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Netse)skabet Elværk A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning  om  aflaeggelse  af  netvfrksomhedens  reguleringsregnskab

Til Beierholm  og Forsyningstilsynet

Netselskabet Elværk A/S' tegningsberettigede ledelse har behandlet, godkendt og underskrevet netvirksom-
hedens  reguleringsregnskab  for  regnskabsåret  2021,  som netvirksomheden  har indberettet.

Den tegningsberettigede  ledelse  bekræfter  efter  bedste  overbevisning:

o At ledelsen  er bekendt  med ansvaret  for,  at reguleringsregnskabet  for  regnskabsåret  2021  er  udar-

bejdet  i overensstemmelse  med lov om elforsyning  og de bekendtgglrelser,  der  er udstedt  i medf@ir

heraf,  herunder  bekendtggirelse  om indtægtsrammer  for  netvirksomheder  samt  bekendtg@relse  om

netvirksomheders  reguleringsregnskaber.

o At reguleringsregnskabet  for  regnskabsåret  2021 er udarbejdet  i overensstemmelse  med  princip-

perne  i årsregnskabsloven  medmindre  andet  er fastsatilov  om  elforsyning  eller  regler  udstedti  med-

før  af loven.

e Atindberetningenafreguleringsregnskabetforregnskabsåret2021erretvisendeogikkeindehoIder

væsentlige  fejl  og mangler.

o At Netselskabet Elværk A/S til dags dato har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende doku-
mentation  til rådighed for  netvirksomhedens  revisor.

o Atreguleringsregnskabetforregnskabsåret2021erudarbejdetioverensstemmelsemedForsynings-

tilsynets  vejledning  om netvirksomheders  reguleringsregnskaber.

Såfremt  udarbejdelsen  af reguIeringsregnskabet afviger fra Forsyningstilsynets veJ1edninger, gØr ledelsen

særskilt  opmærksom  på dette  i ledelsesberetningen  med  angivelse  af, hvorledes  indberetningen  metode-  og

resultatmæssigt  afv!ger  fra den  i vejedningen  beskrevne  metode.

Thisted,  den  23. juni  2022

bestyrelsesformand

.l"ars Feter  Christiansen

adm.  direktør
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Netselskabet  Elveerk  A/S

Den  uafhængige  revisors  erklæring

DEN  UAFHÆNGIGE  REVISORS  ERKLÆRING  OM  NETSELSKABET  ELV  ÆRK  A/S'

AFLÆGGELSE  AF  REGULERINGSREGNSKAB

Til  Netselskabet  Elværk  og  Forsyningstilsynet

Reguleringsregnskabet  for  regnskabsåret  2021  for Netselskabet  Elværk  A/S,  CVR-nr.21  08 52 00, er ud-

arbejdet  i overensstemmelse  med  lov  om  elforsyning  (herefter  elforsyningsloven)  og  de  bekendtgørelser,

der  er udstedt  i medfør  heraf,  herunder  bekendtgørelse  om  indtægt.srarnmer  for netvirksomheder  (her-

efter  indtægtsrammebekendtgøre1sen),  bekendtgørelse  om netvirksomheders  reguleringsregnskaber

(herefter  regnskabsbekendtgøre1sen)  samt  Forsyningstilsynets  vejledning  om  netvirksomheders  regule-

ringsregnskaber  jf. også  bilag  1 i regnskabsbekendtgørelsen.

Vores  erklæring  omfatter  reguleringsregnskabets  punkt.  I til  9 og  punkt  13  til  16  i indberetningen.

Vores  konklusion  i erklæringen  udtrykkes  med  høj grad  af sikkerhed.

Vores  erklæring  er udelukkende  udarbejdet  til  brug  for Netselskabet  Elvaerk  A/S  og Forsyningstilsynet

og  kan  ikke  anvendes  til  andet  formål.

Ledelsens  ansvar

Ledelsen  har  ansvaret  for,  at  regu1eringsregnskabet  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  elforsynings-

loven  og de bekendtgørelser,  der  er udstedt  i medfør  heraf,  herunder  indtægtsrarnmebekendtgøre1sen,

regnskabsbekendtgørelsen  og energisparebekendtgørelsen,  samt  Forsyningstilsynets  vejledning  om

netvirksomheders  reguleringsregnskaber  jf. også  bilag  I til  regnskabsbekendtgørelsen.

Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne  kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for  at udar-

bejde  reguleringsregnskabet  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller

fejl.

