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Indledning 
I nærværende dokument om Ofte-stillede-spørgsmål (OSS) besvarer Forsyningstilsynet 

netvirksomhedernes spørgsmål til indberetning af oplysninger til brug for benchmarking 

af netvirksomhedernes økonomiske effektiviseringskrav for reguleringsåret 2018.  

 

OSS-dokumentet er et supplement til vejledningerne. Såfremt spørgsmålene giver an-

ledning til opdateringer af vejledningerne, vil vejledningerne blive opdatere og Forsy-

ningstilsynet vil sende en orientering ud til netvirksomhederne herom. 

 

Hensigten med dokumentet er at reducere eventuelle tvivlstilfælde om indberetning af 

oplysninger, samt at netvirksomhederne får de samme, nødvendige informationer til at 

sikre en ensrettet indberetning.  

 

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

fredag den 21. juni 2019. 
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SPØRGSMÅL 1: HÅNDTERING AF OVERTAGET ANLÆG 

En netvirksomheden har fx i forbindelse med en fusion overtaget et anlæg, der oprinde-

ligt blev afskrevet over 45 år, men fra tidspunktet for overtagelse af anlægget, havde det 

pågældende anlæg kun 15 års restlevetid. 

 

For anlæg der er overtaget fra tredjepart, hvordan skal kostprisen på det pågældende 

anlæg håndteres, når der skal indberettes Tilgange og afgange af aktiver baseret på 

kostpris? 

FORSYNINGSTILSYNETS SVAR PÅ SPØRGSMÅL 1:  

Når et anlæg overtages af netvirksomheden og bliver indregnet i netvirksomhedens an-

lægskartotek med en restlevetid på 15 år, skal kostprisen på det pågældende anlæg 

henføres til afskrivningsperioden 11-20 år. Dette gælder også, selvom anlægget blev 

afskrevet over 45 år af den netvirksomheden, som oprindelig anskaffede og installerede 

anlægget. 
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SPØRGSMÅL 2: INVESTERING, DER OPGRADERER EN EKSI-
STERENDE NETKOMPONENT TIL NY KATEGORI 

En netvirksomhed har fx foretaget en investering, som medfører, at en netkomponent 

bliver opgraderet fra at være en konventionel transformer på 10-20 kV-niveau til en au-

tomatiseret transformer på 10-20 kV-niveau eller en investering, som medfører en æn-

dring af en netstation fra ikke at have en transformer til at have en transformereffekt på 

500-2000 kVA. 

 

Hvordan skal en opgradering af en eksisterende netkomponent til en ny netkomponent 

registreres, når der skal indberettes tilgange og afgange af netkomponenter? 

FORSYNINGSTILSYNETS SVAR PÅ SPØRGSMÅL 2:  

En investering, som opgraderer en eksisterende netkomponent, så netkomponenten 

ændres til en ny kategori på Forsyningstilsynets liste med netkomponenter, skal regi-

streres som en afgang af den eksisterende netkomponent, og efterfølgende skal der 

registreres en tilgang i netkomponentens nye komponentkategori. 

 

Ved delvis udskiftning eller forbedring af netkomponent skal forstås, at delelementer af 

et eksisterende anlæg udskiftes, eller at nye delelementer installeres på et eksisterende 

anlæg, men at det pågældende anlæg ikke skifter kategori i henhold til Forsyningstilsy-

nets netkomponentliste. I disse tilfælde skal netvirksomheden ikke registrere aktiviteten 

som en afgang og en efterfølgende tilgang af det pågældende anlæg. 
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SPØRGSMÅL 3: KOMPONENTER DER ER DELVIST FINANSIE-
RET AF UDLIGNINGSORDNINGEN 

En netvirksomhed har fx fået forstærkning af et anlæg delvist finansieret gennem udlig-

ningsordningen, men det finansierede beløb kan ikke knyttes til specifikke netkompo-

nenter. 

 

Hvordan skal netforstærkninger, som er delvist finansieret af udligningsordningen, indgå 

i opgørelsen af netkomponenter?  

