vitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den bevillingsha-

vende netvirksomhed. Omkostninger i forbindelse med anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, 

jf. § 45, og omkostninger, forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af bekendtgø-

relse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, hvor disse omkostninger er af-

holdt inden ordningens ophør, indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostningerne. Driftsomkostnin-

gerne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. 

 

Omkostninger, som netvirksomheden skal indregne hhv. ikke skal indregne i regn-

skabsoplysningen ”Driftsomkostninger”, fremgår af tabel 2 nedenfor. 

TABEL 2 - DRIFTSOMKOSTNINGER 

Driftsomkostninger består af:  Driftsomkostninger består ikke af: 

 

+ Omkostninger til vedligeholdelse  

+ Omkostninger til tjenesteydelser 

+ Omkostninger til administration 

+ Omkostninger til lønninger 

+ Omkostninger til indkøb af energi 

+ Omkostninger til fleksibilitetsydelser 

+ Driftsomkostninger pålagt af offentlige myndig-

heder eller Energinet 

+ Omkostninger til nettab  

+ Omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser 

stiftet inden den 1. januar 2000 

+ Omkostninger til tab på debitorer 

+ Tab ved salg af anlægsaktiver 

 - Afskrivninger 

- Omkostninger til demontering af eksisterende 

anlæg, som indgår i beregningen af projekter, 

der medfører en forhøjelse efter indtægtsram-

mebekendtgørelsens §§ 24-36. 

- Omkostninger til overliggende distributions-

net, jf. indberetningspunkt 4.3. 
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+ Driftsomkostninger til anlæg betalt af tredje-

mand 

+ Omkostninger til demontering af eksisterende 

anlæg, som ikke allerede er tillagt aktivets kost-

pris og som ikke indgår i beregningen af en forhø-

jelse efter indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 

24-36. 

- Forsikringsindtægter skal regnskabsføres som 

negative driftsomkostninger, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 47, stk. 2. 

- Indtægter fra tredjemand, f.eks. fra udlignings-

ordningen, til dækning af driftsomkostninger, her-

under omkostninger til nettab, modregnes i drifts-

omkostningerne, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 45, stk. 5. 

- Indtægter, som netvirksomheden modtager til 

hel eller delvis dækning af et tab fra elhandels-

virksomheder skal regnskabsføres som negative 

omkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 47, stk. 2. 

- Indtægter fra offentlig medfinansiering af forsk-

nings-, udviklings- og demonstrationsprojekter 

modregnes i driftsomkostningerne, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 47, stk. 2. 

- Indtægter som en netvirksomhed modtager som 

følge af en aftale med en selskabsmæssig for-

bunden netvirksomhed om udlån af medarbejder-

ressourcer, inden for netvirksomhedernes bevil-

lingspligtige aktivitet, regnskabsføres som nega-

tive driftsomkostninger, jf. indtægtsrammebek-

endrtgørelsens § 47, stk. 2. 

+ Omkostninger forbundet med realisering af 

energispareydelser omfattet af energisparebe-

kendtgørelsen og regnskabsført i 2021, jf. § 2, nr. 

5. 

+ Omkostninger til underliggende distributionsnet. 

 

 

I forhold til tabel 2, skal det fremhæves, at følgende er gældende for: 

 

 Modregning af forsikringsindtægter  

Netvirksomheden skal modregne forsikringsindtægter, f.eks. i forbindelse med 

påkørselssager i regnskabsoplysningen ”Driftsomkostninger”, jf. indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 47, stk. 2. Det bemærkes, at forsikringsindtægter dæk-

ker over alle forsikringsindtægter modtaget fra eget forsikringsselskab samt 

betaling fra skadevolders forsikringsselskab.  

 

 Modregning af indtægter til dækning af driftsomkostninger til anlæg betalt af 

tredjemand 

Netvirksomheden skal modregne indtægter fra tredjemand til dækning af 

driftsomkostninger, herunder omkostninger til nettab, til anlæg betalt af tredje-

mand, f.eks. anlæg finansieret af udligningsordningen, i regnskabsoplysnin-

gen ”Driftsomkostninger”, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 45, stk. 5.  
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Såfremt netvirksomheden modtager indtægter i reguleringsåret, fra f.eks. ud-

ligningsordningen, til dækning af driftsomkostninger, der kan henføres til år 

forud for reguleringsåret, skal netvirksomheden modregne hele det beløb, 

som netvirksomheden ikke allerede har indregnet i et tidligere regulerings-

regnskab, i modtagelsesåret. 

 

Opgørelse af årets indtægter fra udligningsordningen til brug for modregning 

af indtægter til dækning af driftsomkostninger til anlæg betalt af tredjemand 

skal ske i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. 

 

 Modregning af indtægter, som netvirksomheden modtager til hel eller delvis 

dækning af et tab fra elhandelsvirksomheder  

Netvirksomheden skal modregne samtlige indtægter, som netvirksomheden 

har modtaget til hel eller delvis dækning af et tab på elhandelsvirksomheder i 

regnskabsoplysningen ”Driftsomkostninger”, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 47, stk. 2.  

 

Forsyningstilsynet nedsætter netvirksomhedens indtægtsramme i regulerings-

året for de indtægter, som netvirksomheden har modtaget til hel eller delvis 

dækning af tab på grund af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder. 

Nedsættelsen er betinget af en forudgående forhøjelse af indtægtsrammen 

som følge af et tab efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 20, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 21. Se afsnit 4.9 om ”Justeringer” og hhv. indbe-

retningspunkt R.1 og F.2. 

 

Beløbet, der skal modregnes i regnskabsoplysningen ”Driftsomkostninger”, er 

dog ikke betinget af en forudgående forhøjelse af indtægtsrammen efter ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 20. 

 

 Tab ved salg af anlægsaktiver 

Tab ved salg af anlægsaktiver beregnes som forskellen mellem salgspris og 

aktivets bogførte værdi. Når salgsprisen er lavere end den bogførte værdi op-

står et tab. Netvirksomhedens tab ved salg af anlægsaktiver skal indgå i regn-

skabsoplysningen ”Driftsomkostninger”. 

 

Netvirksomheden skal udspecificere de samlede driftsomkostninger i nedenstående to 

indberetningspunkter 4.2.1 og 4.2.2. 

4.2.1 HERAF OMKOSTNINGER TIL NETTAB   

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse den andel af de samlede drifts-

omkostninger, der kan henføres til omkostninger til nettab. [skal indtastes i kr.] 

 

Beløbet er en delmængde af regnskabsoplysningen ”Driftsomkostninger” og benyttes 

til beregning af den gennemsnitlige omkostning pr. kWh nettab. 
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Omkostninger forbundet med nettabet består af en omkostning til overliggende net, 

net- og systemtarif, PSO samt køb af el på markedsvilkår, jf. bilag 1 i indtægtsramme-

bekendtgørelsen. Omkostninger til nettab omfatter ikke netvirksomhedens eget elfor-

brug, gadebelysning eller lignende. 

 

Netvirksomheden skal opgøre årets omkostninger til nettab efter principperne i års-

regnskabsloven. I opgørelsen indgår f.eks. både reguleringsårets afregnede a conto 

omkostninger til nettab samt reguleringsårets regnskabsmæssige korrektionsafreg-

nede beløb, der vedrører tidligere års nettab. 

 

I opgørelsen af reguleringsårets omkostninger til nettab skal netvirksomheden mod-

regne den indtægt, som netvirksomheden har modtaget i reguleringsåret fra udlig-

ningsordningen til dækning af omkostninger til nettab.  

 

Opgørelse af årets indtægter fra udligningsordningen, som skal modregnes, skal ske i 

overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. 

4.2.2 HERAF OMKOSTNINGER TIL AFVIKLING AF GÆLDSFORPLIGTELSE STIFTET 

INDEN DEN 1. JANUAR 2000 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse de samlede driftsomkostninger, 

der kan henføres til omkostninger i regnskabsåret til afvikling af gældsforpligtelser stif-

tet inden den 1. januar 2000. [skal indtastes i kr.] 

 

Beløbet er en delmængde af regnskabsoplysningen ”Driftsomkostninger”. 

 

Omkostninger til afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 er kun 

relevant for enkelte kommunale eller tidligere kommunale virksomheder, som har fået 

optaget et pensionsaktiv i åbningsbalancen, der modsvarer tjenestemandspensioner 

optjent før 1. januar 2000. 

 

Afvikling af gældforpligtelse stiftet inden 1. januar 2000 (herefter pensionsaktivet) ind-

går ikke i resultatopgørelsen og dermed heller ikke i netvirksomhedens driftsomkost-

ninger. Det gør derimod omkostninger til afvikling, som svarer til afskrivningen på pen-

sionsaktivet i reguleringsåret. 

4.3 OMKOSTNINGER TIL OVERLIGGENDE DISTRIBUTIONSNET 

Netvirksomheden skal indberette omkostninger til distribution af elektricitet gennem 

overliggende distributionsnet. Netvirksomheden skal alene indberette de omkostnin-

ger, der relaterer sig til distribution af elektricitet fra transmissionsnettet og ned gen-

nem det overliggende distributionsnets anlæg. [skal indtastes i kr.] 

 

Netvirksomheden skal samtidig angive, hvilke andre netvirksomheder der har modta-

get betalingerne, samt angive de beløb hver enkelt netvirksomhed har modtaget af de 

samlede omkostninger. [skal indtastes i kr.] 

 

Forsyningstilsynet indsamler oplysninger om omkostninger til overliggende distributi-

onsnet med henblik på at afdække, om en sammenligning på tværs af spændingsni-

veauer kan forbedres. 
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Netvirksomheden skal holde beløbet regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens 

øvrige aktiviteter. Beløbet må ikke være indregnet i regnskabsoplysningen ”Driftsom-

kostninger”, jf. indberetningspunkt 4.2. 

 

Tilsvarende skal viderefakturering til overliggende net ikke indgå i netvirksomhedens 

indtægter, jf. indberetningspunkt 4.1. Netvirksomhedens indtægter fra kunder i forbin-

delse med omkostninger til overliggende net skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra 

netvirksomhedens øvrige aktiviteter. 

4.4 AKTIVER 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse den bogførte værdi ultimo regu-

leringsåret af netvirksomhedens aktiver, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 

4-6.  

 

Netvirksomheden skal opgøre værdien af sine aktiver og netaktiver som defineret i ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 11 og 12.   

 

Forsyningstilsynet har således ikke i regnskabsbekendtgørelsen nærmere afgrænset 

forståelsen af begrebet ”aktiver”. Det er således overladt i første omgang til netvirk-

somhederne at foretage denne nærmere afgræsning. I sidste ende vil det dog bero på 

Forsyningstilsynets afgørelse om indtægtsrammer, herunder fortolkning, hvorledes be-

grebet ”aktiver” nærmere skal afgrænses. For eksempel kan netvirksomheder have im-

materielle anlægsaktiver i form af udviklingsprojekter, hvor der skal tages stilling til, om 

sådanne aktiver indgår i henholdsvis afskrivnings- og forrentningsgrundlaget. 

 

Med denne vejledning har Forsyningstilsynet, som en hjælp til netvirksomhederne og 

deres revisorer, overvejet, hvorledes begrebet ”aktiver” bør afgrænses: Aktiver til brug 

for den bevillingspligtige aktivitet omfatter de anlægskategorier, der er oplistet i ind-

tægtsrammebekendtgørelsens bilag 5 for så vidt angår aktiver idriftsat økonomisk fra 

den 1. januar 2018.  

 

I indregningen af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, 

som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018, er det ligeledes et krav, at netvirk-

somheden i reguleringsregnskabet fordeler indirekte produktionsomkostninger efter 

gældende årsregnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C.  

 

Såfremt netvirksomhedens faktiske regnskabsklasse er lavere end C, er det ikke et 

krav, at netvirksomheden i øvrigt følger regnskabsregler for virksomheder i regnskabs-

klasse C, men det er et krav, at indirekte produktionsomkostninger indregnes i forbin-

delse med anlægsinvesteringer, der er idriftsat økonomisk efter den 1. januar 2018, 

uanset netvirksomhedens faktiske tilhørende regnskabsklasse. 

 

Såfremt netvirksomheden overtager et aktiv fra en anden netvirksomhed, f.eks. ved fu-

sion, kan værdien dog maksimalt fastsættes til den værdi, hvortil det er optaget i den 

overdragende virksomheds regnskab, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 4. 
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Aktiver opskrives således ikke regulatorisk, når de overtages af en anden netvirksom-

hed, selvom de måtte være blevet handlet til en pris, som overstiger den regulatoriske 

værdi.  

 

De aktiver, der omfattes af indtægtsrammebekendtgørelsens regler om forretnings-

grundlag og afskrivningsgrundlag, omfatter følgende:  

 

 Aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet omfatter de anlægskategorier, 

der er oplistet i indtægtsrammebekendtgørelsens bilag 5 for så vidt angår akti-

ver idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. 

