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1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

I vejledningen beskrives, hvordan netvirksomhederne skal indberette oplysninger til For-
syningstilsynets benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet i 2019. 
 
Indberetning af oplysninger til brug for benchmarkingen skal ske på Forsyningstilsynet 
elektroniske indberetningssystem (ENAO), og skal være indsendt af netvirksomheden 
og godkendt af netvirksomhedens uafhængige revisor inden 30. juni 2019.  
 
Vejledningen er udstedt med hjemmel i § 52, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 
969 af 27. juni 2018 med senere ændringer (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), 
hvor det fremgår, at Forsyningstilsynet foretager en årlig benchmarking i regulerings-
årene 2018-2021 på baggrund af oplysninger, som er indsendt til Forsyningstilsynet for 
reguleringsåret 2017 og senere.  
 
Vejledningen indeholder en beskrivelse af de regnskabsoplysninger og tekniske data for 
regnskabsåret 2018, som netvirksomhederne skal indberette til brug for Forsyningstilsy-
nets benchmarking af netvirksomhederne i 2019.  
 
Beskrivelser og definitioner i vejledningen er blevet tilpasset, så de er i overensstem-
melse med indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
I årsregnskabsloven har netvirksomheden valgfrihed til, hvordan specifikke omkost-
ningstyper skal konteres. Det samme gælder for indberetning til reguleringsregnskabet, 
som skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven med-
mindre andet er angivet i bekendtgørelse nr. 1469 af 10. december 2018 om netvirk-
somheders reguleringsregnskaber (herefter regnskabsbekendtgørelsen).  
 
I denne konteringsvejledning, som netvirksomheden skal følge ved indberetning til 
benchmarkingen, stilles der krav om, at specifikke omkostningstyper fordeles efter ens-
rettede retningslinjer. 
 
Konteringsprincipperne i denne vejledning er ikke påkrævet for indberetningen af regu-
leringsregnskabet, men netvirksomheden kan vælge at anvende principperne i denne 
vejledning, når reguleringsregnskabet skal aflægges. Hvis netvirksomheden vælger, at 
omkostningerne til reguleringsregnskabet skal opgøres efter konteringsprincipperne i 
denne vejledning, vil der i udgangspunktet kun skulle udarbejdes et regnskab, som kan 
anvendes til indberetning af reguleringsregnskabet såvel som benchmarkingen. 
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1.1 FORMÅLET MED VEJLEDNINGEN 
For at kunne foretage en retvisende benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske 
effektivitet, skal benchmarkingen baseres på et ensartet datagrundlag. Formålet med 
konterings- og indberetningsvejledningen er derfor at sikre, at de økonomiske oplysnin-
ger og tekniske data, som indberettes til Forsyningstilsynets benchmarking, er opgjort 
på baggrund af ensrettede regnskabsprincipper. 
 
Vejledningen består af to dele henholdsvis: 
 
− Konteringsvejledning (afsnit 2) 
− Indberetningsvejledning (afsnit 3) 
 

Konteringsvejledningen vedrører de regnskabsprincipper for kontering af afskrivninger 
og driftsomkostninger, som netvirksomhederne skal fordele omkostninger efter i regn-
skabsåret 2018. Regnskabsprincipperne for regnskabsoplysninger følger samme ret-
ningslinjer, som er anvendt ved indberetningen i 2018 af data for regnskabsåret 2017. 
 
Netvirksomhederne skal imidlertid være opmærksomme på, at krav til kontering af om-
kostninger til anlæg betalt af tredjemand, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 42, kan 
medføre ændringer i opgørelsen af driftsomkostninger og afskrivninger i forhold til, hvor-
dan netvirksomhederne tidligere har konteret disse omkostningsposter.  
 
Indberetningsvejledningen vedrører dels, hvilke oplysninger netvirksomhederne skal 
indberette, og dels hvordan de skal opgøres. Opgørelse af de tekniske data følger 
samme metoder, som er anvendt ved indberetningen i 2018 af data for regnskabsåret 
2017. 
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2 KONTERINGSVEJLEDNING 

Når netvirksomhederne opgør deres omkostninger, der består af driftsomkostninger, af-
skrivninger og forrentning, til brug for Forsyningstilsynets økonomiske benchmarking, er 
det vigtigt, at der er ensrettede retningslinjer for opdelingen mellem driftsomkostninger 
og afskrivninger. Der er derfor i vejledningen opstillet en række overordnede principper 
for, hvordan specifikke omkostningstyper skal fordeles på driftsomkostninger og afskriv-
ninger. Konteringsvejledningen giver desuden en række eksempler på, hvornår en om-
kostning skal allokeres til drift eller aktiveres som en investering. 
 
Som udgangspunkt skal driftsomkostninger og afskrivninger indberettet til benchmarkin-
gen være de samme, som indberettes til reguleringsregnskabet. Der kan dog være for-
skelle i forbindelse med opgørelsen til brug for benchmarkingen af netvirksomhedernes 
økonomiske effektivitet, da der i denne konterings- og indberetningsvejledning stilles 
krav om, at specifikke omkostningstyper fordeles efter fastsatte og ensrettede retnings-
linjer. 
 
Forsyningstilsynet har derfor i forbindelse med indberetning af data til årets benchmar-
king valgt at ændre navngivningen af driftsomkostninger og afskrivninger til benchmar-
kingen, så det er nemmere for netvirksomhederne at skelne mellem driftsomkostninger 
og afskrivninger, der er indberettet efter retningslinjer for henholdsvis reguleringsregn-
skabet og benchmarkingen. 
 
Driftsomkostninger og afskrivninger til brug for den økonomiske benchmarking benæv-
nes således: 
 
− Driftsomkostninger til benchmarkingen 
− Afskrivninger til benchmarkingen 
 
Driftsomkostninger og afskrivninger til benchmarkingen skal fordeles efter de regn-
skabsprincipper, som er beskrevet i følgende afsnit. 

2.1 DRIFTSOMKOSTNINGER TIL BENCHMARKINGEN 
Driftsomkostninger til benchmarkingen, skal som udgangspunkt opgøres efter de 
samme principper, der fremgår af afsnit 4.2 om driftsomkostninger i Vejledning om net-

virksomheders reguleringsregnskaber. 
 
Til benchmarkingen kan der dog være tilfælde, hvor netvirksomheden skal følge de sær-
lige principper, som er fremhævet i denne konteringsvejledning til benchmarkingen. For 
nærmere uddybning af hvilke omkostninger og investeringer, der skal konteres efter 
denne vejledning, henvises til afsnit 2.3. 
 
På baggrund af ovenstående tilfælde kan der opstå forskelle mellem driftsomkostninger 
til benchmarking og driftsomkostninger, som skal indberettes til reguleringsregnskabet. 
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2.2 AFSKRIVNINGER TIL BENCHMARKINGEN 
Afskrivninger til benchmarkingen skal som udgangspunkt opgøres efter de samme prin-
cipper, der fremgår af afsnit 4.5 om afskrivninger i Vejledning om netvirksomheders re-

guleringsregnskaber. 
 
Til benchmarkingen kan der dog være tilfælde, hvor netvirksomheden skal følge de sær-
lige principper, som er fremhævet i denne konteringsvejledning til benchmarkingen. For 
nærmere uddybning af hvilke omkostninger og investeringer, der skal konteres efter 
denne vejledning, henvises til afsnit 2.3. 
 
På baggrund af ovenstående tilfælde kan der opstå forskelle mellem afskrivninger til 
benchmarking og afskrivninger, som skal indberettes til reguleringsregnskabet. 