FORSYNINGSTILSYNETS SVAR PÅ SPØRGSMÅL 3:  

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen § 42, stk. 3, at netvirksomhederne skal 

sørge for, at der er regnskabsmæssig adskillelse mellem de dele af aktivet, der er finan-

sieret af udligningsordningen, og resten af aktivet: 

 
”Såfremt der alene er tale om delvis omkostningsdækning fra tredjemand, skal der være regn-

skabsmæssig adskillelse mellem de dele af aktivet, der betales af tredjemand, og resten af aktivet.” 

 

Det betyder, at de indtægter og omkostninger som netvirksomheden får betalt af tredje-

mand, ikke må indgå i de regnskabsoplysninger, som skal aflægges til Forsyningstilsy-

net. 

 

For at skabe en sammenhæng mellem omkostninger og ydelser i benchmarkingmodel-

len er det mest hensigtsmæssigt, at netkomponenter betalt af tredjemand ikke indgår i 

opgørelsen af netkomponenter til brug for benchmarkingen. Netkomponenter finansieret 

af tredjemand, fx udligningsordningen, skal derfor modregnes i opgørelsen af netvirk-

somhedernes netkomponenter. 

 

Forsyningstilsynet er imidlertid opmærksom på, at det kan være en udfordring for net-

virksomhederne at opgøre de dele og antal af netkomponenterne, som kun er delvist 

finansieret af tredjemand, herunder netforstærkning. 

 

Såfremt netvirksomheden har udfordringer med at holde delvist finansierede netkompo-

nenterne adskilt fra de øvrige netkomponenterne, er det tilladt at tælle disse med i op-

gørelsen. Det betyder, at disse delvist finansierede netkomponenter ikke skal modreg-

nes i opgørelsen af de totale netkomponenter. Hvis der er delvist finansierede netkom-

ponenter, som ikke kan adskilles fra de øvrige netkomponenter, skal netvirksomheden 

gøre Forsyningstilsynet opmærksom herpå i forbindelse med indberetning af oplysnin-

ger til brug for benchmarking. Netvirksomheden skal sende eventuel relevant dokumen-

tation herpå. Forsyningstilsynet vil på denne baggrund kortlægge problemstillingens om-

fang og eventuel betydning for benchmarking. 
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SPØRGSMÅL 4: KOMPONENTER TIL TILSLUTNING AF VARME-
KRAFTVÆRKER FINANSIERET AF TREDJEMAND 

En netvirksomhed har fx udfordringer med opgørelse af netkomponenter til tilslutning af 

kraftvarmeværker, som er finansieret af tredjemand. Netvirksomheden kan ikke specifi-

cere, hvilke komponenter netvirksomheden har fået dækket af tredjemand i forbindelse 

med den oprindelig tilslutning, fordi antallet af netkomponenter, som beløbet kan henfø-

res til, ikke er registreret i netvirksomhedens systemer. 

 

Hvordan skal netvirksomheden korrigere indberetningen af antal netkomponenter, når 

det ikke er muligt at specificere, hvilke konkrete netkomponenter som er dækket af fi-

nansieringen fra tredjemand? 

FORSYNINGSTILSYNETS SVAR PÅ SPØRGSMÅL 4:  

Der har fra og med 2009 været stillet krav i indtægtsrammebekendtgørelsen om, at der 

skal være regnskabsmæssig adskillelse af de anlægsinvesteringer/aktiver, som er betalt 

af tredjemand.  

 

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen § 42, stk. 2 og stk. 3, skal netvirksomhe-

derne sørge for, at der er regnskabsmæssig adskillelse mellem de aktiver, der er finan-

sieret af tredjemand, eller de dele af aktivet, der er finansieret af tredjemand, og resten 

af aktivet. Bestemmelserne er sålydende:  

 
”Stk. 2. Aktiver, der betales af tredjemand, holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens 

øvrige aktiviteter. Det gælder også indtægter og omkostninger i forbindelse hermed.  

Stk.3. Såfremt der alene er tale om delvis omkostningsdækning fra tredjemand, skal der være 

regnskabsmæssig adskillelse mellem de dele af aktivet, der betales af tredjemand, og resten af 

aktivet.” 