Revisors  ansvar

Vores  ansvar  er på  grundlag  af  vores  undersøgelser  at udtrykke  en konklusion  om,  hvorvidt  regulerings-

regnskabets  punkt  I til  9 og punkt  13  til  16  i indberetningen  er udarbejdet  i overensstemmelse  med

elforsyningsloven  og de bekendtgørelser  der  er udstedt  i medfør  heraf,  herunder  indtægtsrammebe-

kendtgørelsen,  regnskabsbekendtgøre1sen,  samt  Forsyningstilsynets  vejledning  om  netvirksomheders

reguleringsregnskaber  jf. også  bilag  1 til  regnskabsbekendtgørelsen.

Vi  har  udført  vores  undersøgelser  i overensstemmelse  med  ISAE  3000,  Andre  erklæringer  med  sikkerhed

end  revision  ener  review  af historiske  finansielle  oplysninger  samt  yderligere  krav  ifølge  dansk  revisor-

lovgivning  med  henblik  på at opnå  høj grad  af sikkerhed  for  vores  konklusion.  Vi  har  herudover  udført
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Netgelskabet  Elvaerk  A/S

Den  uafhængige  revisors  erklæring

vores  revision  i overensstemmelse  med  Forsyningstilsynets  revisionsinstruks,  jf. bilag  2 til  regnskabs-

bekendtgørelsen.

Vi  er underlagt  international  standard  om  kvalitetsstyring,  ISOC  1, og  anvender  således  et omfattende

kva1itetsstyringssystem,  herunder  dokumenterede  politikker  og  procedurer  vedrørende  overholdelse  af

etiske  krav,  faglige  standarder  og  gældende  krav  i lov  og  øvrig  regulering.

Vi  har  overholdt  kravene  til  uafhængighed  og  andre  etiske  krav  i FSR  -  danske  revisorers  retningslinjer

for  revisors  etiske  ad[ærd  (Etiske  regler  for  revisorer),  der  bygger  på  de  grund]æggende  principper  om

integritet,  objektivitet,  faglig  kompetence  og  fornøden  omhu,  fortrolighed  og  professionel  adfærd.

Som  led  i vores  undersøgelser  har  vi  kontroneret,  at  regu1eringsregnskabets  punkt  I til  og  med  punkt.  15

i indberetningen  for  Netselskabet  Elværk  A/S,  overholder  elforsyningsloven  og  de  bekendtgørelser  der

er udstedt  i medfør  heraf,  herunder  indtægtsrammebekendtgørelsen  og regnskabsbekendtgørelsen

samt  Forsyningstilsynets  vejledning  om  netvirksomheders  regu1eringsregnskaber  jf. også  bilag  I til

regnskabsbekendtgøre1sen.

Konklusion

Det  er vores  opfattelse,  at  regu1eringsregnskabets  punkt  1 til  9 og  punkt  13 til  16  i indberetningen  for

2021  i ane  veesentlige  henseender  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  elforsyningsloven  og  de  be-

kendtgørelser  der  er udstedt  i medfør  heraf,  herunder  indtægtsrarnmebekendtgørelsen  jf. også  bilag  1

til  regnskabsbekendtgørelsen.  Endvidere  er Forsyningstilsynets  vejledning  om  netvirksomheders  regu-

leringsregnskaber  fulgt.,  jf. også  bilag  I til  regnskabsbekendtgørelsen.

Skive,  den  23.  juni  2022

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32 89 54  68

Statsaut.  revisor

MNE-nr.  mne35413
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Netselskabet  Elværk  A/S

Ledelsesberetning

Omkostninger  til  nettab

I posten  "Heraf  omkostninger  til  nettab  (kr.)"  er opført  det  udgiftsførte  beløb  til  nettab  i 2021,  som  det

indgår  i posten  "Driff;sornkostninger  i 2021".  Beløbet  kan  specificeres  således:

Spec.  af  nettab

Maingde  MWh Bellb pr. MWh

Indkøb  til  nettab  2021

Reguleringer  vedrg)rende  tidligere  år

Refusion  opsamlingsnet  2021  (forventet)

24.583.728

6.167.109

-2.580.528

14.289.941

3.584.795

-1.500.000

I alt,  jf.  indberetning 28.170.309 16.37  4.736 0,58

"Med  hensyn  til  korrektioner  fra  tidligere  år er  mængden  beregnet  ud  fra,  at  den  giver  sarnme  gennem-

snitpris,  som  købet  i2021  og  er således  ikke  udtryk  for  en  faktisk  mængde.  Det  samme  er gældende  for

modregnet  refusion,  hvor  såvel  mængde  som  pris  er anslået,  da  der  endnu  ikke  foreligger  en  afregning

for  2021  fra  Energistyrelsen.