2.3 PRINCIPPER TIL BRUG FOR INDBERETNING TIL BENCHMARKING 
I årsregnskabsloven har netvirksomheden valgfrihed i forhold til, hvordan specifikke om-
kostningstyper skal konteres. Det samme gælder for indberetning til reguleringsregn-
skabet, som skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven 
medmindre andet er angivet i regnskabsbekendtgørelsen. 
 
I denne konteringsvejledning, som netvirksomheden skal følge ved indberetning til 
benchmarkingen, stilles der krav om, at de samme specifikke omkostningstyper fordeles 
efter ensrettede retningslinjer, som dog stadig er inden for årsregnskabslovens rammer. 
 
Herunder er oplistet de specifikke omkostningstyper, som skal håndteres efter denne 
vejledning, når de skal indberettes til benchmarkingen: 
 
− Materielle anlægsaktiver 
− Vedligeholdelse og forbedringer af aktiver i brug 
− Opdeling på delaktiver ved større anlægsprojekter 
− Indirekte produktionsomkostninger 
 
Konteringsprincipperne for ovenstående poster gennemgås i de følgende underafsnit. 

2.3.1 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
Benchmarkingen skal foretages på et ensrettet grundlag, det medfører, at alle netvirk-
somheder skal foretage en opgørelse og indberetning af materielle anlægsaktiver i hen-
hold til bestemmelserne i årsregnskabsloven for store virksomheder, kategoriseret i 
regnskabsklasse C, uanset netvirksomhedens faktiske størrelse. Materielle anlægsakti-
ver skal opgøres til kostpris, som omfatter de direkte omkostninger og indirekte omkost-
ninger, afhængig af virksomhedens regnskabsklasse. 
 
I følge årsregnskabsloven skal et materielt anlægsaktiv indregnes i balancen som et 
aktiv, når det er sandsynligt, at: 
 
− fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden 
− aktivet er under virksomhedens kontrol 
− aktivet er et resultat af tidligere perioders begivenheder 
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Alle aktiver, der opfylder ovenstående definition, skal aktiveres til kostpris og afskrives 
over aktivets forventede levetid, dog inden for standardlevetidernes rammer, jf. § 41, stk. 
5 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Der eksisterer imidlertid i praksis ofte en værdimæssig grænse for materielle anlægsak-
tiver (småaktiver), hvor aktiviteter under den værdimæssige grænse omkostningsføres 
straks i resultatopgørelsen. I årsregnskabsloven er der ikke direkte angivet en sådan 
nedre beløbsgrænse, og grænsen for småaktiver er en praktisk foranstaltning i det dag-
lige arbejde i netvirksomhedens regnskabsafdelingen og bogholderi. 
 
Netvirksomhedens ledelse aflægger regnskabet og fastlægger dermed også den prak-
sis, der benyttes i behandlingen af materielle anlægsaktiver. Det afgøres således af le-
delsen i netvirksomheden, hvor den ovennævnte værdimæssige grænse skal lægge, og 
dermed også hvornår aktivitet kvantificeres som et aktiv eller en driftsomkostning. 

2.3.2 VEDLIGEHOLDELSE OG FORBEDRING AF AKTIVER I BRUG 
I praksis kan der være udfordringer forbundet med at vurdere, om en omkostning, som 
er afholdt i forbindelse med et eksisterende aktiv, der er taget i brug, er en vedligehol-
delse eller en forbedring, og om omkostningen skal driftsføres eller aktiveres. 
 
Omkostninger, der vedrører et eksisterende aktiv, som er taget i brug, skal vurderes på 
samme måde, som hvis aktivet endnu ikke er taget i brug. Hvis omkostningen kan hen-
føres til et materielt anlægsaktiv, som angivet i afsnit 2.3.1 om materielle anlægsaktiver, 
skal omkostningen aktiveres og afskrives over den forventede levetid, dog inden for 
standardlevetidernes rammer.  
 
Omkostninger afholdt i relation til eksisterende anlægsaktiver skal medtages som et an-
lægsaktiv, når: 
 
− de afholdte omkostninger medfører en forlængelse af levetiden på det oprindelige 

aktiv 
− de afholdte omkostninger medfører, at det oprindelige aktiv bliver forbedret, herun-

der kan generere flere indtægter til virksomheden eller medfører besparelser på 
omkostningerne 

 
Omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet og målere skal omkostningsføres i 
det regnskabsår, de afholdes. Omkostninger som alene anvendes til at bringe et aktiv 
tilbage til dets oprindelige tekniske stand, er vedligeholdelsesomkostninger og skal lige-
ledes driftsføres som en omkostning i det pågældende år. 
  
Omkostninger til reparation af ledningsnet og målere er i udgangspunktet defineret som 
en vedligeholdelsesomkostning. Den del af de samlede omkostninger, der kan henføres 
til, at ledningsnettets eller målernes levetid forlænges ud over standardlevetiden, skal 
dog aktiveres og afskrives over den resterende forøgede levetid på aktivet, dog inden 
for standardlevetidernes rammer. Udskiftning af eksisterende aktiver som følge af en 
beslutning om renovering skal også aktiveres og afskrives over den resterende forøgede 
levetid på aktivet inden for standardlevetidernes rammer. 
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For omkostninger til udskiftning af et aktiv, hvor der stadig foretages regnskabsmæssige 
afskrivninger, skal den resterende bogførte værdi af aktivet straksafskrives som en om-
kostning i resultatopgørelsen. 

2.3.3 OPDELING PÅ DELAKTIVER VED STØRRE ANLÆGSPROJEKTER 
Ved større anlægsarbejder, hvor et større samlet aktiv indeholder en række delkompo-
nenter, som har forskellige levetider, skal kostprisen ved første indregning opdeles i væ-
sentlige enkeltbestanddele af det samlede anlæg. Herunder skal der ske allokering af 
omkostninger til de enkelte delkomponenter med baggrund i de konkrete forhold. Leve-
tiden for de enkelte bestanddele skal fastsættes individuelt, og bestanddelene skal af-
skrives hver for sig. Levetiden for de enkelte komponenter af aktivet fastsættes på tids-
punktet for idriftsættelse på baggrund af de oplysninger, der på dette tidspunkt er tilgæn-
gelige, og afskrivningsperioden bestemmes ud fra indtægtsrammebekendtgørelsens 
standardlevetider.  
 
Ligeledes ses det, at større ledningsprojekter medfører, at der afslutningsvis i projektet 
kommer omkostninger til at færdiggøre belægninger m.v. Flere omkostningstyper opstår 
oftest efter, at aktivet er taget endeligt i brug. Her bør der ske en aktivering af de afholdte 
omkostninger ved idriftsættelse. Efterfølgende afholdte omkostninger bør aktiveres sær-
skilt og afskrives over aktivets restlevetid. 
 
Kravene til dekomponering af anlægsaktiverne følger praksis i årsregnskabsloven. Som 
beskrevet ovenfor skal kostprisen ved første indregning opdeles i væsentlige enkeltbe-
standdele af det samlede aktiv, hvis de enkelte bestanddele har væsentlig forskellig le-
vetid.  
 
Ved anlægning af større ledningsnet kan det være vanskeligt at få frembragt et validt 
grundlag til fordeling af omkostningerne på de enkelte elementer. Det kan derfor være 
nødvendigt at fastlægge fordelingsnøgler for de omkostninger, der ikke kan henføres 
direkte til de aktivgrupper, der benyttes. Det er netvirksomhedens ansvar, at de skøn, 
der udøves, svarer til den økonomiske værdi, de enkelte delelementer har. 