 

 Aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er anskaffet efter den 31. 

december 2004 indtil en idriftsættelse økonomisk senest den 31. december 

2017, omfatter de anlægskategorier, der er oplistet i bilag 1 i den tidligere gæl-

dende indtægtsrammebekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 

2016.  

 

 Aktiver, der er anskaffet forud for den 1. januar 2005, opgøres i henhold til ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 1, hvoraf det fremgår, at sådanne ak-

tiver opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter §§ 15 og 

16 i dagældende indtægtsrammebekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004. 

 

De aktiver, herunder netaktiver, der omfattes af indtægtsrammebekendtgørelsens reg-

ler om forretningsgrundlag og afskrivningsgrundlag, omfatter ikke følgende typer akti-

ver: 

 

 Omsætningsaktiver, jf. Energistyrelsens høringsnotat vedrørende høring af ud-

kast til bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder af 12. decem-

ber 2017, afsnit 2.1. 

 Goodwill, jf. Energistyrelsens høringsnotat vedrørende høring af udkast til be-

kendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder af 12. december 2017, 

afsnit 2.1. 

 Finansielle anlægsaktiver. 

 Udviklingsprojekter under udførelse. 

 Anlægsaktiver under udførelse. 

 Aktiver betalt af tredjemand, f.eks. anlæg finansieret af udligningsordningen. 

 Anlæg, der er afhændet eller skrottet. 

 

4.4.1 DEN BOGFØRTE VÆRDI ULTIMO REGULERINGSÅRET AF NETVIRKSOMHE-

DENS HISTORISKE AKTIVBASE TIL FORRENTNING 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse den bogførte værdi ultimo regu-

leringsåret af netvirksomhedens historiske aktivbase til forrentning, jf. regnskabsbe-

kendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 4. [skal indtastes i kr.] 

 

Historisk aktivbase til forrentning er defineret som netvirksomhedens netaktiver, som 

er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, jf. indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 2, nr. 12. Bestemmelsen er sålydende: 
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§ 2, nr. 12): Historisk aktivbase til forrentning: En netvirksomheds netaktiver, som er idriftsat øko-

nomisk senest den 31. december 2017. 

 

Netaktiver er i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 15 defineret som følgende: 

 
§ 2, nr. 15): Netaktiver: Anlægsaktiver i form af kollektive elforsyningsnet samt grunde og bygnin-

ger til brug for strømførende anlæg, der er økonomisk idriftsat før 2018. 

 

Tekniske IT-systemer, som anvendes til driften af nettene, herunder SRO-anlæg og 

målere, er efter Forsyningstilsynets praksis netaktiver. Netaktiver omfatter ikke admini-

strationsbygninger, biler og administrative IT-systemer. 

4.4.2 DEN BOGFØRTE VÆRDI AF NETVIRKSOMHEDENS AKTIVER, SOM ER IDRIFT-

SAT ØKONOMISK SENEST 31. DECEMBER 2017, OG SOM IKKE ER NETAKTIVER 

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 5, at netvirksomheden i re-

guleringsregnskabet skal oplyse den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirk-

somhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økono-

misk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver. [skal indtastes i kr.] 

 

Aktiverne afgrænses, som anført ovenfor under afsnit 4.4 ”Aktiver”. 

4.4.3 DEN BOGFØRTE VÆRDI ULTIMO REGULERINGSÅRET AF NETVIRKSOMHE-

DENS FREMADRETTET AKTIVBASE TIL FORRENTNING 

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 6, at netvirksomheden i re-

guleringsregnskabet skal oplyse den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af netvirk-

somhedens fremadrettet aktivbase til forrentning. [skal indtastes i kr.] 

 

Den fremadrettede aktivbase til forrentning er defineret i indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 2, nr. 11 som netvirksomhedens aktiver til brug for bevillingspligtige aktivitet, 

som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 2, nr. 11): Fremadrettet aktivbase til forrentning: En netvirksomheds aktiver til brug for den be-

villingspligtige aktivitet, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. 

 

Aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, der anskaffes efter den 31. december 

2017 aktiveres og udgiftsføres efter reglerne i årsregnskabsloven, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsens § 44, stk. 3, samt i henhold til kravet om indregning af indirekte pro-

duktionsomkostninger. 

4.5 AFSKRIVNINGER  

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse årets afskrivninger, jf. regn-

skabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 7, nr. 8 og nr. 9. Årets afskrivninger er opdelt i af-

skrivninger af netvirksomhedens netaktiver, afskrivninger af netvirksomhedens aktiver, 

som ikke er netaktiver og afskrivninger af netvirksomhedens aktiver. Summen af de tre 

afskrivningsposter skal udgøre netvirksomhedens samlede afskrivninger i året af akti-

ver til brug for den bevillingspligtige aktivitet. 

 

Afskrivninger er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 1: 
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§ 2, nr. 1): Afskrivninger: Afskrivninger af en netvirksomheds aktiver til brug for den bevillings-

pligtige aktivitet. 

 

Netvirksomheden skal opgøre reguleringsårets afskrivninger i henhold til indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 44: 

 
§ 44. Afskrivning på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005, opgøres på grundlag af 

aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter §§ 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 

om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Afskrivningen foretages 

med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo 2004. 

 

Stk. 2. Afskrivning på aktiver, som er økonomisk idriftsat fra den 1. januar 2005 og inden den 1. 

januar 2018, opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2017, opgjort efter § 25, stk. 2-6, i be-

kendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning. Afskrivningen foretages med lige store 

årlige beløb over den restlevetid, som aktivet havde ultimo 2017. 

 

Stk. 3. Anskaffelser efter den 31. december 2017 aktiveres eller udgiftsføres efter reglerne i års-

regnskabsloven. 

 

Stk. 4. Afskrivninger på aktiver nævnt i stk. 3 beregnes på grundlag af den bogførte kostpris inkl. 

byggerenter. Såfremt et aktiv er overtaget fra en anden netvirksomhed, kan værdien dog maksi-

malt fastsættes til den værdi, hvortil det er optaget i den overdragende virksomheds regulerings-

regnskab. 

 

Stk. 5. Afskrivninger i medfør af stk. 4 beregnes som lige store årlige beløb over den standardle-

vetid, der er angivet i bilag 5. 

 

Stk. 6. Aktiver, der skrottes, straksafskrives og udgår af afskrivningsgrundlaget. 

 

Stk. 7. Afholdte udgifter, der tilfører et aktiv nye eller forbedrede egenskaber eller på anden måde 

forøger det pågældende aktivs nytteværdi eller forlænger aktivets levetid, klassificeres som for-

bedringsudgifter og tillægges det pågældende aktivs anskaffelsesværdi. Forbedringsudgifterne 

afskrives med lige store årlige beløb over aktivets restlevetid efter forbedringen. Dette gælder dog 

ikke, såfremt aktivet er idriftsat før 1. januar 2018. I det tilfælde skal forbedringen anses som et 

selvstændigt aktiv med egen idriftsættelsesdato. Forbedringsaktivet afskrives dog over det for-

bedrede aktivs restlevetid efter forbedringen.  

 

I opgørelsen af årets afskrivninger skal netvirksomheden være opmærksom på: 

 

 Straksafskrivning af skrottede anlæg  

Aktiver, der skrottes, må i udgangspunktet formodes at være fuldt afskrevet.  

Der kan dog være tilfælde, hvor aktiver, der skrottes, har en bogført værdi 

større end 0 kr. på tidspunkt for skrotning. I det tilfælde straksafskrives anlæg-

get, og den bogførte værdi af aktivet på tidspunktet for skrotning indgår i årets 

afskrivninger, og anlægget udgår derefter af afskrivningsgrundlaget, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 6. 

 

Straksafskrivning (restafskrivning) af demonterede elmålere, som netvirksom-

heden udskifter til fordel for fjernaflæste elmålere i henhold til bekendtgørelse 

nr. 75 af den 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet 
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i slutforbruget, og hvor investeringen er godkendt af Forsyningstilsynet, indgår 

i årets afskrivninger3.  

 

 Afskrivning af aktiver finansieret af tredjemand 

Aktiver, der er betalt af tredjemand, f.eks. anlæg finansieret af udligningsord-

ningen, holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktivi-

tet. Det gælder også indtægter og omkostninger i forbindelse hermed, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 45, stk. 2. Det betyder, at der i regulerings-

regnskabet ikke skal indregnes afskrivninger på sådanne aktiver. 

 

Såfremt der alene er tale om delvis omkostningsdækning fra tredjemand, skal 

der i reguleringsregnskabet indregnes afskrivninger på den andel af aktivet, 

der ikke er omkostningsdækket af tredjemand, jf. indtægtsrammebekendtgø-

relsens § 45, stk. 3. 

 

 Afskrivning af forbedringsudgifter 

Forbedringsudgifter afskrives over det forbedrede aktivs restlevetid efter for-

bedringen i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 7. 

 

Gevinster hhv. tab ved salg af aktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal 

derimod enten indgå i regnskabsoplysningen ”Indtægter” eller ”Driftsomkostninger”. 

 

Netvirksomheden kan ikke afskrive på et andet afskrivningsgrundlag end det, som net-

virksomheden har indregnet under regnskabsoplysninger om netvirksomhedens akti-

ver, herunder netaktiver, hvorfor kun disse afskrivninger skal indgå i indberetnings-

punkt 4.5.1 – 4.5.3. 

4.5.1 AFSKRIVNINGER AF NETAKTIVER 

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 7, at netvirksomheden i re-

guleringsregnskabet skal oplyse andelen af afskrivninger, som kan henføres til afskriv-

ninger af netvirksomhedens netaktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, der er 

idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017. [skal indtastes i kr.] 

 

Afskrivningsgrundlaget skal svare til den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af net-

virksomhedens historiske aktivbase til forrentning, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, 

stk. 1, nr. 4. 

 

Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som netakti-

vet havde hhv. ultimo 2004 og ultimo 2017, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, 

stk. 1 og stk. 2. 

 
3 Energitilsynets afgørelse af 29. september 2015 om model for forhøjelse af reguleringsprisen i forbindelse 

med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere. 
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4.5.2 AFSKRIVNINGER AF AKTIVER, SOM IKKE ER NETAKTIVER, IDRIFTSAT FØR 

2018 

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 8, at netvirksomheden i re-

guleringsregnskabet skal oplyse andelen af afskrivninger, som kan henføres til afskriv-

ninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, der er 

idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver. [skal 

indtastes i kr.] 

 

Afskrivningsgrundlaget skal svare til den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af net-

virksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er idriftsat økono-

misk senest den 31. december 2017, og som ikke er netaktiver, jf. regnskabsbekendt-

gørelsens § 4, stk. 1, nr. 5. 

 

Afskrivninger på aktiver, som ikke er netaktiver, kan f.eks. være afskrivninger på biler 

og administrationsbygninger, der er idriftsat økonomisk senest den 31. december 

2017. 

 

Afskrivningen foretages med lige store årlige beløb over den restlevetid, som aktivet 

havde hhv. ultimo 2004 og ultimo 2017, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 

1 og 2. 

4.5.3 AFSKRIVNINGER AF AKTIVER IDRIFTSAT FRA OG MED 2018 

Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 9, at netvirksomheden i re-

guleringsregnskabet skal oplyse andelen af afskrivninger, som kan henføres til afskriv-

ninger af netvirksomhedens aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som er 

idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. [skal indtastes i kr.] 

 

Afskrivningsgrundlaget skal svare til den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af net-

virksomhedens fremadrettede aktivbase til forrentning, jf. regnskabsbekendtgørelsens 

§ 4, stk. 1, nr. 6. 

 

Afskrivninger på sådanne aktiver beregnes på grundlag af den bogførte kostpris inkl. 

byggerenter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 44, stk. 4. Aktivets bogførte kost-

pris skal desuden være tillagt indirekte produktionsomkostninger, jf. kravet om forde-

ling af indirekte produktionsomkostninger efter gældende årsregnskabsregler for virk-

somheder i regnskabsklasse C. Afskrivningerne beregnes som lige store årlige beløb 

over den standardlevetid, der er angivet i bilag 5, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 44, stk. 5. 

4.6 LEVERET ELEKTRICITET   

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse den leverede elektricitet i regule-

ringsåret, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 10. [skal indtastes i kWh] 

 

Leveret elektricitet er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 14: 

 
§ 2, nr. 14): Leveret elektricitet: Antal kWh leveret af netvirksomheden til slutbruger eller anden 

aftager.  
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Netvirksomheden kan ikke inkludere VE-anlægsejernes egen produktion af el, som er 

samtidig med forbruget i antal kWh, som indberettes i forbindelse med regulerings-

regnskabet, da denne mængde ikke kan anses for leveret elektricitet fra nettet.  

 

Det aftag af elektricitet, som netvirksomhedens eventuelle kunder tilsluttet direkte i 

transmissionsnettet har haft, skal ikke indgå i netvirksomhedens reguleringsregnskab. 

4.7 NETTAB 

Nettab er den energimængde, der går tabt under transport i distributionsnettet. Mæng-

den af nettab skal oplyses ved aflæggelse af reguleringsregnskabet, jf. regnskabsbe-

kendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 11 og nr. 12.  