Posten  "Nettab,  der  ligger  til  grund  for  årets  omkostning  til  nettab  (kWh)",  er ligeledes  opgjort  i henhold

til  ovenstående  opstilling.

Anlægsaktiver  og  anlægsudligningmv.

Selskabet  har  løbende  modtaget  betalinger  fra  udligningsordning  og  3. mand  i forbindelse  med  anlægs-

projekter.  Da  der  ikke  altid  er overensstemmelse  mellem  anskaffelsessum  og  det  modtagne  anlægstil-

skud  og  samtidig  ej hener  tidsmæssig  sammenhæng,  behandler  selskabet  forholdet  således:

A)  Selskabet  aktiverer  den  realiserede  investering  i det  år, anlægget  idriftsættes  og  afskriver  over  an-

læggets  forventede  levetid.

B) Anlægstilskud  føres  som  negative  investeringer  på  det  tidspunkt,  de  modtages,  og  indtægtsføres  via

modregning  i afskrivningerne  over  samme  periode,  som  det  anlæg,  det  vedrører.  Nettoafskrivning  kan

herefter  blive  både  et  positivl  og  negativt  beløb  alt  efter,  om  den  modtagne  refusion  overstiger  anlægs-

omkostningen  eller  modsat.

Justeringer

Selskabet  har  ansøgt  om  at  få justeret  indtægtsrammen  på  følgende  områder:

Myndighedsbehandling  §26,  stk.  3

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

€ € lEnHOLm
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Netselskabet  Elvaerk  A/S

Ledelsesberetning

Aktivitetsniveau

Selskabet  anførte  sidse  år at  der  er  konstateret  afvigelser  til  tidligere  års  indberetning  af  antal  stationer.

Dette  er stadig  gældende  og  der  henvises  til  selskabets  skrivelse  herom.

Afstemning  mellem  årets  regnskab  og  reguleringsregnskah

Resultat  fgr  renter,  jf. årsrapport  2021 5.185.357

Driftsmæssige  indtægter

Driftsom  kostninger

Afskrivninger

98.137.899

-51.363.043

-41.589.499

5.185.357

Forskel  at forklare,  afrundinger o
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Netselskabet  Elværk  A/S

Regnskabspraksis

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Regu1eringsregnskabet  for  Netselskabet  Elværk  A/S'  distributionsvirksomhed  er aflagt.  i overensstem-

melse  med  bestemmelserne  i bekendtgørelse  nr. 1127  af 1. juni  2021  om  indteegtsrammer  for  netvirk-

somheder  sarnt  bekendtgørelse  om  netvirksomheders  reguleringsregnskaber  nr.  1048  af  28.maj  2021.

Formålet  med  aflæggelse  af  dette  regnskab  er at  vise  et  regnskab  for  selskabets  bevillingspligl;ige  akti-

vitet,  der  kan  danne  grundlag  for  Forsyningstilsynets  kontrol  af de  i2021  opkrævede  indtægler  og  Nets-

elskabet  Elværk  A/S'  fremtidige  reguleringspris..

Regnskabet  er ikke  omfattet  af  årsregnskabsloven.

Der  indgår  ikke  sammenligningstal  i regnskabet.

Præcisering  af  regnskahspraksis  for  udvalgte  områder

Driftsmæssige  indtægter

Driftsmæssige  indtægter  indeholder  indtægter  fra  den  bevillingsmæssige  aktivitet,  herunder  provenu

fra  nettariffer,  abonnementsindtægter,  gebyrer  og modtagne  ti]slutningsafgifter  fra  distributionsvirk-

somheden.

Herudover  indeholder  posten  andre  indtægter,  som  virksomheden  opnår  ved  drifl.en  af den  bevinings-

pligt.ige  aktivitet.

Nettab

Selskabets  nettab  er estimeret  ud  fra  målinger  af  den  transporterede  elektricitet.  Omkostningerne  ved

nettab  indgår  i regnskabsposten  driftsornkostninger  og  indeholder  køb  af el på  markedsvilkår  samt  de

hertil  hørende  ornkostninger  vedrørende  betaling  til  overliggende  net.  Herfra  fratrækkes  refusion  vedrø-

rende  opsamlingsnet  sarnt  eventuene  korrektioner  fra  tidligere  år.

Netaktiver

Den  anvendte  regnskabspraksis  er i henhold  indtægtsrarnmebekendtgørelsen,  herunder  kapitel  7 og

reguleringsregnskabsbekendtgørelsens  bestemmelser.