2.3.4 INDIREKTE OMKOSTNINGER 
I det følgende redegøres der for, hvordan årets indirekte omkostninger, også benævnt 
som overheadomkostninger, skal opgøres ved indberetning til benchmarkingen. Indi-
rekte produktionsomkostninger skal medregnes til kostpris, som omfatter de direkte og 
indirekte omkostninger, afhængig af virksomhedens regnskabsklasse for materielle an-
lægsaktiver i årsregnskabet, jf. afsnit 2.3.1 om materielle anlægsaktiver. 
 
Indirekte omkostninger er karakteriseret ved at opfylde to kriterier: 
 
− Der skal være tale om omkostninger, som er foranlediget af arbejdet 
− Omkostningerne skal være afholdt i fremstillingsperioden 
 
For at øge sammenligneligheden mellem netvirksomhederne skal alle virksomheder til 
brug for benchmarkingen opgøre deres indirekte produktionsomkostninger efter de gæl-
dende årsregnskabsregler for virksomheder i regnskabsklasse C. 
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Indirekte omkostninger kan opdeles i omkostninger vedrørende arbejdsmateriellet og 
omkostninger vedrørende arbejdskraften. I begge tilfælde skal der foretages en registre-
ring af de anvendte ressourcer, hvilket lettest sker i form af timeregistrering. 

2.3.4.1 OMKOSTNINGER VEDRØRENDE ARBEJDSMATERIELLET 

Omkostninger vedrørende arbejdsmateriellet omfatter typisk afskrivninger på maskiner, 
materiel og bygninger, der anvendes i forbindelse med: 
 
− reparation og vedligeholdelse af ovenstående udstyr 
− øvrige omkostninger, som kan henføres til arbejdet 
 
"Øvrige omkostninger" kan fx være leasingydelser på operationelt leasede aktiver an-
vendt i arbejdet, forsikringspræmier vedrørende arbejdsmateriellet, andel af omkostnin-
ger til husleje, rengøring og ledelse i afdelingen, der er ansvarlig for arbejdet m.v. 
 
Både variable og faste omkostninger skal medregnes til kostprisen, så længe det sker 
på en systematisk måde. 

2.3.4.2 OMKOSTNINGER VEDRØRENDE ARBEJDSKRAFTEN 

Omkostninger vedrørende arbejdskraften er i praksis ofte vanskelige at opdele, men 
udgøres som udgangspunkt primært af løn, gager, pension og feriepenge. Foruden løn 
og gager samt de afledte lønarter og sociale omkostninger, der indgår i kostprisens di-
rekte lønandel, indregnes omkostninger til uddannelse, arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, ar-
bejdsskadeforsikring, omkostninger til fremstillingsadministration og -ledelse m.v. Til 
brug for afgrænsningen skal følgende to forhold klarlægges: 
 
− Definition af hvilke medarbejdere, kategorier af medarbejdere eller andele af med-

arbejdere, der bør indgå i "puljen" af indirekte omkostninger. 
− Definition af hvilke omkostningsarter vedrørende de pågældende medarbejdere, 

der kan indgå i beregningsgrundlaget. 
 
Ligesom ved omkostninger vedrørende arbejdsmateriellet skal definitionerne ovenfor 
anvendes systematisk og ensartet mellem forskellige anlægsprojekter. 

2.3.4.3 SERVICESELSKABER 

Køber netvirksomheden personaleydelser, brug af biler og maskiner hos et servicesel-
skab, bør de indirekte omkostninger allerede være pålagt den faktura, der modtages fra 
serviceselskabet. Der vil som udgangspunkt ikke være belæg for aktivering af yderligere 
indirekte omkostninger i netvirksomheden. 
 
Det er af stor økonomisk betydning, at serviceselskabet medregner alle indirekte om-
kostninger ved opgørelsen af regningen til netvirksomheden, så alle indirekte omkost-
ninger bliver fordelt. 
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3 INDBERETNINGSVEJLEDNING 

I denne del af vejledningen beskrives, hvilke oplysninger netvirksomhederne skal indbe-
rette til Forsyningstilsynets årlige benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske ef-
fektivitet.  
 
Netvirksomhederne skal i år indberette regnskabsoplysninger og tekniske data for regn-
skabsåret 2018 til Forsyningstilsynet i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen. For-
syningstilsynet skal i 2019 på baggrund af benchmarking af netvirksomhedernes øko-
nomiske effektivitet udmelde individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhederne med 
virkning i indtægtsrammen 2020. 
 
Benchmarkingen sker på baggrund af oplysninger, som netvirksomheden indsender til 
Forsyningstilsynet, jf. § 10, stk. 4 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Netvirksomhederne skal indberette oplysninger til den økonomiske benchmarking i For-
syningstilsynets online anmeldelsessystem, ENAO.1 Fristen for at indberette regnskabs-
oplysninger og tekniske data til Forsyningstilsynet er den 30. juni 2019. 
 
Ved indberetning af regnskabsoplysninger (kr.) og netkomponenter (stk. eller km), må 
beløbet eller antallet kun opgøres med maksimalt to decimaler. Netvirksomhederne skal 
derfor runde af til nærmeste tocifrede beløb eller antal, når der indberettes oplysninger 
til brug for benchmarking. 
 
Er der spørgsmål til indberetningen, som ikke bliver besvaret i vejledningen, er netvirk-
somhederne velkomne til at kontakte Forsyningstilsynet for yderligere vejledning. 

3.1 SPECIFIKATION AF OMKOSTNINGER 
Alle driftsomkostninger og afskrivninger skal som udgangspunkt medtages i omkost-
ningsgrundlaget til benchmarkingen. Netvirksomheden skal således indberette oplysnin-
ger i overensstemmelse med regnskabsprincipperne beskrevet i afsnit 2 og definitioner 
i indtægtsrammebekendtgørelsen. Derfor skal netvirksomhederne i udgangspunktet 
ikke selv foretage korrektioner af de oplysninger, der skal indberettes, medmindre andet 
er specifikt beskrevet i denne vejledning. 
 
Forsyningstilsynet vil efterfølgende, og på baggrund af netvirksomhedernes indberet-
ning af anden data, som Forsyningstilsynet har valgt ikke skal indgå i benchmarkingen, 
vurdere, om der er omkostninger, som konkret og undtagelsesvist skal holdes ude af 
omkostningsgrundlaget i benchmarkingen eller udmøntningsgrundlaget til brug for fast-
sættelse af det individuelle effektiviseringskrav. Vejledningen til, hvordan sådanne om-
kostningsposter skal indberettes, findes i afsnit 3.2, hvortil der henvises. 
 
De indberettede omkostningsposter omtalt i dette afsnit, skal være revisorpåtegnet.  
 

 
1 https://enao.forsyningstilsynet.dk 
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Tabel 1 viser den første indberetningsfane i ENAO, hvor netvirksomheden skal angive 
regnskabsoplysninger til brug for benchmarkingen. 
 

TABEL 1 | INDBERETNING AF DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER 

 
 
Kilde: Forsyningstilsynets online indberetningssystem ENAO. 
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Vejledning til indberetning af ovennævnte omkostninger gennemgås i de følgende un-
derafsnit. 

3.1.1 DRIFTSOMKOSTNINGER TIL BENCHMARKINGEN 
Netvirksomheden skal indberette årets driftsomkostninger til benchmarkingen, som skal 
opgøres efter de principper, der fremgår af konteringsvejledningens afsnit 2.1. [skal ind-
tastes i kr.] 
 