 

Netvirksomheden skal indberette sit fysiske nettab, som opgjort af Energinet ved kor-

rektionsafregningen forud for reguleringsåret, samt netvirksomhedens gennemsnitlige 

omkostning pr. kWh nettab i reguleringsåret, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 5, 

stk. 2. 

 

Den gennemsnitlige omkostning pr. kWh nettab i reguleringsåret (t) beregnes som føl-

gende: 

 

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟. 𝑘𝑊ℎ 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏 (𝑘𝑟./𝑘𝑊ℎ)𝑡 = 

 
𝐻𝑒𝑟𝑎𝑓 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏 (𝑘𝑟. )𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏, 𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑟 "𝐻𝑒𝑟𝑎𝑓 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏" (𝑘𝑊ℎ)𝑡

 

 

For at sikre en korrekt beregning af den gennemsnitlige omkostning er det vigtigt, at 

der er overensstemmelse mellem opgørelsen af årets omkostninger til nettab og det 

nettab, der ligger til grund herfor.  

4.7.1 FYSISK NETTAB, SOM OPGJORT AF ENERGINET VED KORREKTIONSAFREG-

NING 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse det fysiske nettab som opgjort af 

Energinet ved korrektionsafregningen, som vedrører reguleringsåret 2020, og som er 

det senest tilgængelige inden fristen for aflæggelse af reguleringsregnskabet. Det ind-

berettede fysiske nettab skal være inklusive mængden af fysisk nettab, som ligger til 

grund for udbetaling fra udligningsordningen, og som vedrører året 2020, jf. regn-

skabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 11. [skal indtastes i kWh] 

 

Netvirksomheden skal i den forbindelse særskilt indberette det fysiske nettab (kWh), 

der ligger til grund for udbetalingen fra udligningsordningen til dækning af omkostnin-

ger til nettab for 2020. [skal indtastes i kWh] 

 

Opgørelse af mængden af fysisk nettab, som ligger til grund for udbetaling fra udlig-

ningsordningen, skal ske i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. 

4.7.2 NETTAB, DER LIGGER TIL GRUND FOR ÅRETS OMKOSTNINGER TIL NETTAB 

Netvirksomhederne skal også oplyse mængden af nettab (kWh), der ligger til grund for 

årets omkostninger til nettab, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 12. [skal 

indtastes i kWh] 
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Mængden af nettab i punkt 4.7.2 er den nettabsmængde, som kan henføres til de om-

kostninger, der ligger til grund for reguleringsårets omkostninger til nettab, som netvirk-

somheden oplyser under regnskabsoplysningen ”Heraf omkostninger til nettab” (pkt. 

4.2.1).  

 

Netvirksomheden skal i regnskabsoplysningen modregne den mængde nettab (kWh), 

der ligger til grund for udbetalingen modtaget i reguleringsåret 2021 fra udligningsord-

ningen. Opgørelsen skal ske i overensstemmelse med principperne i årsregnskabslo-

ven. 

4.8 AKTIVITETSNIVEAU 

Forsyningstilsynet justerer det ændrede aktivitetsniveau med den årlige ændring i an-

tallet af elmålere og antallet af stationer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 22, stk. 

1 og stk. 3. 

4.8.1 ANTAL ELMÅLERE ULTIMO REGULERINGSÅRET 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse antallet af elmålere ultimo regu-

leringsåret for året 2020, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 13 og indtægts-

rammebekendtgørelsens § 2, stk.1, nr. 6. [skal indtastes i stk.]  

 

Definitionen af elmålere fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 6: 

 
§ 2, nr. 6) Elmålere: Afregningsmålere, som ejes af netvirksomheden og som er i drift. 

 

Af indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår det, at det er elmålere, der skal opgøres. 

Forsyningstilsynet forstår det som elmålere til afregning af slutkunder, herunder hoved- 

og kontrolmålere.  

4.8.2 ANTAL ELMÅLERE, DER ER ANSØGT FORHØJELSE FOR EFTER § 28 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse antallet af elmålere indberettet i 

punkt 4.8.1, som er idriftsat i reguleringsåret, og som vedrører ansøgning om forhø-

jelse efter § 28 i indtægtsrammebekendtgørelsen. [skal indtastes i stk.] 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at antallet af elmålere, der er omfattet af ansøgningen 

om forhøjelse ved nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller 

produktionsenheder, skal indgå i ovenstående angivelse. 

4.8.3 ANTAL STATIONER ULTIMO REGULERINGSÅRET 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse antallet af stationer ultimo regu-

leringsåret for året 2020, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, nr. 14, og indtægts-

rammebekendtgørelsens § 2, stk.1, nr. 20. [skal indtastes i stk.] 

 

Definitionen af stationer fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 20: 

 
§ 2, nr. 17) Stationer: Summen af antallet af stationer, der som minimum indeholder et 10-20 kV-

koblings- og fordelings-anlæg og som ejes af netvirksomheden og er i drift, og antallet af transfor-

mere med primærspænding 30-60 kV, som transformerer elektricitet til et andet spændingsniveau 

og som ejes af netvirksomheden og er i drift. 
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4.8.4 ANTAL STATIONER, DER ER ANSØGT FORHØJELSE FOR EFTER § 28 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse antallet af stationer indberettet i 

punkt 4.8.3, som er idriftsat i reguleringsåret, og som vedrører ansøgning om forhø-

jelse efter § 28 i indtægtsrammebekendtgørelsen. [skal indtastes i stk.] 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at antallet af stationer, der er omfattet af ansøgningen 

om forhøjelse ved nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller 

produktionsenheder, skal indgå i ovenstående angivelse.  

4.9 JUSTERINGER 

Der foretages årligt justeringer af netvirksomhedens rammer. Justeringerne kan blandt 

andet omfatte ansøgningsbaserede forhøjelser og Forsyningstilsynets nedsættelser af 

rammerne ved færre omkostninger som følge af f.eks. bortfald af opgaver, overdra-

gelse af anlæg til tredjemand, mv.  

 

Netvirksomheden kan ansøge om forhøjelse af indtægtsrammen efter indtægtsramme-

bekendtgørelsens §§ 18 og 20 og om forhøjelse af omkostningsrammen samt justering 

af det samlede forrentningsgrundlag efter indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 24-36. 

Forhøjelserne omfattet af §§ 29-30 har først virkning fra reguleringsåret 2022, jf. dog § 

29, stk. 4, og § 30, stk. 3, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 53, stk. 3. Derfor kan 

der først ansøges om forhøjelse efter §§ 29-30 for reguleringsåret 2022.  

 

Ansøgning om forhøjelse efter §§ 24-36 skal foretages efter vejledningen i bilag 1 

”Vejledning til ansøgning om forhøjelse efter §§ 24-36.” 

 

Alle ansøgninger om forhøjelse skal foretages i Excel, hvor der for hver type af forhø-

jelse, netvirksomheden ønsker at ansøge om, skal udfyldes en ansøgningsblanket i til-

hørende Excel skabelon. Ansøgningsblanketten samt dokumentationen for de omkost-

ninger, der vedrører forhøjelsen, skal vedlægges reguleringsregnskabet, da det er en 

del af det materiale, som revisor skal påse, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 2. 

Dokumentationskrav for ansøgninger efter §§ 24-36 fremgår af vejledningen i bilag 1, 

herunder bilag A. 

4.9.1 F.1 ANSØGNING OM DÆKNING AF OMKOSTNINGER TIL NETTAB, JF. § 18 I IND-

TÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Netvirksomheden kan i ekstraordinære tilfælde ansøge Forsyningstilsynet om en mid-

lertidig forhøjelse af indtægtsrammen til dækning af omkostninger til nettab efter ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 18. Det er en forudsætning for forhøjelsen, at netvirk-

somheden på grund af en udvikling i eksogene forhold oparbejder et væsentligt nega-

tivt resultat af den primære drift, samt at udviklingen i eksogene forhold afviger væ-

sentligt fra de forudsætninger, der ligger til grund for den kompensation, som ydes 

gennem de løbende justeringer af tillægget til dækning af nettab. Forhøjelsen fastsæt-

tes skønsmæssigt af Forsyningstilsynet.  

 

Såfremt netvirksomheden ønsker at ansøge om en ekstraordinær midlertidig dækning 

af omkostninger til nettab, skal dette gøres via en ansøgning i tilhørende Excel skabe-

lon. Netvirksomheden skal i forbindelse med ansøgningen redegøre for den udvikling i 
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eksogene forhold, som har forårsaget, at netvirksomheden har oparbejdet et negativt 

resultat af den primære drift.  

4.9.2 F.2 TAB PÅ GRUND AF MANGLENDE BETALING FRA ELHANDELSVIRKSOMHE-

DER, JF. § 20 I INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

Forsyningstilsynet forhøjer efter ansøgning midlertidigt en netvirksomheds indtægts-

ramme, hvis netvirksomheden efter reglerne i årsregnskabsloven har regnskabsført et 

tab på 200.000 kr. eller derover som følge af en elhandelsvirksomheds manglende be-

taling af beløb, som netvirksomheden har faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. 

pkt., i lov om elforsyning. Forhøjelsen vil svare til det tab, som er regnskabsført. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at kravet om regnskabsført tab som følge af en elhan-

delsvirksomheds manglende betaling på kr. 200.000 eller derover ikke kan opfyldes 

ved at lægge tab fra forskellige elhandelsvirksomheder sammen. Det er således et kri-

terie for godkendelse, at det af netvirksomheden regnskabsførte tab på mindst kr. 

200.000 er fra en enkelt elhandelsvirksomhed i det pågældende reguleringsår.  

 

En ansøgning om forhøjelse på baggrund af § 20 i indtægtsrammebekendtgørelsen 

skal foretages i tilhørende Excel skabelon. Dokumentation for det regnskabsførte tab 

skal vedlægges reguleringsregnskabet.   

4.9.3 DOKUMENTATION FOR ANSØGNINGER 

Efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 39, stk. 3, og regnskabsbekendtgørelsen § 3, 

stk. 2, skal dokumentation for ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen indgå i 

reguleringsregnskabet. Netvirksomheden skal således i reguleringsregnskabet angive, 

hvorvidt netvirksomheden ansøger om forhøjelse efter de i tabel 3 oplistede forhold, 

hvor der: 

  

 Skal vælges ”JA” ud for hver forhøjelse, som netvirksomhed har ansøgt om og 

har udfyldt en ansøgningsblanket for. Ellers vælges ”NEJ”. 

 For hver af netvirksomhedens ansøgte forhøjelser skal vedlægges dokumenta-

tion for ansøgningen, herunder for opfyldelse af væsentlighedskriterierne. Der 

henvises til vejledningens bilag 1, herunder bilag A, for en uddybning af doku-

mentationskrav. 

TABEL 3 – ANSØGNINGSBASEREDE FORHØJELSER 

PKT. ANSØGNINGSBA-

SERET FORHØ-

JELSE 

BESKRIVELSE ER DER 

ANSØGT 

OM FOR-

HØJELSE? 

 

HVIS JA, VEDLÆG 

DOKUMENTATION 

FOR ANSØGNINGEN 

F.1 Omkostninger til net-

tab, jf. § 18. 

I ekstraordinære tilfælde forhøjer For-

syningstilsynet midlertidigt en netvirk-

somheds indtægtsramme til dækning 

af omkostninger til nettab, såfremt en 

netvirksomhed på grund af en udvik-

ling i eksogene forhold oparbejder et 

[JA/NEJ] 

 

 

Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 
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væsentligt negativt resultat af den pri-

mære drift. 

F.2 Tab på grund af 

manglende betaling 

fra elhandelsvirksom-

heder, jf. § 20. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet indtægtsrammen mid-

lertidigt, hvis netvirksomheden efter 

reglerne i årsregnskabsloven har 

regnskabsført et tab på 200.000 kr. 

eller derover som følge af en elhan-

delsvirksomheds manglende betaling. 

[JA/NEJ] 

 

Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

 

F.3 Myndighedspålæg, jf. 

§ 24, stk. 1. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger pga. myndigheds-

pålæg. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.4 Ændrede krav ved 

lov, jf. § 25, stk. 1. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger pga. ændrede krav 

ved lov. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.5 Fjernaflæste elmå-

lere, jf. § 26, stk. 1 og 

stk. 3, nr. 1. 

Netvirksomheden kunne til og med 

2020 ansøge om forhøjelse af sin 

omkostningsramme og sit samlede 

forrentningsgrundlag i reguleringsåret 

som følge af meromkostninger ved 

fjernaflæste elmålere. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.6 IT-sikkerhedstjene-

ste, jf. § 26, stk. 1 og 

stk. 3, nr. 2. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af meromkost-

ninger ved tilmelding til en it-sikker-

hedstjeneste. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.7 Omkostninger til myn-

dighedsbehandling, jf. 