 

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

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

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

før 2009. Det kan endvidere være en udfordring for netvirksomhederne både at opgøre 

helt og delvist finansierede netkomponenter, så de kan modregnes i opgørelsen af net-

komponenter til benchmarkingen. 

 

Såfremt netvirksomheden har udfordringer med at holde, indtægter, omkostninger og 

netkomponenter fra før 2009 adskilt fra de øvrige oplysninger, skal netvirksomheden 

gøre Forsyningstilsynet opmærksom herpå i forbindelse med indberetning af oplysnin-

ger til brug for benchmarking. Netvirksomheden skal sende eventuel relevant dokumen-

tation herpå. Forsyningstilsynet vil på denne baggrund kortlægge problemstillingens om-

fang og eventuel betydning for benchmarking. 
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SPØRGSMÅL 5: BETALING FRA TREDJEMAND 

En netvirksomhed har fx problemer med at skelne, hvilke omkostningsposter som går 

under betegnelsen betalinger fra tredjemand, og hvordan disse betalinger skal håndte-

res i opgørelserne til indberetningen. 

 

Hvilke betalinger går under kategorien betalinger fra tredjemand, og hvordan skal 

disse betalinger håndteres i opgørelsen til benchmarkingen? 

FORSYNINGSTILSYNETS SVAR PÅ SPØRGSMÅL 5:  

Udgangspunktet er, at omkostninger, der er dækket af tredjemand, ikke skal indgå i net-

virksomhedens fremadrettede forrentningsgrundlag. Det samme gør sig gældende for 

ændringer af aktiver, der sker af hensyn til og betales af tredjemand. Det følger af ind-

tægtsrammebekendtgørelsens § 42, stk. 1, der er sålydende:  

 
”Aktiver, som er etableret af hensyn til tredjemand, og som er betalt af denne, f.eks. anlæg finan-

sieret af udligningsordningen, anses som straksafskrevet og indgår ikke i netvirksomhedens frem-

adrettede forrentningsgrundlag. Ændringer af aktiver, som sker af hensyn til tredjemand, og som 

er betalt af denne, anses ligeledes som straksafskrevet og indgår ikke i netvirksomhedens fremad-

rettede forrentningsgrundlag. Såfremt et aktiv betalt af tredjemand erstatter et eksisterende aktiv, 

som samtidig skrottes, kan netvirksomheden dog vælge, at det nye aktiv indgår i netvirksomhedens 

fremadrettede forrentningsgrundlag. I dette tilfælde indgår det nye aktiv i beregningsmæssig hen-

seende i netvirksomhedens afskrivningsgrundlag med en værdi, svarende til det skrottede aktivs 

restværdi, og med en afskrivningsperiode svarende til det, der ville have været det skrottede aktivs 

resterende afskrivningsperiode. Netvirksomheden meddeler sin beslutning til Forsyningstilsynet 

senest ved indsendelse af reguleringsregnskabet for året, hvor anlægget erstattes og skrottes.” 

 

De nævnte aktiver, der betales af tredjemand, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra 

netvirksomhedens øvrige aktiviteter, også for så vidt angående indtægter og omkostnin-

ger i forbindelse med de nævnte aktiver. Dette følger af indtægtsrammebekendtgørel-

sens § 42, stk. 2, der er sålydende: 
 

”Aktiver, der betales af tredjemand, holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige 

aktiviteter. Det gælder også indtægter og omkostninger i forbindelse hermed.” 

 

De pågældende aktiver, herunder omkostninger og indtægter knyttet hertil, skal således 

ikke indgå i de regnskabsoplysninger, der aflægges til Forsyningstilsynet.   

 

Såfremt der er tale om en omkostning, der ikke er betalt af tredjemand, kan netvirksom-

heden, i forbindelse med indberetningen, ansøge om at den pågældende omkostnings-

post konkret og helt undtagelsesvist skal udeholdes af omkostningsgrundlaget for 

benchmarkingen. 

 

Ansøgningen sker ved at vælge Anden data, som Forsyningstilsynet vælger ikke skal 

indgå i benchmarkingen, når der skal indberettes data, der ikke kan indgå i benchmar-

kingen. Læs nærmere herom i ”Konterings- og indberetningsvejledning til benchmarking 

2019”. 