Kravene til aflæggelse af reguleringsregnskab giver netvirksomheden fri valgmulighed i 
forhold til at fordele specifikke omkostninger til enten driftsomkostninger eller afskrivnin-
ger, jf. afsnit 4.2 om driftsomkostninger i Vejledning om netvirksomheders regulerings-

regnskaber. Da benchmarkingen ensretter konteringerne ved ovenstående valgmulig-
heder, kan der opstå forskelle mellem de driftsomkostninger, som skal indberettes til 
benchmarkingen, og de driftsomkostninger, der indberettes ved aflæggelse af netvirk-
somhedens reguleringsregnskab.  
 
Hvis netvirksomheder anvender konteringsprincipperne i denne vejledning til også at 
opgøre omkostningerne til brug for aflæggelse af netvirksomhedens reguleringsregn-
skabet, vil omkostningerne indberettet til henholdsvis benchmarkingen og regulerings-
regnskabet være de samme.  
 
Under Anvendt regnskabsklasse til reguleringsregnskabet skal netvirksomheden oplyse, 
om omkostningerne til brug for reguleringsregnskabet følger de samme konteringsprin-
cipper, som er anført i denne vejledning. For mere information henvises til afsnit 3.1.4. 
 
Omkostninger til nettab samt anden data, som Forsyningstilsynet har valgt ikke skal 
indgå i benchmarkingen, skal derfor ikke korrigeres af netvirksomheden i forbindelse 
med indberetningen af driftsomkostninger til benchmarkingen. 
 
Bemærk, at omkostninger til nettab og anden data, som Forsyningstilsynet har valgt ikke 
skal indgå i benchmarkingen, bliver indberettet særskilt. For flere detaljer henvises til 
afsnit 3.2. 

3.1.2 AFSKRIVNINGER TIL BENCHMARKINGEN 
Netvirksomheden skal indberette årets afskrivninger til benchmarkingen, som skal op-
gøres efter de principper, der fremgår af konteringsvejledningens afsnit 2.2. [skal ind-
tastes i kr.]  
 
Kravene til aflæggelse af reguleringsregnskab giver netvirksomheden fri valgmulighed i 
forhold til at fordele specifikke omkostninger til enten driftsomkostninger eller afskrivnin-
ger, jf. afsnit 4.5 om afskrivninger i Vejledning om netvirksomheders reguleringsregn-

skaber. Da benchmarkingen ensretter konteringerne ved ovenstående valgmuligheder, 
kan der opstå forskelle mellem de afskrivninger, som skal indberettes til benchmarkin-
gen, og de afskrivninger, der indberettes ved aflæggelse af netvirksomhedens regule-
ringsregnskab. 
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Hvis netvirksomheder anvender konteringsprincipperne i denne vejledning til også at 
opgøre omkostningerne til brug for aflæggelse af netvirksomhedens reguleringsregn-
skabet, vil omkostningerne indberettet til henholdsvis benchmarkingen og regulerings-
regnskabet være de samme. 
Under Anvendt regnskabsklasse til reguleringsregnskabet skal netvirksomheden oplyse, 
om omkostningerne til brug for reguleringsregnskabet følger de samme konteringsprin-
cipper, som er anført i denne vejledning. For mere information henvises til afsnit 3.1.4. 
 
Anden data, som Forsyningstilsynet har valgt ikke skal indgå i benchmarkingen, skal 
derfor ikke korrigeres af netvirksomheden i forbindelse med indberetningen af afskriv-
ningerne til benchmarkingen. 
 
Bemærk, at anden data, som Forsyningstilsynet har valgt ikke skal indgå i benchmar-
kingen, bliver indberettet særskilt. For flere detaljer henvises til afsnit 3.2. 

3.1.3 SAMLET AKTIVBASE TIL BENCHMARKINGEN 
Netvirksomheden skal indberette årets beholdning ultimo af samlet aktivbase til bench-
markingen, som skal opgøres efter de principper, der fremgår af konteringsvejlednin-
gens afsnit 2.2. [skal indtastes i kr.] 
 
Kravene til aflæggelse af reguleringsregnskab giver netvirksomheden fri valgmulighed i 
forhold til at fordele specifikke omkostninger til enten driftsomkostninger eller afskrivnin-
ger. Da benchmarkingen ensretter konteringerne ved ovenstående valgmuligheder, kan 
der opstå forskelle mellem den samlet aktivbase, som skal indberettes til benchmarkin-
gen, og den samlet aktivbase, der indberettes ved aflæggelse af netvirksomhedens re-
guleringsregnskab. 
 
Hvis netvirksomheder anvender konteringsprincipperne i denne vejledning til også at 
opgøre omkostningerne til brug for aflæggelse af netvirksomhedens reguleringsregn-
skabet, vil omkostningerne indberettet til henholdsvis benchmarkingen og regulerings-
regnskabet være de samme. Det betyder, at samlet aktivbase, som skal indberettes til 
benchmarkingen, vil svare til summen af den historiske aktivbase til forrentning tillagt 
den fremadrettede aktivbase til forrentning, jf. afsnit 4.4.1 og 4.4.3 i Vejledning om net-

virksomheders reguleringsregnskaber. 
 
Under Anvendt regnskabsklasse til reguleringsregnskabet skal netvirksomheden oplyse, 
om omkostningerne til brug for reguleringsregnskabet følger de samme konteringsprin-
cipper, som er anført i denne vejledning. For mere information henvises til afsnit 3.1.4.  
 
Netvirksomheden skal være særlig opmærksom på, at anlæg, som netvirksomheden får 
fuldt finansieret gennem udligningsordningen, ikke skal indgå i opgørelsen af samlet 
aktivbase til forrentning, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 42.  
 
Anden data, som Forsyningstilsynet har valgt ikke skal indgå i benchmarkingen, jf. afsnit 
3.2, skal ikke korrigeres af netvirksomheden i forbindelse med indberetningen af den 
samlet aktivbase til forrentning. 
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Bemærk at, anden data, som Forsyningstilsynet har valgt ikke skal indgå i benchmar-
kingen, bliver indberettet særskilt. For flere detaljer henvises til afsnit 3.2. 

3.1.4 ANVENDT REGNSKABSKLASSE TIL REGULERINGSREGNSKABET 
Netvirksomheden skal oplyse hvilken regnskabsklasse, netvirksomheden har anvendt i 
forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet.  
 
Forsyningstilsynet er opmærksom på, at omkostninger til materielle anlægsaktiver og 
indirekte produktionsomkostninger skal fordeles efter gældende regler i årsregnskabs-
loven for virksomheder i regnskabsklasse C. Hvis netvirksomhedens øvrige regnskabs-
aflæggelse fx er opgjort efter regnskabsklasse B, er det Regnskabsklasse B, netvirk-
somheden skal oplyse i indberetningen til benchmarkingen. 

3.1.5 KONTERINGSPRINCIPPER ANVENDT TIL REGULERINGSREGNSKABET 
Netvirksomheden skal oplyse om konteringsprincipperne til benchmarkingen, som er 
beskrevet i afsnit 2.3, også bliver anvendt til at opgøre netvirksomhedens omkostninger 
til brug for aflæggelse af reguleringsregnskabet. 
 
Hvis netvirksomheden har valgt, at omkostningerne til reguleringsregnskabet skal opgø-
res efter konteringsprincipperne i afsnit 2.3, skal netvirksomheden vælge Principper for 

benchmarkingen. 
 
Hvis netvirksomheden har valgt at anvende andre konteringsprincipper, end dem der er 
beskrevet i afsnit 2.3, skal netvirksomheden vælge Andre principper. 