§ 26, stk. 1 og stk. 3, 

nr. 3. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af meromkost-

ninger ved betaling af omkostninger 

til myndighedsbehandling. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.8 Overdragelse og va-

retagelse af måleran-

svar ved kunder til-

sluttet transmissions-

nettet, jf. § 26, stk. 1 

og stk. 3, nr. 4. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af meromkost-

ninger ved omkostninger ved over-

dragelse og varetagelse af måleran-

svar ved kunder tilsluttet transmissi-

onsnettet. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 
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F.9 Udarbejdelse af net-

udviklingsplaner, jf. § 

26, stk. 1 og stk. 3, 

nr. 5. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af meromkost-

ninger ved omkostninger til udarbej-

delse af netudviklingsplaner i henhold 

til regler fastsat af klima-, energi- og 

forsyningsministeren i medfør af § 22, 

stk. 4, lov om elforsyning. 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.10 Omkostninger knyttet 

til realisering af ener-

gibesparelser, jf. § 

26, stk. 1 og stk. 3, 

nr. 6. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af meromkost-

ninger ved omkostninger knyttet til re-

alisering af energibesparelser, jf. be-

kendtgørelse om energispareydelser i 

net- og distributionsvirksomheder, der 

vedrører projekter, der er afsluttet in-

den ordningens ophør, men som er 

regnskabsført i 2021 og frem. 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.11 Udfasning af energi-

lageraktiviteter, jf. § 

27. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af meromkost-

ninger ved et pålæg fra Forsyningstil-

synet om helt- eller delvis udfasning 

af virksomhedens energilageraktivite-

ter i medfør af bekendtgørelse om va-

retagelse af netvirksomhedsaktivite-

ter. 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.12 Nye eller ændrede 

forsyningsområder, 

større nye elforbru-

gere eller produkti-

onsenheder, jf. § 28. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger ved nye eller æn-

drede forsyningsområder, større nye 

elforbrugere eller produktionsenhe-

der. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.13 Ændringer på trans-

missionsniveau, § 31, 

stk. 1. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger pga. ændringer på 

transmissionsniveau. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.14 Kabellægning af luft-

ledninger, § 32. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af kabellægning 

af luftledninger. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 
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F.15 Overtagelse af anlæg 

fra tredjemand, jf. § 

33, stk. 1. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger pga. overtagelse af 

anlæg, der har karakter af kollektivt 

elforsyningsnet, fra tredjemand. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.16 Reinvesteringer i ka-

bellagte net overtaget 

fra tredjemand, jf. § 

34, stk. 1. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger pga. reinvesterin-

ger i kabellagte net overtaget fra tred-

jemand. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.17 Væsentlig afvigelse i 

udviklingen i ekso-

gene forhold, jf. § 35. 

I ekstraordinære tilfælde forhøjer For-

syningstilsynet midlertidigt en netvirk-

somheds omkostningsramme og ju-

sterer det samlede forrentningsgrund-

lag i reguleringsåret, såfremt en net-

virksomhed på grund af en udvikling i 

eksogene forhold oparbejder et væ-

sentligt negativt resultat af den pri-

mære drift.  

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

F.18 Force Majeure, jf. § 

36. 

Netvirksomheden kan efter ansøg-

ning få forhøjet en netvirksomheds 

omkostningsramme og justeret det 

samlede forrentningsgrundlag i regu-

leringsåret som følge af væsentlige 

meromkostninger pga. force majeure. 

 

[JA/NEJ] Dokumentation ved-

lægges regulerings-

regnskabet 

 

4.9.4 REDUKTION VED FÆRRE OMKOSTNINGER 

Har netvirksomheden haft færre omkostninger forbundet med de i tabel 4 oplistede for-

hold, vil Forsyningstilsynet nedsætte netvirksomhedens omkostningsramme og justere 

det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret. Forsyningstilsynet vil forinden fore-

tage en vurdering efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 37 om de forventede min-

dre omkostninger er væsentlige for forhold omfattet af indtægtsrammebekendtgørel-

sens §§ 24, 25, 28, 31, 33 og 36.  

 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet angive, om netvirksomheden har færre 

omkostninger som følge af de i tabel 4 oplistede forhold. 

 

 Ved færre omkostninger skal netvirksomheden vælge ”JA”. Ellers vælges 

”NEJ”. 

 Ved færre omkostninger skal netvirksomheden desuden angive det dertilhø-

rende beløb. 
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TABEL 4 – NEDSÆTTELSE AF OMKOSTNINGSRAMMEN OG JUSTERING AF DET 

SAMLEDE FORRENTINGSGRUNDLAG VED FÆRRE OMKOSTNINGER 

PKT NEDSÆTTELSE BESKRIVELSE HAR DER VÆ-

RET FÆRRE 

OMKOSTNIN-

GER I REGULE-

RINGSÅRET? 

HVIS JA, AN-

GIV BELØB 

 R.1 Dækning af tab på grund 

af manglende betaling 

fra elhandelsvirksomhe-

der, jf. § 21, stk. 2. 

Forsyningstilsynet nedsætter midler-

tidigt indtægtsrammen, såfremt net-

virksomheden har modtaget hel eller 

delvis dækning af tidligere tab på el-

handelsvirksomheder. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at en 

nedsættelse er betinget af en forud-

gående forhøjelse. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.2 Myndighedspålæg, jf. § 

24, stk. 2. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af væsentligt 

færre omkostninger pga. myndig-

hedspålæg eller ændring heraf. 

 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.3 Ændrede krav ved lov, jf. 

§ 25, stk. 2. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af væsentligt 

færre omkostninger pga. ændring 

ved lov. 

 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.4 Fjernaflæste elmålere, jf. 

§ 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 

1. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af færre omkost-

ninger pga. fjernaflæste elmålere. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.5 IT-sikkerhedstjeneste, jf. 

§ 26, stk. 2 og stk. 3, nr. 

2. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af færre omkost-

ninger pga. it-sikkerhedstjeneste. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.6 Omkostninger til myndig-

hedsbehandling, jf. § 26, 

stk. 2 og stk. 3, nr. 3. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af færre omkost-

ninger pga. betaling af omkostninger 

til myndighedsbehandling. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.7 Overdragelse og vareta-

gelse af måleransvar 

ved kunder tilsluttet 

transmissionsnettet, jf. § 

26, stk. 2 og stk. 3, nr. 4. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af færre omkost-

ninger pga. overdragelse og vareta-

gelse af måleransvar ved kunder til-

sluttet transmissionsnettet. 

[JA/NEJ] [Kr.] 
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R.8 Udarbejdelse af netud-

viklingsplaner, jf. § 26, 

stk. 1 og stk. 3, nr. 5. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af meromkost-

ninger ved omkostninger til udarbej-

delse af netudviklingsplaner i hen-

hold til regler fastsat af klima-, 

energi- og forsyningsministeren i 

medfør af § 22, stk. 4, lov om elfor-

syning. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.9 Omkostninger knyttet til 

realisering af energibe-

sparelser, jf. § 26, stk. 1 

og stk. 3, nr. 6. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af meromkost-

ninger ved omkostninger knyttet til 

realisering af energibesparelser, jf. 

bekendtgørelse om energispareydel-

ser i net- og distributionsvirksomhe-

der, der vedrører projekter, der er af-

sluttet inden ordningens ophør, men 

som er regnskabsført i 2021 og 

frem. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.10 Ændringer på transmis-

sionsniveau, jf. § 31, stk. 

2. 

 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af væsentligt 

færre omkostninger pga. ændringer 

på transmissionsniveau 

Forsyningstilsynet bemærker, at en 

nedsættelse ikke er betinget af en 

forudgående forhøjelse. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

R.11 Nedsættelse ved over-

dragelse af anlæg til 

tredjemand, jf. § 33, stk. 

2. 

Netvirksomheden får nedsat omkost-

ningsrammen og justeret det sam-

lede forrentningsgrundlag i regule-

ringsåret som følge af væsentligt 

færre omkostninger pga. overdra-

gelse af anlæg, der har karakter af 

kollektivt elforsyningsnet, til tredje-

mand. 

[JA/NEJ] [Kr.] 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomheder, der yder en bindende midlertidig 

prisnedsættelse, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, nr. 3, skal indberette det be-

løb til Forsyningstilsynet, som den bindende midlertidige prisnedsættelse forventes at 

reducere indtægterne med. Indberetningen kan efterfølgende ikke revideres. Indberet-

ningen skal ske samtidig med indberetningen af prisnedsættelsen til datahub, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 19. 

4.10 NETKOMPONENTER OG GIS-FORDELING 

Netvirksomhederne skal i reguleringsregnskabet indberette oplysninger om 32 udvalgte 

netkomponenter, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 3. Forsyningstilsynet har ud-

valgt 32 netkomponenter, som netvirksomhederne skal indberette til brug for den øko-

nomiske benchmarking af netvirksomhederne. De udvalgte netkomponenter er en del af 

opgørelsen af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet. Netkomponenterne frem-

går af tabel 5 i denne vejledning samt § 3, stk. 3 i regnskabsbekendtgørelsen. [skal 

indtastes i stk. eller km] 

 



FORSYNINGSTILSYNET | VEJLEDNING TIL NETVIRKSOMHEDERS AFLÆGGELSE AF 

REGULERINGSREGNSKAB 

 

Side 30/49 

Netvirksomhederne skal indberette, hvor mange enheder de ejer af en række netkom-

ponenter, som er udvalgt på baggrund af en vurdering af, at disse komponenter i al 

væsentlighed beskriver netvirksomhedernes netopbygning og -kapacitet. 

 

Det er kun tilladt at indberette netkomponenter, som  

 

1) er omfattet af den bevillingspligtige aktivitet 

2) ejes af netvirksomheden 

3) er i drift 

 

Et af følgende krav skal være opfyldt for, at en netkomponent kan defineres som væ-

rende i drift: 

 

 Komponenten er spændingssat og har en funktion i nettet. 

 Komponenten er ikke spændingssat, men kan umiddelbart kobles ind inden for 

ca. én time og har en funktion i nettet, når den er koblet ind.  

 Komponenten er midlertidigt ude af drift pga. reparation eller service, men vil 

opfylde et af de ovenstående kriterier efter endt reparation/service. 

 

I boks 1, nedenfor, er der angivet tre eksempler på, hvordan en række netkomponenter 

skal indberettes. 

 

BOKS 1 | EKSEMPEL PÅ INDBERETNING AF NETKOMPONENTER 

 En ikke spændingssat transformer på en 30-60 kV station skal tælles med, hvis den 

umiddelbart kan kobles ind og indgå i forsyningsnet inden for ca. 1 time. 

 

 Et kabel der er installeret og kan spændingssættes, men som endnu ikke er forbundet 

til kunder eller anlæg, skal ikke tælles med – kablet er endnu ikke i drift. 

 

 Et disponibelt 10 kV felt uden tilsluttet kabel skal ikke tælles med, uanset om der er en 

spændingssat 10 kV effektafbryder i feltet. I de tilfælde, hvor 10 kV afbryderen (udtræk-

bar afbryder) kan flyttes til et andet felt med tilsluttet kabel, idriftsættes inden for ca. 1 

time og har en funktion, kan dette felt tælles med. 

 

 

 

For at sikre en ensartet praksis må netvirksomhederne kun indberette netkomponenter 

i kategorierne angivet i tabel 5 nedenfor. Det vil sige, at øvrige netkomponenter, som 

ikke fremgår af komponentlisten, ikke skal tælles med og heller ikke skal inkluderes un-

der en anden komponentkategori.  

 

Det samlede antal enheder netkomponenter, som netvirksomheden indberetter til For-

syningstilsynet, skal være opgjort ultimo året. 
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Såfremt netvirksomheden har delt ejerskab af en netkomponent, f.eks. en transformer 

med en anden netvirksomhed, skal den pågældende netkomponent fordeles mellem 

netvirksomhederne forholdsmæssigt efter deres respektive ejerandele. 

 

For så vidt angår netkomponenter finansieret af udligningsordningen (herefter benævnt 

udlignede netkomponenter) skal netvirksomhederne i indberetningen af netkomponen-

ter og GIS-fordeling inkludere alle udlignende netkomponenter, dvs. samtlige netkom-

ponenter betalt af udligningsordningen - både projekter der er fuldt finansieret af udlig-

ningsordningen og projekter der er delvist finansieret af udligningsordningen. 

 

Herudover skal netvirksomhederne separat registrere alle udlignede netkomponenter - 

både projekter der er fuldt finansieret af udligningsordningen, og projekter der er delvist 

finansieret af udligningsordningen i henhold til metoden angivet i boks 2 nedenfor. 

 

 

BOKS 2 | METODE FOR OPGØRELSE AF UDLIGNEDE NETKOMPONENTER 

1) Netvirksomheden skal opgøre de samlede anlægsomkostninger for alle udlig-

nede projekter. 

2) Netvirksomheden skal opgøre deres forholdsmæssige egenfinansiering i for-

hold til de samlede anlægsomkostninger for alle udlignede projekter. 

3) Netvirksomheden opgør antallet af netkomponenter inden for de 32 netkompo-

nentkategorier fordelt på de fire GIS-zoner for alle udlignede projekter. 

4) Netkomponenter inden for de 32 netkomponentkategorier fordelt på de fire GIS-

zoner forholdsmæssigt i forhold til netvirksomhedens egenfinansiering. 