€ EIEr?HOLm
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Reguleringsregnskab  2021

Oplysninger

Netvltksomhed

Kontaktperson

Adtesse

Postnummer

By

Regnskabsåt  afsluitet

Introduktion

Det  følger  af  § 2 i bekendtgørelse  om netviiksomheders  reguleringsregnskaber  (BEK  ni  1048  aT 28.  maj  2021,  herefter  benævnt  regnskabsbekendtgørelsen),  at

netvirksomhedeme  åiligt  skal  aTlægge  et reguleringsiegnskab  til Forsyningstilsynet.  Netviiksomhedemes  regulenngsregnskaber  skal  indeholde  de oplysninget,  der  fremgåt  af

regnskabsbekendtgøtelsen

Reguletingsregnskabet  indberettes  herundet

Reguleringsregnskabet,  dei  skal  aTlaegges  til Forsyningstilsynet.  består  af  følgende  elementet:

- Regnskabsoplysninger  med  tilhørende  notet,  hetunder  en fotklarende  note  )il afstemning  mellem  reguleiingsregnskabet  og netvltksomhedens  årsrapport

- Dokumenfation

- Ledelsesberetning,  herunder  oplysninger  om anvendt  regnskabspraksis

- Ledelsespåtegning

- Revisoretklæiing

Såfremt  regulenngsregnskabet  ikke  aflægges  indeholdende  disse  elementer,  befragtes  det  ikke  som  aflagt.

På baggrund aT netvirksomhedens indberetning traeffer Forsyningstilsynet afgørelse om netvltksomhedens indtægtsramme for regulenngsåret, %l. 814 i bek nr. 1 j 27 af t  juni
2021 om indtægisrammer  for  netvirksomheder.

Reguleiingsregnskabet  skal  senest  den  30 juni  2022  væte  indberettet  til Forsyningstilsynet,  jf. regnskabsbekendtgørelsens  § 5. stk.  L

Det  bemaerkes,  at  der  gerne  må  indberettes  med  decimaltal  (ved  brug  af  dansk  kommateting).

1.-3.  Indtægter  og  omkostninger

1. Indtægtet  fra  bevillingspligtige  aktiviteteri  20;'1  (kr.):  a
u  - Hetaf  andre  indtaegter,  som  netvirksomheden  opnåt  ved  driften  af  den

bevillingspligtige  aktivitet  (kr.):  a
j.2 -lndtægtet  fra  underliggende  disttibutionsnet  (kr.):a

t2  Opdeling  på  virksomhedsnlveau

Hurup  Elvaeik  Net  AjS

Vaelg

Vælg

Vælg

Vaelg

Valg

Vælg

Vælg

Vaelg

Vælg

e!5'!W1

2. Dtiftsomkostninger  i 2021  (kr.).  a
2.1  - Heiaf  omkostninget  lil nettab  (kr.):  a
2.2 - Hetal  omkoslninger  )il afvikling  af  gaeldsforpligtelse  stiftet  inden  L  januar  2000  (kr.):  a f!
3. Omkostninger  til overliggende  disttibutionsnei  (kr.):  a

3. -Opdeling  på vlrksomhedsniveau

Vestjyske  Net  60kV  A/S

Vælg

Vælg

4.-5.  Aktiver  og  afskrivninger

Det  et  et krav,  at  dei  i indregningen  af  netvirksomhedens  aktivet  til brug  for  den  bevillingspligtige  aktivitet  (idiiftsat  økonomisk  fta  den  1 januar  2018).  fordeles  indirekte

produktionsomkostninger  efter  galdende  åtsregnskabsregler  for  virksomheder  i tegnskabsklasse  C. Såftemt  netvirksomhedens  faktiske  regnskabsklasse  et  laveie  end  C, er  det

ikke  et ktav,  at netvirksomheden  i øvrigt  følger  regnskabsiegler  for  virksomhederi  regnskabsklasse  C, men  del  er  et krav,  at indirekte  produktionsomkostninger  indtegnes  i

Torbindelse  med  anlagsinvesteringer,  der  eridriftsat  økonomisk  efter  den  4. januar  2018.  uanset  netviiksomhedens  faktiske  lilhørende  regnskabsklasse

4. Aktiver

4 j Bogføri  vætdi  ultimo  202'1 af  netaktivei  idriftsat  økonomisk  senest

31 december  2017  (histoiisk  aktivbase)  (kr  ): a
4.2 Bogført  vardi  uliimo  2021  af  akfiver,  som  ikke  er netaktiver,  senest  idiiftsat  økonomisk