3.1.6 OMKOSTNINGER TIL NETTAB 
Netvirksomheden skal indberette den andel af de samlede driftsomkostninger, der kan 
henføres til omkostninger til nettab. Netvirksomhedens omkostninger til nettab, som skal 
indberettes til benchmarkingen, er svarende til de omkostninger, der skal indberettes 
ved aflæggelse af reguleringsregnskabet, jf. afsnit 4.2.1 i Vejledning om netvirksomhe-

ders reguleringsregnskaber. [skal indtastes i kr.] 
 
Beløbet er en delmængde af ”Driftsomkostninger til benchmarkingen”. 
 
Netvirksomheden skal opgøre årets omkostninger til nettab efter principperne i årsregn-
skabsloven. I opgørelsen indgår fx både reguleringsårets afregnede a conto omkostnin-
ger til nettab samt reguleringsårets regnskabsmæssige saldoafregnede beløb, der ved-
rører tidligere års nettab. 
 
I opgørelsen af reguleringsårets omkostninger til nettab skal netvirksomheden mod-
regne den indtægt, som netvirksomheden har modtaget fra udligningsordningen til dæk-
ning af omkostninger til nettab, der vedrører reguleringsåret. 

3.1.7 OMKOSTNINGER TIL OVERLIGGENDE DISTRIBUTIONSNET  
Netvirksomheden skal indberette omkostninger til distribution af elektricitet gennem 
overliggende distributionsnet. Netvirksomheden skal alene indberette de omkostninger, 
der relaterer sig til distribution af elektricitet fra transmissionsnettet og ned gennem det 
overliggende distributionsnets anlæg. [skal indtastes i kr.] 
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Netvirksomheden skal samtidig angive hvilke andre netvirksomheder, der har modtaget 
betalingerne, samt angive de beløb hver enkelt netvirksomhed har modtaget af de sam-
lede omkostninger. [skal indtastes i kr.] 
 
Forsyningstilsynet indsamler oplysninger om omkostninger til overliggende distributions-
net med henblik på at afdække om en sammenligning på tværs af spændingsniveauer 
kan forbedres. 

3.1.8 INDTÆGTER FRA UNDERLIGGENDE DISTRIBUTIONSNET  
Netvirksomheden skal indberette årets samlede indtægter fra distribution af elektricitet 
gennem eget net til underliggende distributionsnet. Netvirksomheden skal alene oplyse 
de indtægter, der relaterer sig til distribution af elektricitet fra transmissionsnettet og ned 
gennem eget anlæg. [skal indtastes i kr.] 
 
Netvirksomheden skal samtidig angive, hvilke netvirksomheder der har betalt indtæg-
terne, samt angive de beløb hver enkelt netvirksomhed har dækket af de samlede ind-
tægter. [skal indtastes i kr.] 
 
Forsyningstilsynet indsamler oplysninger om indtægter fra underliggende distributions-
net med henblik på at afdække om en sammenligning på tværs af spændingsniveauer 
kan forbedres. 

3.2 DATA, DER IKKE KAN INDGÅ I BENCHMARKINGEN 
Formålet med benchmarkingen er at sammenligne netvirksomhedernes omkostninger, 
for på den måde at vurdere deres økonomiske effektivitet. Denne sammenligning skal 
ske på baggrund af et ensrettet og sammenligneligt omkostningsgrundlag. Udgangs-
punktet for omkostningsgrundlaget er netvirksomhedernes totale omkostninger.  
 
Det kan dog i den forbindelse være nødvendigt at behandle bestemte typer af omkost-
ninger anderledes end andre, da det ikke er alle omkostningsposter, som er sammen-
lignelige på tværs af netvirksomhederne, eller som netvirksomhederne har kontrol over. 
 
Indberetningerne skal opfylde betingelserne i denne vejledning, herunder at indberet-
ningen skal være begrundet, dokumenteret og de indberettede beløb skal være revide-
ret, jf. nedenfor. 
 
De indberettede omkostningsposter omtalt i dette afsnit, skal være revisorpåtegnet.  
 
For at sikre et ensartet og sammenligneligt omkostningsgrundlag fremgår det af ind-
tægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 3, at der er visse omkostninger og data, der 
ikke kan indgå i benchmarkingen. Derudover kan Forsyningstilsynet også vælge, at an-
dre data ikke kan indgå i benchmarkingen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, 
stk. 3, nr. 4. Sådanne data, der ikke kan indgå i benchmarkingen, benævnes alminde-
ligvis som særlige omkostninger 
 

Stk. 3. Følgende data kan ikke indgå i benchmarkingen: 
1) Nettoomkostninger til energispareindsatsen, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- og 
distributionsvirksomheder. 
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2) Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor der er offentlig med-
finansiering. 
3) Omkostninger til myndighedsbehandling som nævnt i § 26, stk. 3, nr. 3. 
4) Anden data, som Forsyningstilsynet vælger ikke skal indgå i benchmarking. 

3.2.1 DATA, DER IKKE KAN INDGÅ I BENCHMARKINGEN (§ 10, STK. 3, NR. 1-3) 
Visse typer af omkostninger kan lovbestemt ikke indgå i benchmarking. Det drejer sig 
om de typer af omkostninger, der fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 
3, nr. 1-3. Netvirksomhederne skal indberette disse omkostninger til Forsyningstilsynet. 
 
Ad § 10, stk. 3, nr. 1 
Nettoomkostninger til energispareindsatsen, jf. bekendtgørelse om energispareydelser 
i net- og distributionsvirksomheder. Forsyningstilsynet bemærker, at nettoomkostninger 
til energispareindsatsen pr. definition ikke indgår i opgørelsen af netvirksomhedernes 
driftsomkostninger, jf. definitionen af begrebet ”driftsomkostninger” i indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 2, nr. 5, hvorfor disse omkostninger ikke fratrækkes på ny i omkost-
ningsgrundlaget. 
 
Ad § 10, stk. 3, nr. 2 
Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor der er offent-

lig medfinansiering. [skal indtastes i kr.] 
 
Ad § 10, stk. 3, nr. 3  
Udgifter til myndighedsbehandling. [skal indtastes i kr.] 

3.2.2 ANDEN DATA, SOM FORSYNINGSTILSYNET VÆLGER IKKE SKAL INDGÅ I 
BENCHMARKINGEN (JF. § 10, STK. 3, NR. 4) 
Forsyningstilsynet kan vælge, at anden data end det i § 10, stk. 3, nr. 1-3, heller ikke 
skal indgå i omkostningsgrundlaget til brug for benchmarkingen, jf. indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 4.  
 
Forsyningstilsynet har på baggrund af Benchmarkingekspertgruppens anbefalede krite-
rier, jf. den afsluttende rapport ovenfor og tilsynets egne overvejelser valgt nogle typer 
af omkostninger, som Forsyningstilsynet med henblik på at sikre en retvisende bench-
marking vurderer ikke bør indgå i omkostningsgrundlaget for benchmarkingen. Der er 
tale om fire yderligere typer af omkostninger, der holdes ude af omkostningsgrundlaget 
for benchmarkingen end de tre typer af omkostninger, der er fastsat i indtægtsramme-
bekendtgørelsens § 10, stk. 3, nr. 1-3. Netvirksomhederne skal indberette disse omkost-
ninger til Forsyningstilsynet. 
 