 

Eksempel: 

En netvirksomhed har i forbindelse med udligningsprojekter 5 km kabel i zone 3 og 5 km 

kabel i zone 4. De samlede anlægsomkostninger er på 1 mio. kr. Udligningsordningen 

har finansieret 90 pct. af de samlede anlægsomkostninger for de udlignede projekter. 

 

1) De samlede anlægsomkostninger for udlignede projekter er 1 mio. kr.  

2) Netvirksomhedens forholdsmæssige egenfinansiering af udlignede projekter er 

10 pct. 

3) Opgørelsen af netkomponenter i udlignede projekter er 5 km kabel i zone 3 og 

5 km kabel i zone 4. 

4) I indberetningsskemaet vises en kolonne hvor netkomponenterne opgøres for-

holdsmæssigt til 0,5 km kabel i zone 3 og 0,5 km kabel i zone 4. 

 

 

 

Netvirksomheder, der ikke har anlæg finansieret af udligningsordningen, skal ikke ud-

fylde indberetningsskemaet for opgørelse af udlignede netkomponenter. 

 

Med fuldt udlignede netkomponenter menes der netkomponenter, hvor udligningsord-

ningen har finansieret 100 pct. af de samlede anlægsomkostninger for det udlignede 

projekt. Alle projekter, hvor udligningsordningen har finansieret mindre end 100 pct. af 
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de samlede anlægsomkostninger, er i denne sammenhæng defineret som delvist udlig-

nede.   

 

Netvirksomhederne skal fordele udlignede netkomponenter efter opgørelsesmetoden, 

som er beskrevet i Boks 2. 

 

Såfremt netvirksomhederne har udfordringer med at opgøre udlignede projekter, skal 

netvirksomheden gøre Forsyningstilsynet opmærksom herpå. Forsyningstilsynet vil 

herefter vurdere, hvordan det kan håndteres i indberetningen. 

 

Såfremt en netvirksomhed ejer stikledninger, skal netvirksomheden indberette, hvor 

mange kilometer stikledninger netvirksomheden ejer samt lave en zone-inddeling af stik-

ledningerne. Det vil sige, at stikledninger skal indberettes på samme måde som de andre 

netkomponenter, der fremgår af Tabel 5. Forsyningstilsynet bemærker, at der endnu 

ikke er taget stilling til, hvordan stikledninger ejet af netvirksomheder skal håndteres i 

benchmarkingen i 2022.  
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TABEL 5 | NETKOMPONENTLISTE 

 Komponenttype Enhed 

1 30-60 kV kabel, tryksat oliekabel Km 

2 30-60 kV kabel, andre Km 

3 30-60 kV kabel, sø Km 

4 30-60 kV luftledning Km 

5 30-60 kV åbent felt med effektafbryder Antal 

6 30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder Antal 

7 30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder Antal 

8 30-60 kV transformer < 20 MVA Antal 

9 30-60 kV transformer ≥ 20 MVA Antal 

10 30-60 kV shuntreaktor Antal 

11 30-60 kV kondensatorbatteri Antal 

12 30-60 kV slukkespole Antal 

13 10-20 kV felt med effektafbryder Antal 

14 10-20 kV landkabel, APB Km 

15 10-20 kV landkabel, PEX Km 

16 10-20 kV kabel, sø Km 

17 10-20 kV luftledning Km 

18 10-20 kV slukkespole Antal 

19 10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer Antal 

20 10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA Antal 

21 10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA Antal 

22 10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA Antal 

23 10-20/0,4 kV netstation, automateret uden transformer Antal 

24 10-20/0,4 kV netstation, automateret med transformereffekt < 500 kVA Antal 

25 10-20/0,4 kV netstation, automateret med transformereffekt 500-2000 kVA Antal 

26 10-20/0,4 kV netstation, automateret med transformereffekt > 2000 kVA Antal 

27 0,4 kV kabel Km 

28 0,4 kV luftledning Km 

29 0,4 kV kabelskabe Antal 

30 Målere – fjernaflæsning Antal 

31 Målere - ikke fjernaflæsning Antal 

32 0,4 kV stikledninger Km 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Netvirksomhederne skal indberette placeringen af de netkomponenter, der fremgår af 

tabel 5. Til brug for dette skal netvirksomhederne anvende de GIS-kortlag, som er til-

gængelige på følgende link:  
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https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/elnetselskaber/%C3%B8konomisk-benchmar-

king  

 

Formålet med GIS-kortlaget er, at netvirksomhederne ensrettet kan indberette data ved-

rørende den geografiske placering af netkomponenterne.  

 

GIS-kortlaget tager udgangspunkt i GeoDanmarks datakilde FOT, som udstedes via 

kortforsyningen hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. FOT står for ”fælles 

offentligt geografisk administrationsgrundlag” og dækker over geografiske data, som 

staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. 

 

GIS-kortlaget er opdateret pr. 17. december 2021. 

 

På baggrund af GIS-kortlagene kan netvirksomhederne fordele deres netkomponenter i 

fire zoner (dog fremgår zonekategorierne som fem punkter, da zone 4 er opdelt): 

 

 Zone 1: Bykerne 

 Zone 2: Høj bebyggelse 

 Zone 3: Boligområder, sommerhuse, infrastruktur og erhverv 

 Zone 4: Skov, vådområder og øvrigt land 

 Zone 4: Sø og hav 

 

Det bemærkes, at GIS-zone 4 er opdelt i ’skov, vådområder og øvrigt land’ og ’sø og 

hav’. Formålet med dette er at gøre det GIS tekniske arbejde mere simpelt for netvirk-

somheder samt at ensrette netvirksomhedernes indberetning.  

 

Netvirksomhederne skal indberette antal enheder af hver enkelt komponent, de har i de 

fire GIS-zoner. I indberetningen vil der således kun være én zone 4, og her skal antallet 

af komponenter for de to ’zone 4’ summeres. 

 

Indberetningen skal ske på baggrund af det fremsendte GIS-kortlag med zoneinddeling, 

som kan indlæses i netvirksomhedens eget GIS-registreringssystem.  

 

Netkomponenter, som netvirksomheder ikke kan fordele på de fire GIS-zoner på bag-

grund af GIS-kortlagene og anvisningerne i nærværende vejledning skal indtastes i fel-

terne ’ikke fordelt’. Bemærk, at indtastning af oplysninger i felterne ’ikke fordelt’ kræver, 

at netvirksomheden vedhæfter en forklaring på, hvorfor netkomponenterne ikke er blevet 

fordelt ud på zonerne. 

 

Netkomponenterne, som fremgår af tabel 5, tilhører i udgangspunktet den GIS-zone, 

som de er angivet til at tilhøre i GIS-kortlaget. Tidligere har der i indberetningen været 

særlige forhold for følgende netkomponenter: 

 

5 30-60 kV åbent felt med effektafbryder 

6 30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder 

7 30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder 

8 30-60 kV transformer < 20 MVA 

9 30-60 kV transformer ≥ 20 MVA 

https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/elnetselskaber/%C3%B8konomisk-benchmarking
https://forsyningstilsynet.dk/el/indberet/elnetselskaber/%C3%B8konomisk-benchmarking
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10 30-60 kV shuntreaktor 

11 30-60 kV kondensatorbatteri 

12 30-60 kV slukkespole 

13 10-20 kV felt med effektafbryder 

18 10-20 kV slukkespole 

 

Forsyningstilsynet har ændret metoden for disse netkomponenter, således at der tages 

udgangspunkt i hovedstationens punktlokation i GIS-kortlagene. Dette indebærer, at ho-

vedstationen placeres i den zone, hvor hovedstationens punktdata overlapper i GIS-

kortlagene. Derved ensrettes metoden for kabelskabe, netstationer og hovedstationer.  

 

Tællevejledningen til netkomponenterne, som fremgår af tabel 6 tager udgangspunkt i 

den tekniske opbygning og opdeling af elnettet, som fremgår af figur 1. Figur 1 viser en 

skematisk oversigt over distributionsnettets tekniske opdeling i stationer(hoved-/net-) og 

linjer (kabel- og luftledningsanlæg). Elnettet er yderligere inddelt i statistikområder. Sta-

tistiskområderne anvendes blandt andet i forbindelse med Forsyningstilsynets måling af 

netvirksomhedernes leveringskvalitet. 

FIGUR 1 | TEKNISK OPBYGNING OG OPDELING AF ELNETTET 

 

Kilde: Dansk Energi 

Note: Opdelingsprincippet i figuren er kun delvist vist for stationer og linjer på 132-150 kV. Det viste 

princip for statistikområdet 25-100 kV er dog på tilsvarende vis også gældende for statistikområdet  

En mere detaljeret beskrivelse af netkomponenterne og en tællevejledning fremgår af 

komponentoversigten i tabel 6. 
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TABEL 6 | KOMPONENTOVERSIGT OG TÆLLEVEJLEDNING 

Komponenttyper Komponentforklaring 

Åbent 30-60 kV-felt  

med effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt med 

effektafbryder i et åbent anlæg, som er luftisoleret eller delvist gasisoleret 

(herved forstås felter, hvor kun feltets effektafbryder anvender en isolati-

onsgas (fx SF6) eller vakuum som brydemedium). 

Hvis der i forbindelse med dobbeltskinneanlæg er installeret to effektaf-

brydere til samme linje, transformer e.l., kan disse medregnes som to 

felter i opgørelsen. 

I et dobbeltskinneanlæg med én effektafbryder og to adskillere pr. linje, 

transformer e.l. (en adskiller til hver skinne) medregnes kun ét felt i op-

gørelsen. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andel af 

nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-

tionen, samt andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 

stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

Åbent 30-60 kV-felt  

med adskiller men uden  

effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt, som 

indgår i et åbent, luftisoleret anlæg, og som indeholder én eller flere ad-

skillere men ingen effektafbryder. 

Hvis der fx i et koblingsfelt er installeret to adskillere i serie, medregnes 

disse kun som ét felt. 

Adskillere, der er installeret i serie med en effektafbryder, medregnes 

som en del af effektafbryderfeltet. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andele af 

nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-

tionen, samt andele til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 

stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

 

Gasisoleret 30-60 kV- felt 

med effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt med 

effektafbryder i et fuldt gasisoleret anlæg (GIS-anlæg, hvor både anlæg-

gets brydemedium og isolationsmedium er SF6  eller en anden tryksat 

isolationsgas(-blanding)). 

Et 30-60 kV-felt kan kun betegnes som gasisoleret, når også samleskin-

nen er gasisoleret. Et anlæg, hvor samleskinnen er luftisoleret (og ikke 

tryksat), skal tælles med som et åbent 30-60 kV-felt. 

Derudover opgøres gasisolerede 30-60 kV-felter med effektafbryder efter 

samme retningslinjer som åbne 30-60 kV-felter med effektafbryder, jf. 

ovenfor. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andele af 

nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-

tionen, samt andele til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 

stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

30 – 60 kV GIS-felter med adskiller, men uden effektafbryder kan tælles 

med som ’Åbent 30 – 60 kV felt med adskiller, men uden effektafbryder’. 

10-20 kV-felt  

med effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt med 

effektafbryder. 

Kun egentlige primæranlæg med effektafbrydere medregnes i opgørel-

sen. Dette gælder såvel primæranlæg placeret i hovedtransformerstatio-

ner, som tilsvarende primæranlæg med effektafbrydere, der er placeret i 
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koblingsstationer. 

Hvis der i forbindelse med dobbeltskinneanlæg er installeret to effektaf-

brydere til samme linje, transformer e.l., kan disse medregnes som to 

felter i opgørelsen. 

I et dobbeltskinneanlæg med én afbryder og to adskillere pr. linje, trans-

former e.l. (en adskiller til hver skinne) medregnes kun ét felt i opgørel-

sen. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andele af 

nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-

tionen, samt andele til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 

stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

Landkabel Kun tracélængden medtages. Dvs. ekstra meter kabel, der medgår til op-

føringer i stationer, master, kabelskabe o.l., skal ikke medtages i opgø-

relsen. 

Ende- og samlemuffer og eventuelt hjælpeudstyr (fx olieanlæg) betragtes 

som en del af kablet. 

For kabelanlæg med flere 3-lederkabler (eller sæt af 3 stk. 1-lederkabler) 

i samme tracé, medregnes tracelængden med det antal gange i opgørel-

sen svarende til antal 3-lederkabel (eller sæt af 3 stk. 1-lederkabler). 

For spændingsområdet 30-60 kV opgøres kabellængden separat for 

henholdsvis tryksatte oliekabler og for andre kabler. 

For spændingsområdet 10-20 kV opgøres kabellængden separat for 

henholdsvis APB-kabler (oliepapir isolerede kabler) og PEX-kabler. 

10-20 kV-kabler på 30-60/10-20 kV-stationer (transformerkabler) kan 

medregnes i opgørelsen. 

0,4 kV-stikledninger skal ikke medregnes i opgørelsen over lavspæn-

dingskabler, men indtastes i egen komponentkategori. 0,4 kV stiklednin-

gerne skal kun indberettes, hvis netselskabet ejer stikledningen. 

