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Til netvirksomhederne 

Orientering om indberetning til Forsyningstilsynet 

Forsyningstilsynet orienterer hermed netvirksomhederne om indberetning af oplysninger 

for reguleringsåret 2018 til brug for fastsættelse af indtægtsrammerne. 

 

Netvirksomhederne skal indberette oplysninger for reguleringsåret 2018, der omfatter 

reguleringsregnskabet, data til brug for den økonomiske benchmarking samt afbruds-

statistik til måling af leveringskvalitet. 

  

Fristen for indberetning af reguleringsregnskab, data til benchmarking og afbrudsstati-

stik er den 30. juni 2019. 

  

Vejledninger til indberetning af netvirksomhedernes reguleringsregnskab, data til brug 

for benchmarking samt afbrudsstatistik til måling af leveringskvalitet fremgår af vedhæf-

tede. 

 

Netvirksomhederne skal foretage indberetningerne via Forsyningstilsynets elektroniske 

indberetningssystem (ENAO). Indberetningen kan tilgås via: 

https://enao.forsyningstilsynet.dk. 

 

Se mere information om ENAO på Forsyningstilsynets hjemmeside: 

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/enao/ 

 

Reguleringsregnskab 

Ved indberetning til reguleringsregnskabet skal netvirksomhederne være særlige op-

mærksomme på følgende ændringer i forhold til vejledning som fra december 2018: 

 Vejledning til ansøgning om forhøjelse efter §§ 24-33 i Bekendtgørelse om ind-
tægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 969 af 27/06/2018) 

 Netvirksomhederne skal indberette tab på debitorer  

 For så vidt angår nettab, så skal netvirksomhederne indberette udlignet nettab 

 

Samtidig henvises til Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 

(BEK nr. 1469 af 10/12/2018) og tilhørende bilag vedrørende ledelsespåtegning og re-

visionsinstruks. 

 

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til: 
- Michael Schrøder            tlf.: 41 71 54 25, mss@forsyningstilsynet.dk  
- Katrine Strands               tlf.: 41 71 54 20, kaas@forsyningstilsynet.dk  
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Benchmarking 

Ved indberetning til brug for benchmarkingen skal netvirksomhederne være særlige op-

mærksomme på følgende ændringer: 

 Netvirksomhederne skal oplyse om konteringsprincipperne fra benchmarkingen 
er anvendt til opgørelse af omkostninger anvendt i reguleringsregnskabet 

 Netvirksomhederne skal oplyse omkostninger fra overliggende distributionsnet 

 Netvirksomhederne skal oplyse om indtægter fra underliggende distributionsnet 

 En række data, der ikke kan indgå i benchmarkingen (særlige omkostninger), 
er nu specificeret på forhånd 

 Der skal indberettes kostpris på alle aktiver (ikke blot netkomponenter) der ind-
går i aktivbasen til brug for benchmarkingen 

 Virksomhedens ledelse og revisor skal påtegne indberetningen 

  

Skabelon for ledelsesberetningen samt den uafhængige revisorerklæring kan hentes via 

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/oekonomisk-benchmarking/ 

  

Ved eventuelle spørgsmål til indberetning af data til brug for benchmarking kan der rettes 

henvendelse til: 
- Karoline Hellem               tlf.: 41 71 54 24, kah@forsyningsitilsynet.dk 
- Kim Pham                        tlf.: 41 71 54 23, kph@forsyningstilsynet.dk   

 

Leveringskvalitet 

Det er ikke foretaget væsentlige ændringer af indberetning af afbrudsstatistik til måling 

af leveringskvalitet. 

 

Ved eventuelle spørgsmål til indberetning af afbrudsstatisk kan der rettes henvendelse 

til: 
- Kim Pham                          tlf.: 41 71 54 23, kph@forsyningstilsynet.dk 
- Rasmus S. Hansen            tlf.: 41 71 54 11, rsha@forsyningstilsynet.dk   

 

Ofte stillede spørgsmål 

Herudover kan Forsyningstilsynet orientere om, at vi vil oprette et Ofte-stillede-spørgs-

mål-dokument (OSS) på vores hjemmeside for spørgsmål og svar til netvirksomheder-

nes indberetning af oplysninger for reguleringsåret 2018. I dokumentet vil netvirksom-

hedernes oftest stillede spørgsmål til indberetning blive besvaret og offentliggjort. Doku-

mentet vil løbende blive opdateret frem til én uge inden indberetningsfristen, dvs. fredag 

den 21. maj 2019. OSS-dokumentet er alene et supplement til vejledningerne, dvs. så-

fremt spørgsmålene giver anledning til opdateringer af vejledningerne, vil vejledningerne 

opdateres og det vil sendes en orientering ud til netvirksomhederne herom. 

 

Hensigten med dokumentet er at reducere eventuelle tvivlstilfælde om indberetning af 

oplysninger, samt at alle netvirksomheder får de samme, nødvendige informationer til at 

sikre en ensrettet indberetning. 

 

OSS-dokumentet vil være tilgængelig på Forsyningstilsynets hjemmeside: 

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/.  

 

Øvrigt 

Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem er ved at overgå til en ny leveran-

dør. Det betyder, at det ikke er muligt at stoppe den automatiske varsling som ENAO 

http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/oekonomisk-benchmarking/
mailto:kah@forsyningsitilsynet.dk
mailto:kph@forsyningstilsynet.dk
mailto:kph@forsyningstilsynet.dk
mailto:rsha@forsyningstilsynet.dk
http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/


 
Side 3/3 

sender til de netvirksomheder, der ikke indberetter inden den gamle frist, 31. maj 2019. 

Fristen i år er som nævnt 30. juni 2019, og hvis netvirksomhederne i løbet af juni mod-

tager denne automatiske varsling om manglende indberetning af enten reguleringsregn-

skab, data til benchmarking eller afbrudsstatistik, så skal netvirksomheden se bort fra 

denne varsling. 

 

Forsyningstilsynet er desuden i gang med at udarbejde en treårsplan for videreudvikling 

af benchmarkingmodellen. Denne plan forventes offentliggjort på Forsyningstilsynets 

hjemmeside i løbet af juni 2019. 