De fire yderligere typer af omkostninger, som Forsyningstilsynet har valgt skal holdes 
ude af omkostningsgrundlaget er følgende: 
 
− Tab på debitorer vedrørende elhandelsselskaber 

Omfatter kun tab på debitorer vedr. elhandelsselskaber, hvor betingelserne for sik-
kerhedsstillelse er opfyldt. Tab på andre debitorer skal således ikke indberettes un-
der denne kategori. [skal indtastes i kr.] 
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Netvirksomhederne skal i forbindelse med indberetningen redegøre for, hvilket han-
delsselskab der er tale om samt redegøre for, at betingelserne for sikkerhedsstil-
lelse har været opfyldt. Derudover skal netvirksomheden på Forsyningstilsynet an-
modning kunne fremvise meddelelse fra elhandelsselskabets advokat, hvor tabet 
til debitoren bekræftes.  

 
− Omkostninger afholdt af tredjemand, som ikke er dækket af forsikring eller skades-

forvolder 

Omkostninger afholdt af tredjemand vedrører omkostninger, omfatter alene mer-
omkostningen som er afholdt af netvirksomheden. Det kan fx være udgifter til re-
etablering af anlæg efter skader, typisk graveskader eller hærværk, hvor netvirk-
somheden kun delvist har fået dækket de samlede omkostninger til udbedring af 
skaderne. [skal indtastes i kr.] 

 
Forsyningstilsynet gør opmærksom på at omkostninger, der er dækket af tredje-
mand, skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra netvirksomhedens øvrige aktivite-
ter, jf. § 42 i Indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 
− Straksafskrivninger på ikke-fjernaflæste målere 

Denne post omhandler alene straksafskrivninger af målere, der ikke lever op til be-
kendtgørelse nr. 75 af den 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af 
elektricitet i slutforbruget med senere ændringer, jf. kravene i §§ 4-7. [skal indta-
stes i kr.] 

 
− Force majeure 

Omkostninger i kategorien force majeure er omkostninger, som opstår som følge af 
ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig ka-
rakter. Kategorien omfatter kun specifikke omkostninger, der er forårsaget af en 
hændelse, som netvirksomheden ikke kunne have forudset, og som netvirksomhe-
den ikke kunne have garderet sig imod. [skal indtastes i kr.] 
 
Der stilles krav til netvirksomheden om at beskrive den pågældende hændelse, be-
grunde hvorfor hændelsen ikke kunne have været undgået og dokumentere stør-
relsen af omkostningerne fx ved fakturaer eller kontoudtog. 

 
Andre typer af omkostninger 
Den enkelte netvirksomhed har derudover, mulighed for at indsende en begrundet an-
søgning om at holde Andre typer af omkostninger ude af omkostningsgrundlaget til brug 
for benchmarkingen, hvis netvirksomheden vurderer omkostningen bør holdes ude af 
omkostningsgrundlaget. [skal indtastes i kr.] 
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For andre typer af omkostninger, der ikke er omfattet af de førnævnte syv typer af om-
kostninger2foretager Forsyningstilsynet en konkret vurdering og vil i ganske særlige til-
fælde og helt undtagelsesvist kunne vælge at holde disse omkostninger ude af omkost-
ningsgrundlaget for benchmarkingen. Det er dog kun væsentlige omkostninger, jf. ne-
denfor, der kan holdes ude efter denne kategori.  
 
Der stilles krav til netvirksomheden om at beskrive og begrunde, hvorfor disse andre 

typer af omkostninger ikke bør indgå i benchmarkingen. I begrundelsen skal netvirksom-
heden redegør for at den ansøgte omkostning ikke er sammenlignelig og derfor bør hol-
des ude af omkostningsgrundlaget til benchmarkingen eller hvorfor omkostningen er 
upåvirkelig og derfor bør holdes ude af udmøntningsgrundlaget. I tillæg skal netvirksom-
heden dokumentere omkostningerne fx ved fakturaer eller kontoudtog. 

3.2.3 DOKUMENTATIONSKRAV 
De af netvirksomheden ansøgte omkostningsposter om anden data, som Forsyningstil-
synet vælger skal holdes ude af benchmarkingen, jf. § 10, stk. 3, nr. 4, skal ledsages af 
en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor netvirksomheden mener, at den ansøgte om-
kostning tilhører en af de ovenstående kategorier, samt dokumentation for omkostnin-
gen. 
 
En fyldestgørende begrundelse skal indeholde en beskrivelse af, hvilken aktivitet om-
kostningen skal henføres til. Hvis der er tale om andre typer af omkostninger, som ikke 
er nævnt i denne vejledning, skal netvirksomheden også begrunde hvorfor netvirksom-
heden mener, at aktiviteten er ganske særlig og derfor undtagelsesvist skal holdes ude 
af omkostningsgrundlaget eller udmøntningsgrundlaget.  
 
En tilstrækkelig dokumentation for omkostningsposten kan være i form af fakturaer el-
ler kontoudtog. Begrundelsen samt dokumentation skal vedhæftes ENAO-indberetnin-
gen.   
 
I Tabel 2 ses et udsnit af indberetningsskemaet for de ovenstående omkostninger. Det 
fremgår af tabellen, at der for hver omkostningspost skal indtastes hvor mange omkost-
ninger, der skal fordeles på driftsomkostninger og afskrivninger. Derudover skal netvirk-
somheden også oplyse den bogførte anlægsværdi.  
 
Forsyningstilsynet gør opmærksom på at netvirksomheden kan have flere aktiviteter i 
samme kategori. I disse tilfælde skal summen af aktiviteterne angives i indberetnings-
skemaet, men netvirksomheden skal vedlægge særskilt dokumentation for hver enkelt 
af de summerede aktiviteter 
 
Forsyningstilsynet gør endnu en gang opmærksom på at de indberettede omkostnings-
poster omtalt i dette afsnit samt i afsnit 3.1 skal være revisorpåtegnet.  

 
2 Tre som er lovbestemte og fire som Forsyningstilsynet har valgt skal holdes ude. 
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TABEL 2 | UDSNIT AF SKEMA FOR DATA DER IKKE KAN INDGÅ I BENCHAMRKINGEN 

 

Kilde: Forsyningstilsynets online indberetningssystem ENAO. 

3.2.4 VÆSENTLIGHEDSKRITERIE 
Forsyningstilsynet har valgt, at omkostningsposter, der omhandler kategorien Andre ty-

per af omkostninger, skal være af væsentlig betydning før Forsyningstilsynet vil foretage 
en konkret vurdering af, om omkostninger skal udgå af benchmarkingen. Omkostninger 
der ikke er væsentlige vil derfor indgå i benchmarkingen. 
 
Forsyningstilsynet valgte i forbindelse med Afgørelser om individuelt effektiviseringskrav 

og krav for utilstrækkelig leveringskvalitet for 2018, at andre typer af omkostninger, er 
væsentlige når de samlet set (puljet) udgør mere end 1 pct. af netvirksomhedens om-
kostninger. 
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Forsyningstilsynet vurderer, at væsentlighedskriteriet samt metoden skal genovervejes 
i 2019 og fremadrettet. Derfor vil Forsyningstilsynet gerne gøre opmærksom på, at væ-
sentlighedskriteriet er fastsat på baggrund af den nuværende benchmarkingmetode, og 
derfor vil kunne ændre sig, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.  
 
Den anvendte metode er således ikke udtryk for en bindende praksis for fremtidige 
benchmarkingafgørelser. 