Kabler kan være drevet ved en lavere spænding end kablets nominel 

spænding  og skal i så fald medregnes på det lavere spændingsniveau. 

Søkabel Kabel, der ligger i eller under hav- eller søbund inkl. ende- og samlemuf-

fer og eventuelt hjælpeudstyr på land (olieanlæg). 

Længden af søkabler regnes fra vandkant til vandkant, hvor vandkant er 

defineret ud fra GIS-kortlaget fra Forsyningstilsynet. . 

Kabler kan være drevet ved en lavere spænding end kablets nominel 

spænding og skal i så fald medregnes på dette (lavere) spændingsni-

veau. 

Luftledning,  

enkeltsystem eller  

dobbeltsystem 

Luftledning ophængt på master inkl. endetræksmast. 

Det er antallet af systemkilometer, der medtages. For dobbeltsystemer 

således to gange tracélængden. 

Såfremt der på masten hænger to systemer drevet ved hvert sit spæn-

dingsniveau tælles tracélængden med på de respektive spændingsni-

veauer. 

Ekstra meter luftledning, der medgår til indføringer i stationer o.l., skal 

ikke medtages i opgørelsen. 

Linjen kan være drevet ved en lavere spænding end linjens nominel 

spænding  og skal i så fald medregnes på det lavere spændingsniveau. 

30-60 kV-transformer Transformer med primærspænding 30-60 kV inkl. fundament, eventuel 

olieopsamling, støjdæmpning og øvrigt hjælpeudstyr. 
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Transformerne fordeles på to kategorier:  

1 Transformere med mærkeeffekt på under 20 MVA  

2 Transformere med mærkeeffekt på 20 MVA og derover. 

Ekskl. felt, koblings- og tavleanlæg, som henregnes under felter. 

30-60 kV-shuntreaktor Shuntreaktor inkl. fundament, eventuel olieopsamling, støjdæmpning og 

øvrigt hjælpeudstyr. 

Ekskl. felt, koblings- og tavleanlæg, som henregnes under felter. 

30-60 kV-kondensator- 

Batteri 

Kondensatorbatteri inkl. fundament og eventuelt hjælpeudstyr. 

Ekskl. felt, koblings- og tavleanlæg, som henregnes under felter. 

Slukkespole Slukkespole inkl. eventuel olieopsamling, reguleringsudstyr, slukkespo-

lefelt o.l. 

Slukkespolerne opgøres separat for hhv. 30-60 kV og 10-20 kV. 

Netstation, 

Konventionel 

Netstation inkl. stationshus, bygning/rum eller tårn/mastetop indehol-

dende som minimum et 10-20 kV-koblings- og fordelingsanlæg. 

Antallet fordeles på fire kategorier:  

1 Netstationer uden transformer  

2 Netstationer med transformereffekt under 500 kVA  

3 Netstationer med transformereffekt på 500-2000 kVA 

4 Netstationer med transformereffekt over 2000 kVA 

Netstation, 

automatiseret 

Automatiseret netstation inkl. stationshus, bygning/rum eller tårn indehol-

dende som minimum et 10-20 kV-koblings- og fordelingsanlæg. 

Automatiseringen skal mindst omfatte et fjernbetjent, motoriseret kob-

lingsanlæg. 

Antallet fordeles på fire kategorier: 

1 Netstationer uden transformer  

2 Netstationer med transformereffekt under 500 kVA  

3 Netstationer med transformereffekt på 500-2000 kVA 

4 Netstationer med transformereffekt over 2000 kVA 

0,4 kV-kabelskab Kabelskab inkl. sikringslister o.l. Omfatter også kabelkasser. 

Målere, fjernaflæste Fjernaflæste, elektroniske elmålere. 

Kun afregningsmålere medtages i opgørelsen. 

For installationer, hvor der er installeret både hovedmåler og kontrolmå-

ler, medregnes begge målere i opgørelsen. 

Målere, ikke-fjernaflæste Elektromekaniske eller elektroniske elmålere. 

Kun afregningsmålere medtages i opgørelsen. 

For installationer, hvor der er installeret både hovedmåler og kontrolmå-

ler, medregnes begge målere i opgørelsen. 

0,4 kV stikledning Hovedstrømskreds mellem installationens tilslutningspunkt og første af-

greningssted i installationen. 

Stikledningen forbinder normalt sikringer i mast, kabelskab eller transfor-

merstation med første tavle eller første afgreningssted i installationen. 

En ledning fra afgreningsmuffe i forsyningsledningen til hovedsikringen 

(hovedbly) i installationen betragtes som stikledning. 
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Forsynes række- og kædehuse gennem fælles stikledning, betragtes led-

ningerne mellem husene som hovedledninger.” 

Såfremt den eksakte tracé-længde ikke er kendt, opgøres længden som 

fugleflugtslinjen mellem afregningsmåler og tilslutningspunkt i nettet 

Kilde: Forsyningstilsynet 

Note: Listen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Energi. 

4.11 ØVRIGE TEKNISKE DATA 

Netvirksomhederne skal oplyse hvor meget transformerkapacitet netvirksomheden har 

installeret i sit net. Netvirksomheden skal oplyse summen af den leverede effekt målt i 

MVA for alle transformere med net tilsluttet på henholdsvis 10-20 kV niveau samt 30-60 

kV niveau, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 6, nr. 1-2. [skal indtastes i MVA] 

 

Den installerede transformerkapacitet opgøres som summen af installeret transformer-

kapacitet i samtlige af netvirksomhedernes spændingssatte transformere. Transfor-

mere, der fungerer som reserve, skal kunne spændingssættes inden for én time for at 

kunne tælle med i opgørelsen. 

 

Transformere, hvorpå der er monteret forskellige former for køleudrustning (ekstra kø-

leripper eller elektrisk forceret køling), der forårsager, at transformeren kan håndtere en 

højere belastning, skal indgå i den kategori, som er svarende til transformerens kapaci-

tetsbelastning med ekstraudstyret. Er en transformers kapacitetsbelastning eksempelvis 

på 16 MVA, og transformeren er udstyret med ekstra anordninger, som gør at transfor-

meren kan belastes med 30 MVA, skal transformeren indgå i optællingen med 30 MVA 

eller større. 

4.12 TILGANGE OG AFGANGE AF AKTIVER OG NETAKTIVER 

4.12.1 TILGANGE OG AFGANGE AF NETKOMPONENTER 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse årets tilgange og afgange af net-

komponenter samt ultimobeholdningen af aktiver og netaktiver, jf. regnskabsbekendtgø-

relsens § 4, stk. 7. Netvirksomheden skal indberette oplysninger for hver af de 32 net-

komponenter, som er angivet regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 3. [skal indtastes 

km eller stk.] 

 

Det skal bemærkes, at der ved indberetning af til- og afgange af netkomponenter, gæl-

der, at netvirksomheden kun må indberette tilgange af netkomponenter, der 

 

1) er omfattet af den bevillingspligtig aktivitet 

2) ejes af den indberettende netvirksomhed 

3) er i drift 

 

For afgange gælder, at en en-til-en udskiftning af en netkomponent skal registreres som 

en afgang og en tilgang i den samme komponentkategori. 
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Hvis netvirksomheden foretager en delvis udskiftning eller forbedring af en netkompo-

nent, anses det hverken som en afgang eller en efterfølgende tilgang. Før netvirksom-

heden kan registrere en afgang af en netkomponent, skal hele netkomponenten enten 

ikke længere været ejet af netvirksomheden eller været taget permanent ud af drift.  

 

En investering, som opgraderer en eksisterende netkomponent til en ny kategori på For-

syningstilsynets liste over netkomponenter, skal registreres som en afgang i den eksi-

sterende netkomponent og skal efterfølgende registreres som en tilgang i netkompo-

nentens nye komponentkategori.  

 

I forbindelse med datavask eller teknisk revision i netvirksomhederne kan der opstå en 

situation, hvor antallet af en netkomponent ikke længere matcher fra år til år. Det vil 

betyde, at årets ultimo beholdning ikke matcher med forrige års ultimo beholdning tillagt 

tilgange og fratrukket afgange. I sådan et tilfælde skal netvirksomheden oplyse årets 

faktiske beholdning primo, faktiske tilgange og faktiske afgange. Det er vigtigt, at net-

virksomheden ikke bruger felterne ’Tilgange’ og ’Afgange’ til at tage højde for denne 

forskel.  

 

Datakorrektion vil ikke medføre ændringer i data anvendt i tidligere års benchmarking-

modeller, og vil dermed heller ikke medføre ændringer i tidligere afgørelser. 

 

Beholdningen af netkomponenter ultimo året skal modsvare det totale antal af den på-

gældende netkomponent, som netvirksomheden har indberettet under Netkomponenter 

og GIS-fordeling.  

 

Det skal bemærkes, at til- og afgange af netkomponenter ikke skal fordeles på de fire 

GIS-zoner. 

4.12.2 TILGANGE OG AFGANGE AKTIVER OG NETAKTIVER BASERET PÅ KOSTPRIS 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse beholdning af aktiver, herunder 

netaktiver, oplyst i kostpris (kr.). Oplysningerne skal opdeles efter netvirksomhedens 

egne anvendte afskrivningsperioder, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 7. [skal 

indtastes i kr.] 

 

Netvirksomheden skal opdele aktiver og netaktiver, oplyst i kostpris, i følgende afskriv-

ningsfelter, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 7, nr. 1-6: 

 

1) 1-10   år 

2) 11-20 år 

3) 21-30 år 

4) 31-40 år 

5) 41-50 år 

6) 51 år eller derover 

 

Hvis netvirksomheden har aktiver eller netaktiver med en ukendt afskrivningsperiode 

skal reguleringsregnskabet indeholde en dokumentation for, hvorfor netvirksomheden 

er ukendt med den anvendte afskrivningsperiode, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, 
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stk. 7, nr. 7. Det bemærkes, at hvis en netvirksomhed har aktiver, som ikke bliver af-

skrevet, skal de indberettes under ukendt afskrivningsperiode.  

 

For tilgange skal netvirksomheden oplyse kostprisen af de aktiver, som er idriftsat i re-

guleringsåret. Den totale tilgang, som er tilgået i reguleringsåret, er tilsvarende til den 

værdi, som den fremadrettede aktivbase skal tillægges før afskrivninger og nedskrivnin-

ger. 

 

For afgange skal netvirksomheden oplyse kostprisen på de aktiver eller netaktiver, som 

er afgået den fremadrettede eller historiske aktivbase i reguleringsåret. Værdien, som 

skal indberettes, svarer til den oprindelige kostpris før alle afskrivninger eller nedskriv-

ninger siden idriftsættelsen af aktivet eller netaktivet. 

 

Det skal bemærkes, at idriftsatte aktiver, som er fuldt afskrevet, fortsat skal indgå i op-

gørelser af aktiver baseret på kostpris. Kun når et aktiv ikke længere er ejet af netvirk-

somheden eller er taget permanent ud af drift, skal der registreres en afgang af aktiver 

baseret på kostpris. Det indebærer f.eks. at afgange af netkomponenter, som er en del-

mængde af aktiver eller netaktiver i udgangspunktet kan henføres til en registrering af 

afgang af aktiver baseret på kostpris.  

 

For alle netaktiver, som er idriftsat før år 2000, og som stadig indgår i den regulerede 

økonomi, skal kostprisen opgøres til den standardpris, korrigeret med prisindeks til ni-

veau på det beregnede investeringstidspunkt, som blev anvendt til opgørelse af netvirk-

somhedens åbningsbalance, jf. § 51 i bekendtgørelse nr. 944 af 9. oktober 2001 om 

indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomhe-

der. 

 

For både ultimo tilgange og afgange af aktiver, herunder netaktiver, baseret på kostpris, 

skal netvirksomhederne ligeledes opdele totalerne efter netvirksomhedens egne fakti-

ske anvendte afskrivningsperioder. De anvendte afskrivningsperioder på aktiver og ne-

taktiver skal overholde de standardlevetider, som er defineret i hhv. bilag 5 i indtægts-

rammebekendtgørelse nr. 1127 af den 1. juni 2021 og bilag 1 i indtægtsrammebekendt-

gørelse nr. 195 af 2016.4 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomhederne skal oplyse kostpris for alle aktiver 

og netaktiver, som indgår i henholdsvis den fremadrettede og historiske aktivbase, og 

ikke alene kostprisen for de netkomponenter, som indgår i den økonomiske benchmar-

king af netvirksomhederne. Forsyningstilsynet bemærker endeligt, at til- og afgange af 

aktiver baseret på kostpris ikke skal specificeres på de fire GIS-zoner. 

 

Hvis en netvirksomhed i forbindelse med en fusion overtager et anlæg, skal kostprisen 

henføres til den afskrivningsperiode, der svarer til den restlevetid anlægget havde på 

overtagelsestidspunktet. Dette gælder også, selvom anlægget blev afskrevet over en 

 
4 Beholdningen af aktiver baseret på kostpris primo og ultimo året, skal ikke forveksles med det historiske og 

fremadrettede forrentningsgrundlag, som anvendes til at fastsætte netvirksomhedens forrentningsramme. 

