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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

Nærværende vejledning er udarbejdet med henblik på, at netvirksomhederne skal 

indberette til- og afgange af netkomponenter samt anskaffelsesværdier fra og med 

2019, hvor netvirksomhederne indberetter reguleringsregnskab for reguleringsåret 

2018.  

 

Vejledningen har således til formål at forberede netvirksomhederne på fremtidige krav 

til indberetning af yderligere data til brug for benchmarking af netvirksomhedernes 

økonomiske effektivitet i 2019, og således forberede netvirksomhederne på at opdate-

re eller udvide eventuelle eksisterende registreringssystemer til at registrere disse 

data. 

 

For at kunne foretage en retvisende benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske 

effektivitet, skal benchmarkingen baseres på et ensartet datagrundlag. Formålet med 

nærværende vejledning er derfor, i lighed med den gældende til brug for den økonomi-

ske benchmarking i 2018, at sikre, at de økonomiske og tekniske data, som indberet-

tes til Forsyningstilsynet benchmarking, er opgjort på baggrund af de samme ensrette-

de principper. 

 

DEFINITIONER 

I denne vejledning forstås ved følgende: 

1) Afskrivningsperiode: Antal år, som er anvendt af netvirksomheden til at bereg-

ne den årlige afskrivning på et aktiv eller et netaktiv til brug for den bevillings-

pligtige aktivitet. De anvendte afskrivningsperioder på netaktiver, som er idrift-

sat efter 31. december 2004, skal overholde de standardlevetider, som er de-

fineret i bilag 1 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 195 af 2016. De anvendte 

afskrivningsperioder på aktiver, som er idriftsat efter 31. december 2017, skal 

overholde de standardlevetider, som er defineret i bilag 5 i indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 1594 af 2017. 

2) Anskaffelsesværdi: Værdien hvormed et aktiv til brug for den bevillingspligtige 

aktivitet indgår i forrentningsgrundlaget. Værdien skal opgøres uden eventuel-

le afskrivninger eller nedskrivninger fra idriftsættelsestidspunktet. 

3) Kapitalomkostninger: Afskrivninger og forrentning, som indgår som en del af 

netvirksomhedens totale omkostninger i benchmarkingmodellen. 

4) Netkomponenter: Udvalgte aktiver til brug for den økonomiske benchmarking 

af netvirksomhederne, som også er en del af opgørelsen af aktiver til brug for 

den bevillingspligtige aktivitet. 
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INDBERETNINGSVEJLEDNING 

I denne vejledning er der en beskrivelse af, hvordan netvirksomhederne skal indberet-

te til- og afgange af netkomponenter, som skal indgå i Forsyningstilsynets årlige 

benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. 

 

Vejledningen indeholder også en beskrivelse af, hvordan netvirksomhederne skal ind-

berette til- og afgange af anskaffelsesværdien for alle de af netvirksomhedens idriftsat-

te aktiver og netaktiver. 

 

Hvis der er spørgsmål til indberetningen, som ikke bliver besvaret i vejledningen, er 

netvirksomhederne velkommen til at kontakte Forsyningstilsynet for yderligere vejled-

ning. 

 

STANDARDISERING AF KAPITALOMKOSTNINGER 

Standardisering af netvirksomhedernes kapitalomkostninger kan gøre netvirksomhe-

dernes omkostninger mere sammenlignelige ved at korrigere for forskelle i regnskabs-

praksis, fx levetid, og forskelle i anskaffelsestidspunktet af aktiverne eller netaktiverne. 

 

Dette kræver imidlertid, at virksomhederne kan gå flere år tilbage i regnskabsbøgerne 

for at fremskaffe det nødvendige datamateriale. En analyse gennemført af Dansk 

Energi og Implement Consulting Group i 2017 af forskellige standardiseringsmetoder til 

at opgøre kapitalomkostninger, har vist, at det ikke er muligt at fremskaffe de nødven-

dige data på hverken fysiske eller finansielle data til at foretage en retvisende standar-

disering af virksomhedernes historiske kapitalomkostninger. 