3 L  december  2017  (kr  ) a
4 3 Bogført  vætdi  ultimo  2021  af  aktiver  idriTisat  økonomisk  fra  L  januar  2018

({temadteliet  aktivbase)  (kt  ) a

5. Afskrlvninger

5 'l Afsktivninget  af  netaktiver  idriftsat  økonomisk  senest  31 december  2017  (kr.):  a
5 2 ATsknvninget  af  aktivet,  som  ikke  er  netaktiver,  senest  idriftsat  økonomisk

3t  december  20'17  (kr  )' a
5.3  Afsknvninger  af  aktivet  idriffsat  økonomisk  fra  'l januar  2018  (kr  ) a

6.-7.  Leveret  elektricitet  og  nettab

6. Levttet  elektriciteti  202'1 (kWh).  a
7 'I Fysisk  nettab  foi  2020  opgjort  af  Energinet  ved  konektionsafregning  (inkl nettab  der  ligger

til giund  Tor betalingen  lta  udligningsordningen  iil daakning  aT omkostninger  til neftab  for  2020)

(kWh)  a

7 'I.'l  Nettab.  det  ligget  til grund  for  betalingen  fra  udligningsordningen  til dækning  al

omkostninger  til nettab  for  2020  (kWh)'  a

7 2 Nettab.  der  ligget  til gtund  for  åtets  omkostninget  lil nettab  i 2021  (kWh)  a

€ EIEnHOLm
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8. Aktivitetsniveau
8.1 Antal  elmålere  ultimo  2021 (stk.):  '

8 2 Antal  elmålere.  det  et ansøgf  Torhøjelse  for  efter  § 28 (stk  ) a

8.3 Antal  stationet  ultimo  202'1 (stk.) '

8 4 Antal  siationer,  der er ansøgl  Torht2e1se for  eftei  § 28 (stk  ) a

9. Justeringer
Det  fotetages  åtligt  justeringet  af netvirksomhedens  rammer.  Justeringeme  omfattet  bl.a.

ansøgningsbaserede  forhøjelser  og nedsaettelser  af rammeme  ved færre  omkostninger  som

følge  af f eks. bortfald  af opgavet,  ovetdtagelse  af anlag  til tredjemand  mv

9.1 Ansøgning  om  forhøjelse

Såftemt  nelvirksomheden  ansøger  om forhøjelse  af omkostningsrammen  og det  samlede

fonentningsgrundlag  eftet  %  18, 20 ellet  24-36,  er det  et krav,  ak der  i samme  ombaring  eller
forud  for reguleringstegnskabet  udfyldes  en særskilt  ansøgningsblankefifilsendte  Excel-

skabelon  ("Ansøgning  om forJelse")  samt  ansøgningsskema.  I nedenstående  tabel  skal  det
angives,  om netvirksomheden  hat  indsendt  en ansøgning  om forhøjelse  effer  den givne

bestemmelse

Punhl Ansognmgsbesete[  forho)else

F 1 0mkos[ninger  kll ne[[ab,  jf  § 1 B

F.2  Tab på grund  af  manglende  be(aling  fra eIhandeIsvIrksomheder,  jf  F)20

F.3  Myndrghedspålæg,  jf  § 24, slk 1.

F.4  Ændrede  krav  ved  lov,  fl  § 25, s[k 1
F 5 Fjernaflæs[e  målere,  jf  § 26, skk 1 og s[k 3, nr. 1

F.6  IT-srkkerheds0enesde,  jf  § 26, s[k. 1 og s[k 3, nr 2
F 7 0mkoslnlnger  [N myndighedsbehandling,  jf  § 26, s[k 1 og stk. 3, nr 3.

F 8 0verdregelse  og varekagelse  af  målerensvar  ved  kunder  lilslul[er

kansmisslonsneIIel  jf  § 26, s[k 1 og s[k 3, nr 4
F 9 Udarbe)delse  af  ne[udvIkIingsplaner,  jf  § 26, s[k 1 og s[k 3, nr 5

F 10  0mkosInrngerkny[[ei  [Il realiserlng  afenergrbespareIser,  )f § 26, s[k 1 og

s[k 3, nr 6

F 11  Udfasnlng  af  energrIagerakkM[e[er,  jf  § 27

F 12  Nye  eller  ændrede  forsyningsområder,  s[ørre  nye elforbrugere  eller

produk[ronsenheder,  jf  § 28

F 13  Ændnngerpå  kansmrssionsmveau,  jf  § 31, skk 1.

