
Kom godt i gang med ENAO – en tjekliste til nye brugere 

Hvad er ENAO? 

ENAO er Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem til el- og varmeforsyningsvirksomheder - deraf 

navnet ENergiAnmeldelse Online. Fra 1. januar 2015 skal ENAO anvendes til at foretage alle lovpligtige 

anmeldelser til Energitilsynet. ENAO skal bruges af alle varmevirksomheder, der i henhold til 

varmeforsyningsloven er anmeldelsespligtige til Energitilsynet. 

Anmeldelserne gemmes dels i ENAO, dels i Energitilsynets offentligt tilgængelige register, men sendes ikke 

til en sagsbehandler. Alle henvendelser, der således kræver sagsbehandling, som fx ansøgning om 

tilbageførsel af overdækning over flere år, ansøgning om forrentning af indskudskapital osv. skal indsendes 

pr. e-mail til post@energitilsynet.dk.  

Læs mere om reglerne for anmeldelse til Energitilsynet i anmeldelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1282 af 5. 

december 2014 - link) eller på Energitilsynets hjemmeside (link). 

Hvordan får man adgang til at indberette i ENAO-systemet? 

For at få adgang til ENAO-systemet skal man anskaffe en NemID medarbejdersignatur, tildeles rettigheder 

til at indberette i ENAO af virksomhedens NemLog-in administrator og endelig tilpasse stamdata i ENAO-

systemet. Nedenfor forklares hvert af disse trin nærmere (pkt. 1-5), og der henvises til, hvor der kan findes 

yderligere information. 

1) Anskaf NemID medarbejdersignatur 

For at benytte ENAO-systemet skal man logge på med en NemID medarbejdersignatur. 

Medarbejdersignaturer udstedes til én medarbejder, og derfor skal hver medarbejder, der skal benytte 

ENAO-systemet have sin egen medarbejdersignatur.  

Medarbejdersignaturen fås både som en nøglefil eller et nøglekort. Begge løsninger kan anvendes til at 

logge på ENAO-systemet. 

NemID medarbejdersignatur skal bestilles fra Digitaliseringsstyrelsen. Se nærmere herom på denne 

hjemmeside. 

Virksomhedens revisor, og eventuelt andre eksterne personer eller virksomheder, der skal have adgang 

til at indberette i ENAO, skal også anskaffe en NemID medarbejdersignatur. 

2) Virksomhedens NemID administrator skal tildele medarbejderen rettigheder  

Virksomhedens NemID administrator skal herefter tildele medarbejderen rettigheder til at bruge ENAO-

systemet til både medarbejdere i virksomheden, revisor og eventuelt andre eksterne brugere. Har I ikke 

allerede en NemID administrator, vil den første medarbejder, der opretter en medarbejder NemID blive 

administrator for virksomheden. Bemærk, at NemID administratoren også skal tildele sig selv 

rettigheder for at kunne bruge ENAO-systemet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en trinvis vejledning i tildeling af rettigheder i NemLog-in 

brugeradministrationen. ”Vejledning i tildeling af rettigheder i NemLog-in” kan findes her. 

3) Log på ENAO-systemet 

Når virksomheden har anskaffet NemID medarbejdersignatur og NemID administratoren har tildelt 

den/de kommende brugere af ENAO rettigheder til at logge ind i ENAO-systemet er man klar til at logge 

på ENAO. 

ENAO-systemet kan tilgås fra internetadressen https://enao.energitilsynet.dk. Herfra vil man blive 

viderestillet til NemLog-ins forside, hvorefter man skal logge på med sin NemID medarbejdersignatur.  

Bemærk: Hvis virksomheden aldrig før har indberettet til Energitilsynet skal virksomheden først 

oprettes i ENAO. Dette gøres ved at skrive en e-mail til enao@energitilsynet.dk med oplysninger om 

virksomhedens CVR-nummer og P-nummer. I mailen anføres det, at virksomheden ikke tidligere har 

indberettet til Energitilsynet. 

Hvis virksomheden er oprettet, og punkterne 1 og 2 er gennemført korrekt vil man få vist forsiden i 

ENAO-systemet. 

4) Redigér stamdata før der anmeldes 

Inden brug af ENAO-systemet skal virksomheden sikre sig at stamdata er korrekte. Stamdata tilpasser 

indberetningsskemaerne og har bl.a. betydning for hvilken periode indberetningerne skal gælde for. 

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en vejledning til at redigere i din virksomheds stamdata, 

”Vejledning til stamdata”. Vejledningen kan findes her. 

5) Indberetning i ENAO 

Når punkterne 1-4 er succesfuldt gennemført er virksomheden klar til at indberette i ENAO-systemet. 

Indberetninger startes ved at vælge ”Indberetninger” i menuen øverst i ENAO eller ved at vælge ”Start 

indberetning” fra forsiden i ENAO. Herfra vil der på siderne være vejledning til at starte en 

indberetning. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende ENAO kan sendes pr. e-mail til enao@energitilsynet.dk. Af hensyn til 

svartider ved support-henvendelser anbefaler vi at der inden kontakt til Energitilsynet søges hjælp i 

vejledninger til ENAO-systemet, som kan forefindes på Energitilsynets hjemmeside. 
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