Forrentningsgrundlaget består af afskrevne og nedskrevne værdier, og adskiller sig dermed fra kostpris, 

som skal opgøres uden eventuelle afskrivninger eller nedskrivninger fra idriftsættelsestidspunktet. 
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længere periode af den netvirksomhed, som oprindeligt anskaffede og installerede an-

lægget.  

4.13 DATA, DER IKKE KAN INDGÅ I BENCHMARKINGEN 

Netvirksomheden skal i reguleringsregnskabet oplyse data (omkostninger), som ikke 

skal indgå i benchmarkingen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 8, nr. 1-8, og 

indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 1-4. [skal indtastes i kr.]  

 

Data, som ikke kan indgå i benchmarkingen, er nævnt i indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 10, stk. 3: 

 
§ 10, stk. 3) Følgende data kan ikke indgå i benchmarkingen: 

1) Indtil ordningens ophør, nettoomkostninger til energispareindsatsen, jf. bekendtgørelse om ener-

gispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

2) Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor der er offentlig med-

finansiering. 

3) Omkostninger til myndighedsbehandling som nævnt i § 26, stk. 3, nr. 3. 

4) Anden data, som Forsyningstilsynet vælger ikke skal indgå i benchmarking. 

 

Visse typer af omkostninger kan lovbestemt ikke indgå i benchmarking. Det drejer sig 

om de typer af omkostninger, der fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 

3, nr. 1-3. 

 

Foruden ovenstående omkostninger kan Forsyningstilsynet vælge, at anden data end 

det nævnt i § 10, stk. 3, nr. 1-3 heller ikke skal indgå i omkostningsgrundlaget til brug for 

benchmarkingen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 4. 

 

Forsyningstilsynet har på baggrund af Benchmarkingekspertgruppens anbefalinger og 

tilsynets egne overvejelser valgt, at yderligere fem typer af omkostninger ikke skal indgå 

i benchmarkingen. Begrundelsen for at holde disse omkostninger ude er, at Forsynings-

tilsynet vurderer, at det vil sikre en mere retvisende benchmarking. 

 

De omkostninger, som netvirksomheden skal oplyse i reguleringsregnskabet, fremgår 

af listen nedenfor. De enkelte poster herunder bliver uddybet senere i dette afsnit: 

 

1. Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor der 

er offentlig medfinansiering 

2. Omkostninger til myndighedsbehandling 

3. Omkostninger til tab på debitorer vedrørende elhandelsvirksomheder 

4. Omkostninger til tab for skader forvoldt af tredjemand, som ikke er dækket af 

forsikring eller skadevolder 

5. Straksafskrivninger på ikke-fjernaflæste målere 

6. Omkostninger til force majeure 

7. Omkostninger til fleksibilitetsydelser 

8. Andre typer af omkostninger, som netvirksomheden anmoder Forsyningstilsy-

net om at holde ude af omkostningsgrundlaget til brug for benchmarking  

 

De indberettede oplysninger skal opfylde betingelserne i denne vejledning, herunder at 

indberetningen skal være fyldestgørende begrundet og dokumenteret. 
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AD 1) OMKOSTNINGER TIL FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONS-

PROJEKTER, HVOR DER ER OFFENTLIG MEDFINANSIERING 

Det er alene omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor 

der er offentlig medfinansiering, som netvirksomheden ikke har fået fuldt ud dækket af 

offentlig medfinansiering, der skal indberettes. Indtægter fra offentlig medfinansiering af 

forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter modregnes i driftsomkostningerne, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 47, stk. 2. Omkostninger til forsknings-, udvik-

lings- og demonstrationsprojekter, som netvirksomhederne får dækket af offentlig med-

finansiering, skal således ikke indgå i netvirksomhedernes driftsomkostninger og skal 

således ikke fratrækkes på ny i omkostningsgrundlaget til brug for benchmarking. [skal 

indtastes i kr.] 

AD 2) OMKOSTNINGER TIL MYNDIGHEDSBEHANDLING  

Netvirksomhedens omkostninger til myndighedsbehandling som nævnt i indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 26, stk. 3, nr. 3. [skal indtastes i kr.] 

AD 3) TAB PÅ DEBITORER VEDRØRENDE ELHANDELSSELSKABER 

Omfatter kun tab på debitorer vedr. elhandelsselskaber, hvor betingelserne for sikker-

hedsstillelse er opfyldt. Tab på andre debitorer skal således ikke indberettes under 

denne kategori, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 8, nr. 3. [skal indtastes i kr.] 

 

Netvirksomhederne skal i forbindelse med indberetningen redegøre for, hvilket handels-

selskab der er tale om, samt redegøre for at betingelserne for sikkerhedsstillelse har 

været opfyldt. Derudover skal netvirksomheden på Forsyningstilsynet anmodning kunne 

fremvise meddelelse fra elhandelsselskabets advokat, hvor tabet til debitoren bekræf-

tes.  

AD 4) OMKOSTNINGER FORVOLDT AF TREDJEMAND, SOM IKKE ER DÆKKET AF 

FORSIKRING ELLER SKADESFORVOLDER 

Omkostninger forvoldt af tredjemand omfatter alene meromkostningen som er afholdt af 

netvirksomheden. Det kan f.eks. være udgifter til reetablering af anlæg efter skader, 

typisk graveskader eller hærværk, hvor netvirksomheden kun delvist har fået dækket de 

samlede omkostninger til udbedring af skaderne, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, 

stk. 8, nr. 4. [skal indtastes i kr.] 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at omkostninger, der er dækket af tredjemand, 

skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktiviteter, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 45. Desuden gør Forsyningstilsynet opmærksom på, 

at forsikringsindtægter i reguleringsregnskabet skal regnskabsføres som negative om-

kostninger, jf. § 47, stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

Forsyningstilsynet er dog opmærksom på, at der før 2009 ikke er blevet stillet tilsvarende 

krav til regnskabsmæssig adskillelse, og derfor kan der opstå udfordringer med regn-

skabsmæssig adskillelse for de indtægter og omkostninger, som vedrører aktiviteter fra 

før 2009. 
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Såfremt denne udfordring opstår, skal netvirksomheden gøre Forsyningstilsynet op-

mærksom herpå i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskabet. Netvirksom-

heden skal sende eventuel relevant dokumentation herpå. Forsyningstilsynet vil på 

denne baggrund kortlægge problemstillingens omfang og eventuel betydning for bench-

markingen. 

AD 5) STRAKSAFSKRIVNINGER PÅ IKKE-FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

Omfatter alene straksafskrivninger af målere, der ikke lever op til bekendtgørelse nr. 75 

af den 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget 

med senere ændringer (herefter målerbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelsens §§ 4-7. 

Det fremgår regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 8, nr. 5, at denne omkostning ikke kan 

indgå i benchmarkingen. [skal indtastes i kr.] 

 

Det bemærkes, at i udgangspunkt bør netvirksomhederne ikke indberette særlige om-

kostninger til denne post. Dette skyldes, at netvirksomhederne skulle sikre idriftsættel-

sen af fjernaflæste målere senest den 31. december 2020, jf. målerbekendtgørelsens § 

2, stk. 1. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor netvirksomhederne ikke har haft mu-

lighed for at udskifte ikke-fjernaflæste målere. 

AD 6) FORCE MAJEURE 

Omkostninger i kategorien force majeure er omkostninger, som opstår som følge af eks-

treme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter. 

Kategorien omfatter kun specifikke omkostninger, der er forårsaget af en hændelse, som 

netvirksomheden ikke kunne have forudset, og som netvirksomheden ikke kunne have 

garderet sig imod, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 8, nr. 6. [skal indtastes i kr.] 

 

Der stilles krav til netvirksomheden om at beskrive den pågældende hændelse, be-

grunde hvorfor hændelsen ikke kunne have været undgået og dokumentere størrelsen 

af omkostningerne, f.eks. ved fakturaer eller kontoudtog. 

AD 7) FLEKSIBILITETSYDELSER  

Omkostninger i kategorien fleksibilitetsydelser omhandler alene omkostninger til fleksi-

bilitetsydelser som defineret af § 2, nr. 10, i bekendtgørelse om varetagelse af netvirk-

somhedsaktivitetet. Det fremgår af regnskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 8, nr. 7, at 

denne omkostning ikke kan indgå i benchmarkingen. [skal indtastes i kr.] 

 

Fleksibilitetsydelse er defineret i bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsak-

tiviteter nr. 2242 af den 29. december 2020, § 2, stk. 10, hvor der fremgår: 

 
§ 2, stk. 10) Ydelse, som en markedsdeltager i medfør af en aftale leverer til en netvirksomhed 

mod betaling eller modydelse. Ydelsen kan enten bestå i en ændring af markedsdeltagerens eller 

dennes kunders aftag af elektricitet fra eller leverance af elektricitet til netvirksomhedens elforsy-

ningsnet eller i en ændring af markedsdeltagerens eller dennes kunders rettigheder til aftag af 

elektricitet fra eller leverance af elektricitet til netvirksomhedens elforsyningsnet. Ændringen kan i 

alle tilfælde være udløst af enten markedsdeltageren, kunden eller netvirksomheden. 

 

Forsyningstilsynet vil løbende undersøge fleksibilitetsydelser, således at benchmarking-

metoden er neutral mellem drifts- og kapitalløsninger. 
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For at få udeholdt afholdte omkostninger til fleksibilitetsydelser skal netvirksomheden 

sende dokumentation i form af f.eks. indgået aftale om køb af fleksibilitetsydelser.  

AD 8) ANDRE TYPER AF OMKOSTNINGER 

Den enkelte netvirksomhed har derudover mulighed for at indsende en begrundet an-

søgning om at holde Andre typer af omkostninger ude af omkostningsgrundlaget til brug 

for benchmarkingen, hvis netvirksomheden vurderer, at omkostningen bør holdes ude 

af omkostningsgrundlaget, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 8, stk. 8, nr. 8. [skal indta-

stes i kr.] 

 

For andre typer af omkostninger foretager Forsyningstilsynet en konkret vurdering og vil 

i ganske særlige tilfælde og helt undtagelsesvist kunne vælge at holde disse omkostnin-

ger ude af omkostningsgrundlaget for benchmarkingen. Det er dog kun væsentlige om-

kostninger, der kan holdes ude efter denne kategori, jf. afsnit 4.13.2 om væsentligheds-

kriterie.  

 

Der stilles krav til netvirksomheden om at beskrive og begrunde, hvorfor disse andre 

typer af omkostninger ikke bør indgå i benchmarkingen. I begrundelsen skal netvirksom-

heden redegøre for, at den ansøgte omkostning ikke er sammenlignelig og derfor bør 

holdes ude af omkostningsgrundlaget til benchmarkingen, eller hvorfor omkostningen er 

upåvirkelig og derfor bør holdes ude af udmøntningsgrundlaget. I tillæg skal netvirksom-

heden dokumentere omkostningerne f.eks. ved fakturaer eller kontoudtog. 

 

4.13.1 DOKUMENTATIONSKRAV 

De omkostningsposter, som netvirksomheden ansøger om at få udeholdt af benchmar-

kingen skal ledsages af: 

 

1) En fyldestgørende begrundelse for, hvorfor netvirksomheden mener, at den an-

søgte omkostning tilhører en af de ovenstående kategorier.  

2) Dokumentation for omkostningsposten, hvilket kan være i form af fakturaer eller 

kontoudtog 

 

Ovenstående krav om fyldestgørende begrundelse for den ansøgte omkostning er ikke 

gældende for 1) omkostninger til forskning-, udviklings- og demonstrationsprojekter med 

offentlig medfinansiering samt 2) omkostninger til myndighedsbehandling. 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at netvirksomheden kan have flere aktiviteter i 

samme kategori. I disse tilfælde skal summen af aktiviteterne angives i indberetnings-

skemaet, men netvirksomheden skal vedlægge særskilt dokumentation for hver enkelt 

af de summerede aktiviteter. 

 

4.13.2 VÆSENTLIGHEDSKRITERIE 

Forsyningstilsynet har valgt, at omkostningsposter, der omhandler kategorien Andre ty-

per af omkostninger, skal være af væsentlig betydning, før Forsyningstilsynet vil foretage 

en konkret vurdering af, om omkostningerne skal udgå af benchmarkingen. Omkostnin-

ger, der ikke er væsentlige, vil derfor indgå i benchmarkingen. 
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Forsyningstilsynet valgte i forbindelse med Afgørelse om individuelt effektiviseringskrav 

og afgørelse om krav for utilstrækkelig leveringskvalitet i 2022, at andre typer af omkost-

ninger er væsentlige, når de samlet set (puljet) udgør mere end 1 pct. af netvirksomhe-

dens omkostninger. 

 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at væsentlighedskriteriet er fastsat på bag-

grund af den nuværende benchmarkingmetode og vil derfor kunne ændre sig, hvis det 

viser sig hensigtsmæssigt. Den anvendte metode er således ikke udtryk for en bin-

dende praksis for fremtidige benchmarkingafgørelser. 