F 14  Kabellægning  afluffledninger,  jf  § 32

F 15  0verlagelse  af  anlæg  for  [redjemand,  )f § 33, slk 1

F. 1 6 RernvemMnger  i kabellagle  nel  ovMage[  fra kedjemand,  jf  § 34, s[k 1

F 1 7 Væsen[lig  afvrgelse  i udvrklingen  I eksogene  forhold,  If  § 35
F 1B Force  majeure,  )f § 36

9.2 Nedsættelse  af  omkostningsramme  og  forrentningsgrundIag

Har  der varel  faine

Vielg  JalNe Hvis Ja Skmi navn(e)  på doluimenlaln»n

ornkosdnurgerr  202 I 7 Hvrs )a angrv
Vælg Ja/Ne)  belob  (ki )Punlii  Netlsætfe{se

R y Dæknrng  af  Iab på grund  af  manglende  be[alrng  fra
eIhandelsvkksomheder,  jf  § 21, mk 2

R 2 Myndrghedspålæg,  jf  § 24, slk 2

R3  Ændrede  krav  ved  lov,  If  § 25, s[k 2
R 4 Fjernaflæsde  elmålere,  jf  § 26, s[k 2 og s[k 3, nr 1

R 5 IT-sIkkerheds0enesle,  )f. § 28, sIk 2 og s[k 3, nr. 2
R 6 0mkos[nrnger  lil myndIghedsbehandIrng,  jf  § 26, s[k 2 og skk 3, nr 3

R 7 0verdragelse  og vare[agelse  af  måleransvar  ved  kunder  [ilslullel

[ransmissronsne[[el  jf  § 26, slk 2 og s[k. 3, nr 4

R s Udarbe)delse  af  ne[udviklrngspIaner,  jf  § 26, s[k 1 og s[k. 3, nr 5

R 0 0mkos[nrnger  kny[le[  [II realrse#ng  af  energrbesparelser,  jf  § 26, s[k 1 og

s[k 3, nr 6

R.10  Ændrlngerpå  [ransmissronsniveau,  jf  § 31, slk 2.

R 11 Nedsællelse  ved  overdragelse  af  anlæg  [Il [red)emand,  /f  § 33, s[k 2

10.  Netkomponenter  og  GIS-fordeling

H'lIS J0I Skm  navnje)  pq dokumcnlahon

I felleme  nedenTor angives  anfal (slk ) eller  langde  (km) af de enkelte  typet  anlæg [)etudover  skal nelvirksomheden  Tomele komponenteme  på de fire GIS-zoner
Zone j : Bykeme
Zone 2' Høj bebyggelse
Zone 3' Boligområder.  sommerhuse,  inTrasltuktut  og eihveiv
Zone 4 Skov, vådonvådet,  øvtigt  land, sø og hav

Bemætk  at alle udlignede  anlag  skal lælles  med. både anlæg som er Tuldt finansietet  aT udligrnngsordningen  og anlæg  som er delvist  finansieret  af udligningsotdmngen

ET det ikke muligt  et fordele  aktivei  på GIS-zoneme,  skal dokumentation  lot  dette  vedhæfies

10.1  Indberetning  af  netkomponenter

30-60  kV komponenler  Zone I

Kabel,  tryksat  oliekabel  (km):  a

Kabel,  andre  (km):  a

Kabel,  sø (km) a

LufUedning  (km)'  a

Åbent  felt  med effektalbryder  (stk.) a "  -
Åbent  felt  med adskiller  uden  effektafbrydet   =,

(stk.):a  =a:
Gasisoletet  felt  med  effektafbryder  med  ' r:-Pf'
effektaTbtyder  (stk.):  a

Transformer  < 20 MVA  (stk ) a a "'

Transformet>20MVA(stk)  a .',,,,
Shuntreaktot  (stk.):  a -"  r-
Kondensatorbatteri  (stk.):  a 'å'
Slukkespole(stk.):a  o"

7one  2 Zone 3 Zone  4 Ikke fordelt

[3EIEnHOLm



10-20  l(l/  I cim)yoii=ii{ei

Felt  med  effektaTbryder  (stk.)'  a
Landkabel,  APB  (km):  a
Landkabel,  PEX  (km):  a
Kabel,  sø (km)  a
Luffledning  (km):  a
Slukkespole  (stk  ): a

j0-20/0  al kV  neLSla[lOner

Konventionel  uden  transformer  (stk.):  a
Konventionel  med

transformereffekt  < 500  kVA  (stk.):  a
Konventionel  med  transformereffekt

500-2000  kVA  (stk.):  a
Konventionel  med

transformereffekt  > 2000  kVA  (sfk.):  a
Automateret  uden  transformer  (stk.):  a
Automateret  med

transfotmereffekt  < 500  kVA  (stk.).  a
Automateret  med  ttansformereffekl

500-2000  kVA  (stk.):  a
Automatetet  med

fransformereffekt  > 2000  kVA  (stk  ): a

0,4 kV  komponenLer

Kabel  (km):  a
LuTlledning  (km).  a
Kabelskabe  (stk.)'  a
Stikledninget  (km):  a

{i{ålere

Fjemafiæste  (stk )' a
Ikke-jetnafla.ste  (stk ) a

10.2  udlignede  netkomponenter

I feltet  nedenfor  angives,  hvorvidt  netvkksomheden  har  udlignede  anlaeg.