3.3 NETKOMPONENTER OG GIS-FORDELING 
Forsyningstilsynet har udvalgt 32 netkomponenter, som netvirksomhederne skal indbe-
rette til brug for den økonomiske benchmarking af netvirksomhederne. De udvalgte net-
komponenter er en del af opgørelsen af aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet. 
Netkomponenterne fremgår af Tabel 3 i denne vejledning. [skal indtastes i stk. eller 
km] 
 
Netvirksomhederne skal indberette, hvor mange enheder de ejer af en række netkom-
ponenter, som er udvalgt 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 i) er omfattet af den bevillingsplig-
tige aktivitet, ii) der ejes af netvirksomheden, og iii) som er i drift. Et af følgende krav skal 
være opfyldt for, at en netkomponent kan defineres som værende i drift: 
 
− Komponenten er spændingssat og har en funktion i nettet. 
− Komponenten er ikke spændingssat, men kan umiddelbart kobles ind inden for ca. 

én time og har en funktion i nettet, når den er koblet ind. En såkaldt reservekapaci-
tet. 

− Komponenten er midlertidigt ude af drift pga. reparation eller service, men vil op-
fylde et af de ovenstående kriterier efter endt reparation/service. 

 
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 opsamlingsnettet. 

 

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

til kunder eller anlæg, skal ikke tælles med – kablet er endnu 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. 
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For at sikre en ensartet praksis må netvirksomhederne kun indberette komponenter i 
kategorierne angivet i Tabel 3 nedenfor. Det vil sige, at øvrige netkomponenter, som 
ikke fremgår af komponentlisten, ikke skal tælles med og heller ikke skal inkluderes un-
der en anden komponentkategori.  
 
Det samlede antal enheder netkomponenter, som netvirksomheden indberetter til For-
syningstilsynet, skal være opgjort ultimo året. 
 
Såfremt netvirksomheden har delt ejerskab af en netkomponent, fx en transformer med 
en anden netvirksomhed, skal den pågældende netkomponent fordeles mellem netvirk-
somhederne forholdsmæssigt efter deres respektive ejerandele. 
 
Netvirksomheden skal være særligt opmærksom på, at antallet af netkomponenter til 
brug for benchmarkingen, skal opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i ind-
tægtsrammebekendtgørelsens § 42. Det indebærer, at anlæg betalt af tredjemand ikke 
må indgå i opgørelsen af netkomponenter til brug for benchmarkingen. 
 

Såfremt en netvirksomhed ejer stikledninger, skal netvirksomheden indberette, hvor 
mange kilometer stikledninger netvirksomheden ejer samt lave en zone-inddeling af stik-
ledningerne. Det vil sige, at stikledninger skal indberettes på samme måde som de andre 
netkomponenter, der fremgår af Tabel 3. Forsyningstilsynet bemærker, at indberetnin-
gen af stikledninger skal bruges til at afdække, hvordan stikledninger ejet af netvirksom-
heder bør håndteres i benchmarkingen.  

TABEL 3 | NETKOMPONENTLISTE 

  
Komponenttype Enhed 

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 
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Komponenttype Enhed 

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 

32 0,4 kV stikledninger km 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Netvirksomhederne skal indberette placeringen af de netkomponenter, der fremgår af 
Tabel 3. Til brug for dette skal netvirksomhederne anvende de GIS-kortlag, som er til-
gængelige på følgende link:  
 
http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/oekonomisk-benchmarking/ 
 
Formålet med GIS-kortlaget er, at netvirksomhederne ensrettet kan indberette data ved-
rørende den geografiske placering af netkomponenterne.  
 
GIS-kortlaget tager udgangspunkt i GeoDanmarks datakilde FOT, som udstedes via 
kortforsyningen hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. FOT står for ”fælles 
offentligt geografisk administrationsgrundlag” og dækker over geografiske data, som 
staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. 
 
På baggrund af GIS-kortlagene kan netvirksomhederne fordele deres netkomponenter i 
fire zoner, som er: 
 
1. Højzone (bykerne) 
2. Høj mellemzone (høj bebyggelse) 
3. Lav mellemzone (lav bebyggelse, infrastruktur og erhverv) 
4. Lavzone (sø og åbent hav, skov og vådområder samt øvrigt land) 
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Netvirksomhederne skal i ENAO indberette, antal enheder af hvert enkelt netkomponent 
de har i de fire GIS-zoner, se Tabel 4. Indberetningen skal ske på baggrund af det frem-
sendte GIS-kortlag med zoneinddeling, som kan indlæses i netvirksomhedens eget GIS-
registreringssystem.  
 
I Tabel 4 nedenfor er gengivet et udsnit af indberetningsskemaet for netkomponenter i 
ENAO. Det fremgår af tabellen, at netvirksomhederne ud over det samlede antal net-
komponenter også skal indberette antal netkomponenter fordelt på fire GIS-zoner.  
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TABEL 4 | UDSNIT AF INDBERETNINGSSKEMAET FOR NETKOMPONENTER 

 

Kilde: Forsyningstilsynet online indberetningssystem ENAO.  

Bemærk, at indtastning af oplysninger i felterne ’ikke fordelt’ påkræver, at netvirksom-
heden vedhæfter en forklaring på, hvorfor netkomponenterne ikke er blevet fordelt ud 
på zonerne. 
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Netkomponenterne, som fremgår af Tabel 3, tilhører i udgangspunktet den GIS-zone, 
som de er angivet til at tilhøre i GIS-kortlaget. Der gælder dog særlige forhold for føl-
gende netkomponenter: 
 

5 30-60 kV åbent felt med effektafbryder 
6 30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder 
7 30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder 
8 30-60 kV transformer < 20 MVA 
9 30-60 kV transformer ≥ 20 MVA 
10 30-60 kV shuntreaktor 
11 30-60 kV kondensatorbatteri 
12 30-60 kV slukkespole 
13 10-20 kV felt med effektafbryder 
14 10-20 kV landkabel, APB 
15 10-20 kV landkabel, PEX 
17 10-20 kV luftledning 
18 10-20 kV slukkespole 

 
Hovedstationer, dvs. 30-60 kV stationer, er i GIS-kortlaget registreret som en flade/ma-
trikel, og er derfor i udgangspunktet angivet til at tilhøre en given GIS-zone.  
 
Alle netvirksomheder skal imidlertid selv foretage en GIS-inddeling af egne hovedstati-
oner. Det gøres ved at tegne en cirkel med centerpunkt i fladen/matriklens vægtede 
center. Cirklen skal have en radius på 200 m, jf. Figur 1. Herefter opgøres det, hvor 
mange procent af cirklen, der ligger i de forskellige GIS-zoner, som grænser op til ho-
vedstationen i GIS-kortlaget.  
 
Hovedstationen tæller med i den GIS-zone, som størstedelen af cirklen befinder sig i, jf. 
GIS-kortlaget. Alle netkomponenter på den pågældende hovedstation (nr. 5-15 og nr. 
17-18), tilhører dermed den GIS-zone, som hovedstationen, hvori de er installeret, tilhø-
rer. 

FIGUR 1 | OPGØRELSE AF GIS-ZONE FOR HOVEDSTATIONER 

 

 

 

Kilde: Forsyningstilsynet. 
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Tællevejledningen til netkomponenterne, som fremgår af Tabel 5, tager udgangspunkt i 
den tekniske opbygning og opdeling af elnettet, som fremgår af Figur 2. Figur 2 viser en 
skematisk oversigt over distributionsnettets tekniske opdeling i stationer(hoved-/net-) og 
linjer (kabel- og luftledningsanlæg). Elnettet er yderligere inddelt i statistikområder. Sta-
tistiskområderne anvendes blandt andet i forbindelse med Forsyningstilsynets måling af 
netvirksomhedernes leveringskvalitet. 