 

Forsyningstilsynet vil dog på sigt arbejde med at standardisere netvirksomhedernes 

kapitalomkostninger, når der foreligger data, der har det tilstrækkelige detaljeringsni-

veau. Netvirksomhederne skal derfor fremadrettet indrapportere data, som kan under-

støtte en standardisering af kapitalomkostningerne. På den baggrund vurderer Forsy-

ningstilsynet, at der er behov for at indsamle et bredt datagrundlag, som omfatter flere 

data, end de data som umiddelbart forventes at skulle anvendes i benchmarkingmo-

dellen. 

 

Til brug for en fremtidig standardisering skal netvirksomhederne fra og med indberet-

ningen i 2019 registrere følgende: 

 

 Antal enheder af netkomponenter primo og ultimo reguleringsåret samt til- og 

afgange af netkomponenter fra netvirksomhedens anlægskartoteket, jf. Tabel 

1. 

 Anskaffelsesværdien af alle aktiver og netaktiver primo og ultimo året, samt 

tilgang og afgang af aktiver eller netaktiver, jf. . 

 Anskaffelsesåret for de netkomponenter, aktiver eller netaktiver, som er afgået 

i reguleringsåret. 
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Bemærk, at skemaerne illustreret i Tabel 1 og , til indberetning af til- og afgange af 

netkomponenter og anskaffelsesværdier, ikke vil fremgå af ENAO i 2018. Det skyldes, 

at netvirksomhederne først skal indberette dataene i forbindelse med benchmarkingen 

i 2019. 

 

TIL- OG AFGANGE AF NETKOMPONENTER 

Netvirksomhederne skal indberette primo og ultimo beholdning samt til- og afgange af 

de netkomponenter, som er angivet i  sidst i vejledningen. Netkomponenterne er ud-

valgt 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 overholder følgende kriterier.  

 

Netkomponenten er: 

 omfattet af den bevillingspligtige aktivitet 

 ejet af den indberettende netvirksomhed, og 

 i driftssat 

 

Et af følgende krav skal være opfyldt for, at en komponent kan defineres som værende 

idriftsat.  

 

Netkomponenten er: 

 spændingssat og har en funktion i nettet 

 ikke spændingssat, men kan umiddelbart kobles ind indenfor ca. én time og 

har en funktion i nettet, når den er koblet ind, såkaldt reservekapacitet 

 midlertidigt ude af drift på grund af reparation eller service, men vil opfylde et 

af de ovenstående kriterier efter endt reparation/service 

 

I Tabel 1 er angivet et udsnit af den indberetning, som netvirksomhederne skal foreta-

ge i 2019 af til- og afgange af netkomponenter. I boksen er tre eksempler på, hvordan 

primo og ultimo beholdning samt til- og afgange af netkomponenterne skal indberettes. 

Der vil i ENAO være i alt 31 rækker, én for hver netkomponent, som netvirksomheder-

ne skal indberette for. 

 

For at sikre en ensartet praksis må netvirksomhederne kun indberette komponenter i 

kategorierne angivet i  sidst i vejledningen. Det vil sige, at øvrige aktiver, som ikke 

fremgår af komponentlisten, ikke skal tælles med, og heller ikke skal inkluderes under 

en anden komponentkategori. 
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I boks 1 nedenfor er angivet tre eksempler på, hvordan en række netkomponenter skal 

indberettes. 

 

BOKS 1 | EKSEMPEL PÅ INDBERETNING AF NETKOMPONENTER 

 En ikke spændingssat reservetransformer på en 30-60 kV station skal tælles 

med, hvis den umiddelbart kan kobles ind og indgå i forsynings- eller opsam-

lingsnettet. 

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

er forbundet til kunder eller anlæg, skal ikke tælles med – kablet er end-

nu 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. 

 

 

Såfremt netvirksomheden har delt ejerskab af en netkomponent, fx en transformer, 

med en anden netvirksomhed, skal den pågældende netkomponent fordeles mellem 

netvirksomhederne forholdsmæssigt efter deres respektive ejerandele. 

 

Netvirksomhederne får gennem udligningsordningen finansieret anlæg af kollektive 

opsamlingsnet til tilslutning af VE-anlæg, herunder kraftvarmeanlæg. Netvirksomhe-

derne skal i indberetningen af netkomponenter ikke medregne netkomponenter, som 

er fuldt finansieret af udligningsordningen, i opgørelsen. Det vil som udgangspunkt 

være opsamlingsnet, felter samt et ekstra antal transformere, der følger af udlignings-

ordningen. 