Hvis  ja,  skal  netvirksomheden

- Opgøre  de samlede anlaegsomkostninger for alle udlignede prolekter

- Opgøre  den  forholdsmæssige  egenfinansiering  i forhold  til de  samlede  anlægsomkostninget  for  alle  udlignede  projektet  Eksempel:  Hvis

udligningsordningen  har  finansieret  90%  af  de samlede  anlægsomkosfninger  til et udlignede  projekter  et  den  forholdsmeessige  egenfinansieiing  1 0%.

- Opgøre  antallet  af  netkomponenter  inden  fot  de 32 komponentkategoiier  lordelt  på de lite  GIS-zoner  foi  alle  udlignede  anlag,  både  anlæg  som  er

fuldt  finansieret  af  udligningsordningen  og anlæg  som  ey delvist  finansieret  af  udligningsordningen.

De televante  komponenter  udligningen  vedrørei  vælges  i rullelisteme  nedenfor.

Har  netvirksomheden  anlag  der  er  helt  ellet  delvist  finansietet  al  udligningsordningena)

Samlede  anlægsomkostninget  jor  alle udlignede  projekter  (kr  )

Forhaldsmæssig  egenfinansietingsgtad  iTorhold  til de samlede

anlægsomkosiningei  TOT alle udlignede  projektet  (pct  ):

Tilfø)  ne+komponenf

Forholds-

A nta{  meessig  t

(s[kjRm)  anlal

10-20  kV Felt  med  effektaTbtyder

10-20  kV Felt  med  effektafbrydet

j0-20  kV Landkabel,  PEX

10-20  kV Landkabel,  PEX

30-60  kV Åbent  feli  med  effektafbryder

30-60  kV Åbent  felt  med  adskillei  uden  effektaTbryder

30-60  kV Kabel,  andre

Vælg

Vaelg

Veelg

Vaelg

Vælg

Vaslg

Vælg

Vælg

Vaelg

Vailg

Vaelg

[3EIEnH0Lm
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Vælg

Vælg

Valg

Vælg

Vælg

Vaelg

Vælg

11.  Øvrige  tekniske  data

I lelie  r ii e nedenfor  a ngives  sa mlef  m'erigde  af  den  uis+a llere  f Iransto  rmerliapaciiei  (rvl VA l

Installeret  ttansformerkapacitel10-20  kV (MVA):  a
Installeiet  transformetkapacitet  30-60  kV (MVA)  a

12.  Tilgange  og  afgange  af  aktiver  og  netaktiver

12.I  Tilgange  og  afgange  af  netkomponenter

30-60R1/homponen[er  Pumo

Kabel.  tryksat  oliekabel  (km):  a
Kabel,  andte  (km).  a
Kabel,  sø (km):  a
LufUedning(km)  a '.'å:
Åbent  felt  med  effektafbryder  (slk  ): o
Åbent  felt  med  adskiller  uden  effektaTbrydei  (stk.):  a
Gasisoleret  felt  med  effektafbryder  (stk  ): a
Transformet  < 20 MVA  (stk.)  a
Transformer  ;a 20 MVA  (stk  ) a
Shuntteaktor  (stk  )' a
Kondensatorbatteti  (sfk.):  a
Slukkespole  (stk.)  a

Tilgange  Argange  Ullimo

10-20  kl/  komponenlei

Felt  med  effektaTbryder  (stk.):  a
Landkabel,  APB  (km)  a
Landkabel,  PEX  (km):  a
Kabel,  sø (km)'  a
Luftledning  (km):  a
Slukkespole  (stk.)  a

T0-20/0  4 IlV  ne(slaiioner

Konventionel  uden  transformer  (stk  ). a
Konventionel  med  ltansformereffekt  < 500  kVA  (stk.)  a
Konventionel  med  ltansfotmeteffekl

500-2000  kVA  (stk.):  a
Konventionel  med  transformereffekt  > 2000  kVA

(stk.)  a
Automateret  uden  ttanslormer  (stk  ): a
Automateret  med  transformereffekt  < 500  kVA  (stk  ): a
Automateret  med  ttansformeteffekt