4.14 ANDRE INDIVIDUELLE FORHOLD 

Af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 2, fremgår det, at Forsyningstilsynet i 

forbindelse med den økonomiske benchmarking skal tage passende hensyn til individu-

elle forhold, som en netvirksomhed kan dokumentere er fordyrende: 

 
§ 10, stk. 2. Forsyningstilsynet udarbejder metoden for benchmarkingen. Metoden skal bygge på 

fagligt anerkendte metoder og i vidt omfang være neutral mellem drifts- og investeringsomkost-

ninger. Metoden skal endvidere sikre, at de anvendte benchmarkingydelser i vidt omfang beskri-

ver netvirksomhedernes omkostninger, og at der tages passende hensyn til individuelle, doku-

menterede og fordyrende rammevilkår. 

 

Netvirksomheden har derfor i forbindelse med indberetning af data til Forsyningstilsynet 

mulighed for at indsende oplysninger, hvis netvirksomheden vurderer, at den er under-

lagt et individuelt rammevilkår, som er fordyrende for netvirksomheden, og som Forsy-

ningstilsynet skal tage et passende hensyn til i metoden for benchmarkingen udarbejdet 

af Forsyningstilsynet.   

 

Følgende kriterier indgår i vurderingen af, om et forhold betragtes som et rammevilkår: 

 

 Et rammevilkår er et forhold, som rammer netvirksomhederne forskelligt 

 Et rammevilkår har betydning for netvirksomhedernes omkostninger 

 Et rammevilkår ligger uden for netvirksomhedens kontrol 

 

Netvirksomhederne skal derfor som en del af indberetningen: 

 

1) Udarbejde en beskrivelse som sandsynliggøre de tre overordnede punkter, og 

på den baggrund begrunde at der er tale om et individuelt og fordyrende ram-

mevilkår, som benchmarkingmetoden ikke tager tilstrækkelig højde for.  

2) Dokumentere meromkostninger til rammevilkåret  

4.15 ENERGIBESPARELSER 

Forsyningstilsynet har til og med reguleringsåret 2020 truffet afgørelser om midlertidige 

forhøjelser af netvirksomhedernes indtægtsrammer og energisparedifferencer, jf. § 21 

og § 26, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 1699 af den 26. november 2020. Forsyningstilsy-

net skal fra reguleringsåret 2021 og fremefter ikke træffe afgørelse om opgørelse af 

netvirksomheders energisparedifferencer i reguleringsåret, jf. § 26, stk. 1, i BEK nr. 

1699/2020.  
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Der henvises til Forsyningstilsynets vejledning om omkostninger til realisering af ener-

gibesparelser under energispareordningen i 2020 fra marts 2020, som kan findes via 

dette link. 

 

Det følger af § 53, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen, at differencer opgjort efter 

§ 26 i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder nr. 

1699/2020, indgår i netvirksomhedens samlede differencer efter reglerne i § 2, stk. 1, 

nr. 4, og § 46, for reguleringsåret 2020. Netvirksomhedens akkumulerede energispare-

difference ultimo 2020, afgjort efter § 26, stk. 1, og stk. 2, 2. pkt., i energisparebekendt-

gørelse nr. 864/2019, blev tillagt og indgik derfor i netvirksomhedens samlede differen-

cer for reguleringsåret 2020. 

 

For 2021 og frem kan netvirksomhederne få forhøjelse i omkostningsrammen og det 

samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for omkostninger knyttet til realisering af 

energibesparelser, der vedrører projekter, der er afsluttet inden ordningens ophør, men 

som er regnskabsført i 2021 og frem, jf. § 26, stk. 3, nr. 6 i indtægtsrammebekendtgø-

relsen.  

 

Det fremgår af definitionen på driftsomkostninger i § 2, nr. 5, at omkostninger forbundet 

med realisering af energibesparelser, hvor disse omkostninger er afholdt inden ordnin-

gens ophør, ikke indgår i opgørelsen af driftsomkostningerne for 2021. 

 

Det fremgår af definitionen på indtægter i § 2, nr. 13, at indtægter forbundet med reali-

sering af energibesparelser, hvor disse omkostninger er oppebåret inden ordningens 

ophør, ikke indgår i opgørelsen af en netvirksomheds indtægter for 2021. 

 

Forsyningstilsynet bemærker på den baggrund, at der i forbindelse med regulerings-

regnskabet for 2021 kan indgå omkostninger og indtægter i forbindelse med energibe-

sparelser, hvis disse poster er regnskabsført i 2021, fordi de hhv. er afholdt eller oppe-

båret i 2021, jf. afsnittet 4.2 Driftsomkostninger og 4.1 Indtægter. 

 

Netvirksomheden skal i sin indberetning af reguleringsregnskabet for 2021 angive be-

løbet af hhv. omkostninger og indtægter forbundet med realisering af energibesparel-

ser, som indgår i de indberettede driftsomkostninger og indtægter. [skal indtastes i 

kr.] 

 

Endvidere skal netvirksomheden angive i sit reguleringsregnskab, såfremt den har af-

holdt færre omkostninger som følge af omkostninger knyttet til realisering af energibe-

sparelser i 2021: 
 

§ 4, stk.1, nr. 23) Færre omkostninger som følge af omkostninger knyttet til realisering af energi-

besparelser, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, der 

vedrører projekter, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 5, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-

somheder der er afsluttet inden ordningens ophør, men som er regnskabsført i 2021 og frem, jf. § 

26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 6, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

https://forsyningstilsynet.dk/media/8777/vejledning-om-omkostninger-til-realisering-af-energibesparelser-under-energispareordningen-i-2020.pdf
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5. KORREKTIONER  

Netvirksomhedernes mulighed for at kunne få revideret regnskabsoplysninger i regule-

ringsregnskabet er reguleret (og begrænset) af bestemmelserne i regnskabsbekendt-

gørelsens § 7, stk. 1-6, der er sålydende: 

 
§ 7. Netvirksomheder kan skriftligt ansøge Forsyningstilsynet om at få korrigeret regnskabsoplys-

ningerne, jf. § 4, stk. 1, i et aflagt reguleringsregnskab. Forsyningstilsynet kan alene korrigere for 

ansøgte korrektioner til regnskabsoplysninger, såfremt korrektionen: 

1) er væsentlig, jf. stk. 2, 

2) gennemføres ved aflæggelse af et nyt reguleringsregnskab, jf. § 3, stk. 2, hvor korrektionen er 

ledelsespåtegnet, jf. § 7, stk. 3, og revisorpåtegnet uden forbehold, 

3) er indsendt til Forsyningstilsynet senest tre år efter fristen for netvirksomhedens aflæggelse af 

det reguleringsregnskab, der korrigeres, 

4) har betydning for fastsættelsen af indtægtsrammen i det reguleringsår, som reguleringsregn-

skabet angår, og 

5) angår enten fejlagtige oplysninger eller berigtiger ulovlige forhold. 

Stk. 2. En korrektion, jf. stk. 1, er væsentlig, hvis denne vil medføre en ændring af en regnskabs-

oplysning i et aflagt reguleringsregnskab på 10 pct. i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. 

dog stk. 3. 

Stk. 3. Netvirksomhederne skal uden ugrundet ophold underrette Forsyningstilsynet om fejlagtige 

oplysninger eller ulovligheder i aflagte reguleringsregnskaber, som påvirker et aflagt regulerings-

regnskabs difference i kundernes favør. 

Stk. 4. Forsyningstilsynet kan af egen drift korrigere konstaterede fejlagtige oplysninger eller ulov-

lige forhold i netvirksomhedens aflagte reguleringsregnskab, såfremt korrektionen er i kundernes 

favør. 

Stk. 5. Korrektioner skal være i overensstemmelse med stk. 1-3 for at kunne danne grundlag for 

en ændring af afgørelser truffet i henhold til § 4 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-

somheder og den midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen efter bekendtgørelse om energispa-

reydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

Stk. 6. Netvirksomheden må ikke korrigere den beløbsmæssige effekt af fejl eller ændring af 

regnskabsmæssige skøn og regnskabspraksis ved, at netvirksomheden indregner den beløbs-

mæssige effekt direkte på egenkapitalen primo ved aflæggelse af et senere reguleringsregnskab 

(primokorrektion). 

 

Netvirksomhederne kan senest tre år efter fristen for et reguleringsregnskabs aflæg-

gelse ansøge Forsyningstilsynet om at få korrigeret regnskabsoplysninger i et aflagt 

reguleringsregnskab, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3. Ansøgningen 

skal ske skriftligt til Forsyningstilsynet, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, 1. 

pkt.  

 

Netvirksomhederne kan alene ansøge om at få korrigeret i regnskabsoplysninger i et 

aflagt reguleringsregnskab, såfremt den ansøgte korrektion er væsentlig og gennemfø-

res ved aflæggelse af et nyt reguleringsregnskab, hvor den ansøgte korrektion er revi-

sorpåtegnet uden forbehold.  

 

Endeligt skal den ansøgte korrektion have betydning for fastsættelsen af netvirksom-

hedens indtægtsramme og angå enten fejlagtige oplysninger eller berigtige ulovlige 

forhold i et tidligere aflagt reguleringsregnskab. Korrektioner, der vedrører andet, kan 

således ikke ansøges af netvirksomhederne.  

 

En korrektion er væsentlig, hvis den ansøgte korrektion vil medføre en ændring af en 

regnskabsoplysning i et aflagt reguleringsregnskab på 10 pct. eller derover i det regu-

leringsår, korrektionen vedrører, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. For korrek-

tioner af regnskabsoplysninger vedrørende realisering af energibesparelser gælder 
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dette væsentlighedskriterie ikke. Korrektioner vedrørende realisering af energibespa-

relser skal alene have betydning for den midlertidige forhøjelse af netvirksomhedens 

indtægtsramme fastsat efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributi-

onsvirksomheder. 

 

Netvirksomhederne skal derudover i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 7, stk. 

4, uden ugrundet ophold underrette Forsyningstilsynet om fejlagtige oplysninger eller 

ulovligheder i aflagte reguleringsregnskaber, som påvirker et aflagt reguleringsregn-

skabs difference i kundernes favør. Der gælder ingen frist for disse underretninger. 

 

Forsyningstilsynet kan i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 7, stk. 5, af egen 

drift korrigere konstaterede fejlagtige oplysninger eller berigtige ulovlige forhold i net-

virksomhedernes aflagte reguleringsregnskaber, såfremt korrektionen er i kundernes 

favør. Til forskel fra netvirksomhedens muligheder for at ansøge om korrektioner til 

regnskabsoplysninger i aflagte reguleringsregnskaber er Forsyningstilsynets mulighed 

for at foretage korrektioner af egen drift i kundernes favør ikke begrænset til korrektio-

ner af en bestemt art, ligesom der heller ikke gælder et væsentlighedskrav.  

 

Netvirksomhederne kan ikke forvente, at Forsyningstilsynet vil imødekomme korrektio-

ner, som ikke er omfattet af regnskabsbekendtgørelsens § 7. Desuden skal korrektio-

nen være i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens § 7, stk. 1-3, for at 

kunne danne grundlag for en eventuel ændring af afgørelser truffet i henhold til § 4 i 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og den midlertidige forhø-

jelse af indtægtsrammen efter bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distri-

butionsvirksomheder. Almindelige forvaltningsretlige regler kan dog føre til, at Forsy-

ningstilsynets afgørelser om for eksempel indtægtsrammer, der baserer sig på oplys-

ninger i reguleringsregnskabet, ikke vil kunne genoptages og ændres på baggrund af 

efterfølgende korrektioner til oplysningerne i reguleringsregnskabet. 

LEDELSES- OG REVISORPÅTEGNING AF KORREKTIONER 

Ansøgning om korrektion af regnskabsoplysninger i et allerede aflagt reguleringsregn-

skab skal som beskrevet ovenfor ske ved aflæggelse af et nyt reguleringsregnskab, jf. 

regnskabsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2.  

 

Reguleringsregnskabet skal være revideret og påtegnet af en revisor, jf. regnskabsbe-

kendtgørelsens § 6, ligesom det er påtegnet af netvirksomhedens ledelse, jf. regn-

skabsbekendtgørelsens § 5. Korrektioner af oplysningerne i reguleringsregnskabet 

skal derfor i lighed med reguleringsregnskabet være revisorpåtegnet og ledelsespåteg-

net. 

ANMELDELSE AF KORREKTIONER 

En korrektion ansøges til Forsyningstilsynet ved aflæggelse af et nyt og opdateret re-

guleringsregnskab med en ny revisorerklæring og ledelsespåtegning med anvisning 

om hvilke posteringer korrektionen vedrører og med oplysning om, hvorfor der er fore-

taget korrektion.  

 

Forsyningstilsynet vil herefter tage stilling til den ansøgte korrektion til regnskabsoplys-

ning i et aflagt reguleringsregnskab efter de ovenfor nævnte kriterier. 