 

TABEL 1 | UDSNIT AF SKEMA FOR TIL- OG AFGANGE AF NETKOMPONENTER 

 

Kilde: Forsyningstilsynets online indberetningssystem ENAO. 

Note: Der er kun vist et udsnit af de i alt 31 netkomponenter, som netvirksomhederne skal indberette 

data for. 
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Beholdningen af netkomponenter ultimo året skal til en hver tid matche med det antal 

af den pågældende netkomponent, som også skal fordeles i GIS-zoner. Dette gælder 

også hvis netvirksomheden ikke er i stand til at fordele netkomponenterne i GIS-

zonerne. Det skal dog bemærkes, at til- og afgange af netkomponenter ikke skal speci-

ficeres på de fire GIS-zoner.Til- og afgange af anskaffelsesværdier 

Netvirksomhederne skal fra 2019 indberette anskaffelsesværdien primo og ultimo året 

for alle aktiver og netaktiver, som indgår i opgørelsen af netvirksomhedens fremadret-

tede og historiske aktivbase. 

 

For tilgange skal netvirksomheden indberette anskaffelsesværdien af de aktiver, som 

er idriftsat i reguleringsåret. Den totale tilgang af anskaffelsesværdier, som er tilgået i 

reguleringsåret, er tilsvarende til den værdi, som den fremadrettede aktivbase skal 

opskrives med før afskrivninger og nedskrivninger. 

  

For afgange skal netvirksomheden indberette anskaffelsesværdien af de aktiver eller 

netaktiver, som er afgået den fremadrettede eller historiske aktivbase. Anskaffelses-

værdierne er svarende til den oprindelige anskaffelsesværdi, før alle afskrivninger eller 

nedskrivninger siden idriftsættelsen af aktivet eller netaktivet. 

 

For både primo, ultimo, til- og afgange af anskaffelsesværdierne, skal netvirksomhe-

derne ligeledes opdele de totale anskaffelsesværdier efter netvirksomhedens egen 

anvendte afskrivningsperiode. De anvendte afskrivningsperioder på aktiver og netakti-

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

rammebekendtgørelse nr. 1594 af 2017 og bilag 1 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 

195 af 2016.
1
 

 

Det skal bemærkes, at netvirksomhederne skal indberette anskaffelsesværdien for alle 

aktiver og netaktiver som indgår i henholdsvis den fremadrettede og historiske aktiv-

base, og ikke blot anskaffelsesværdien for de netkomponenter som alene indgår i den 

økonomiske benchmarking af netvirksomhederne. Det skal også bemærkes, at til- og 

afgange af anskaffelsesværdier ikke skal specificeres på de fire GIS-zoner. 

 

Til registrering af afgange af anskaffelsesværdier fordelt efter hvilket reguleringsår 

aktivet eller netaktivet er idriftsat, forventer Forsyningstilsynet at udarbejde en separat 

tabel i et Excel-ark. Excel-arket forventes at skulle vedhæftes indberetningen, som vist 

nederst i .  

 

 

  

 
1 Beholdningen af anskaffelsesværdier primo og ultimo året, skal ikke forveksles med det historiske og frem-

adrettede forrentningsgrundlag, som anvendes til at fastsætte netvirksomhedens forrentningsramme. For-

rentningsgrundlaget består af afskrevne og nedskrevne værdier, og adskiller sig dermed fra anskaffelses-

værdier, som skal opgøres uden eventuelle afskrivninger eller nedskrivninger fra idriftsættelsestidspunktet. 
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TIL- OG AFGANGE AF ANSKAFFELSESVÆRDIER 

TABEL 2 | INDBERETNING AF TIL- OG AFGANGE FOR ANSKAFFELSESVÆRDI-

ER 

 
Kilde: Forsyningstilsynets online indberetningssystem ENAO. 
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TABEL 3 | KOMPONENTLISTE TIL DEN NYE BENCHMARKING 

  Komponenttype 

En-

hed 

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 

Kilde: Forsyningstilsynet
 