500-2000  kVA  (stk  ): a
Automatetet  med  ttansTormereffekt  > 2000  kVA

(stk.):  a

0 4 kV  kornponerRei

Kabel  (km):  a
Luftledning  (km)  a
Kabelskabe  (stk.)  a
Stikledninget  (km):  a

Malere

F]ernaTlaeste  (stk.):  a
Ikke-fjemaflæste  (stk.):  a i -,'=" '4  :  .'!"'.- , . " a o ' o- ,T >.l <-.a. 'o- ',1 i- i ;.4'  ;

12.2  Tilgange  og  afgange  af  aktivet  og netaktiver  baseret  på  kosfpris

I lelteme  nedenfor  angives  årets  totale  beholdning  af  anskaffede  aktivet  baseret  på kostpris  (kr.)  op(jort  ptimo  og ultimo  samt  tilgange  og afgange.

De totale  kosfpriset  skal  også  fordeles  på netviiksomhedens  egne  fakliske  anvendte  afskrivningspeiioder.

Hvis  netvirksomheden  indberetter  aktiver  med  ukendt  afsknvningspetioden,  skal  netwksomheden  dokumentete,  hvofor  afskrivningsperioden

et ukendt.

Årets  totale  kostpriser  i aktivbasen:  a

Afsknvmngspenode

j-jO  år: a

1 j-20  år. a

21-30  år: a

3 j-40  år. a

41-50  år  a

5 '1- åT. a

llkendt  afsktivningsperiode  a

PnnlO  (kl ) TilgrllKle  (kr  ) Afgan9e  [kl l UlllnlO  (l(I

Hvis  noget  angives  under  ukendt

Navn  på dokumentalion:

skal  dokumentation  for  dette

13.  Data,  der  ikke  kan  indgå  i benchmarkingen

€ EIEnHOLm
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Hetundet  kan  netvirksomhedeme  indberette  omkostninger.  der  ikke  skal  indgå  i benchmarkingen

Det  er  et krav,  ak det  vedhæftes  en Til med  besktivelse  og dokumentation  fot  de aTholdte  omkostninger.  det  udfyldes  i tabellen  herunder.

Hvis  det  indbetettes  flere  omkostningstyper,  kan  besknvelser  og dokumentation  vedhæftes  i ån samlet  Til eller  flere  separate  filer

l'T7':":?'-T'-'-7'M:-'T=='.:J-]
::,'=;e6;j5Q'..  ..'_  "  ..._ . _.

: .='::._=-a=;-==i":).J-'if-.-':!

*":'JIas"a'a a*L:l' " -ai -'-'

Omkostningei  til forsknings-,  udviklings-  og demonsttations-

projekter,  hvor  der  er  offentlig  medfinansiering  (kt.):

Omkostninger  til myndighedsbehandling  (kt.):

Omkostninger  til tab  på debitorer  vediørende

elhandelsvlrksomheder  (kr ).

Omkostninget  til tab  for  skader  forvoldt  af  tredjemand,  som  ikke  er

dækket  af  foisikring  ellet  skadevolder  (kt.):

Straksafsktivningei  på ikke-fjemaTlaeste  målere  (kr.)

Omkostninget  til force  majeure  (kr  ):

Omkostninger  til fleksibilitetsydelset  (kt.):

Andre  lyper  af  omkostninger,  som  nelvltksomheden  anmodet

Forsyningstilsynet  om at holde  ude  aT omkostningsgrundlaget  til

brug  for  benchmaiking  (kr.):

14.  Andre  individuelle  forhold

Der  skal  uploades  en dybdegående  besktivelse,  hvis  netvltksomheden  mener  at væte  underlagt  et individuelt  rammevilkår.  som  er

Tordytende  for  nefvirksomheden

Har  der  vætet  antfre  individuelle  fordyrende  rammevilkåt?

15.  Energibesparelser
'15.1 Indteegter  fta  energibesparelser  (kr.)a

'l 5.2 0mkostninger  til enetgibespatelset  (kt.)a

16.  Bemaerkningertil  reguleringsregnskabet

Netvirksomheden  kan  anføre  eventuelle i feltet  nedenfot:

VJjlg  Ja.'Nel  H' IS la Sk+l" na'n(e)  pa tlokumenlalion

17.-19.  Bilag  fra  ledelse  og  revisor

17  Erledelsesbetetningvedlagt';'

18 Er  ledelsespåtegning  vedlagt?

19 . Er  revisorerklæring  vedlagta)

Væ  Ig Jai'N e l Skn'i  nain  pa bilag

Kontrol  af  input
ET du fætdig  med  at  udfylde  skabelonen?  (Valg  Ja/Nej)  a
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