FIGUR 2 | TEKNISK OPBYGNING OG OPDELING AF ELNETTET 

 

Kilde: Dansk Energi 
Note: Opdelingsprincippet i figuren er kun delvist vist for stationer og linjer på 132-150 kV. Det viste 
princip for statistikområdet 25-100 kV er dog på tilsvarende vis også gældende for statistikområdet  

En mere detaljeret beskrivelse af netkomponenterne og en tællevejledning fremgår af 
komponentoversigten i Tabel 5. 

TABEL 5 | KOMPONENTOVERSIGT OG TÆLLEVEJLEDNING 

Komponenttyper Komponentforklaring 

Åbent 30-60 kV-felt  
med effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt med 
effektafbryder i et åbent anlæg, som er luftisoleret eller delvist gasisoleret 
(herved forstås felter, hvor kun feltets effektafbryder anvender en isolati-
onsgas (fx SF6) eller vakuum som brydemedium). 

Hvis der i forbindelse med dobbeltskinneanlæg er installeret to effektaf-
brydere til samme linje, transformer e.l., kan disse medregnes som to 
felter i opgørelsen. 

I et dobbeltskinneanlæg med én effektafbryder og to adskillere pr. linje, 

 

Kabelskab 

100-170 kV 25-100 kV 

Linje Hovedstation 

(150/60 kV) 

                         Hovedstation 

                           (60/10 kV) 

1-25 kV 
 

Lavspænding (0,4 kV) 

Linje Linje 

1-25 kV 
 

Traditionelle statistikområder 
Definitioner af hoved- og netstationer 

 

Elmåler 

Stikledning 

                  

0,4 linje 

         Netstation 
             (10/0,4 kV) 

         Netstation 
             (10/0,4 kV) 

Lavspæn- 
dingsnettet 

A1-kunder A2-kunder 

B1-kunder 

B2-kunder 

C-kunder 

A0-kunder 
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transformer e.l. (en adskiller til hver skinne) medregnes kun ét felt i op-
gørelsen. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andel af 
nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-
tionen, samt andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 
stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

Åbent 30-60 kV-felt  
med adskiller men uden  

effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt, som 
indgår i et åbent, luftisoleret anlæg, og som indeholder én eller flere ad-
skillere men ingen effektafbryder. 

Hvis der fx i et koblingsfelt er installeret to adskillere i serie, medregnes 
disse kun som ét felt. 

Adskillere, der er installeret i serie med en effektafbryder, medregnes 
som en del af effektafbryderfeltet. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andel af 
nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-
tionen, samt andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 
stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

Gasisoleret 30-60 kV- felt 
med effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt med 
effektafbryder i et fuldt gasisoleret anlæg (GIS-anlæg, hvor både anlæg-
gets brydemedium og isolationsmedium er SF6 eller en anden tryksat 
isolationsgas(-blanding)). 

Et 30-60 kV-felt kan kun betegnes som gasisoleret, når også samleskin-
nen er gasisoleret. Et anlæg, hvor samleskinnen er luftisoleret (og ikke 
tryksat), skal tælles med som et åbent 30-60 kV-felt. 

Derudover opgøres gasisolerede 30-60 kV-felter med effektafbryder efter 
samme retningslinjer som åbne 30-60 kV-felter med effektafbryder, jf. 
ovenfor. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andel af 
nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-
tionen, samt andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 
stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

10-20 kV-felt  
med effektafbryder 

Linje-, kabel-, transformer-, reaktor-, kondensator- eller koblingsfelt med 
effektafbryder. 

Kun egentlige primæranlæg med effektafbrydere medregnes i opgørel-
sen. Dette gælder såvel primæranlæg placeret i hovedtransformerstatio-
ner, som tilsvarende primæranlæg med effektafbrydere, der er placeret i 
koblingsstationer. 

Hvis der i forbindelse med dobbeltskinneanlæg er installeret to effektaf-
brydere til samme linje, transformer e.l., kan disse medregnes som to 
felter i opgørelsen. 

I et dobbeltskinneanlæg med én afbryder og to adskillere pr. linje, trans-
former e.l. (en adskiller til hver skinne) medregnes kun ét felt i opgørel-
sen. 

Kontroltavler, relæbeskyttelse, manøvre- og signalkabler og andel af 
nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på 30-150 kV-sta-
tionen, samt andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, 
stationskontrol m.m. betragtes som en del af feltet. 

Landkabel Kun tracélængden medtages. Dvs. ekstra meter kabel, der medgår til op-
føringer i stationer, master, kabelskabe o.l., skal ikke medtages i opgø-
relsen. 

Ende- og samlemuffer og eventuelt hjælpeudstyr (fx olieanlæg) betragtes 
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som en del af kablet. 

For kabelanlæg med flere 3-lederkabler (eller sæt af 3 1-lederkabler) i 
samme tracé, medregnes den samlede længde af 3-lederkabel i opgø-
relsen. 

For spændingsområdet 30-60 kV opgøres kabellængden separat for 
henholdsvis tryksatte oliekabler og for andre kabler. 

For spændingsområdet 10-20 kV opgøres kabellængden separat for 
henholdsvis APB-kabler og PEX-kabler. 

10-20 kV-kabler på 30-60/10-20 kV-stationer (transformerkabler) kan 
medregnes i opgørelsen. 

0,4 kV-stikledninger skal ikke medregnes. 

Kablet kan være drevet ved lavere spænding og skal i så fald medregnes 
på det lavere spændingsniveau. 

Søkabel Kabel, der ligger i eller under hav- eller søbund inkl. ende- og samlemuf-
fer og eventuelt hjælpeudstyr på land (olieanlæg). 

Længden af søkabler regnes til første ligeløbs- eller overgangs-muffe på 
land eller til første landstation, hvis der ikke er installeret muffer på land. 

Kablet kan være drevet ved lavere spænding og skal i så fald medregnes 
på dette (lavere) spændingsniveau. 

Luftledning,  
enkeltsystem eller  
dobbeltsystem 

Luftledning ophængt på stål- eller træmaster inkl. endetræksmast. 

Det er antallet af systemkilometer, der medtages. For dobbeltsystemer 
således to gange tracélængden. 

Ekstra meter luftledning, der medgår til indføringer i stationer o.l., skal 
ikke medtages i opgørelsen. 

Linjen kan være drevet ved lavere spænding og skal i så fald medregnes 
på det lavere spændingsniveau. 

30-60 kV-transformer Transformer med primærspænding 30-60 kV inkl. fundament, eventuel 
olieopsamling, støjinddækning og øvrigt hjælpeudstyr. 

Transformerne fordeles på to kategorier:  

1 Transformere med mærkeeffekt på under 20 MVA  

2 Transformere med mærkeeffekt på 20 MVA og derover. 

Ekskl. felt, koblings- og tavleanlæg, som henregnes under felter. 

30-60 kV-shuntreaktor Shuntreaktor inkl. fundament, eventuel olieopsamling, støjinddækning og 
øvrigt hjælpeudstyr. 

Ekskl. felt, koblings- og tavleanlæg, som henregnes under felter. 

30-60 kV-kondensator- 

batteri 

Kondensatorbatteri inkl. fundament og eventuelt hjælpeudstyr. 

Ekskl. felt, koblings- og tavleanlæg, som henregnes under felter. 

Slukkespole Slukkespole inkl. eventuel olieopsamling, reguleringsudstyr, slukkespo-
lefelt o.l. 

Slukkespolerne opgøres separat for hhv. 30-60 kV og 10-20 kV. 

Netstation, 

konventionel 

Netstation inkl. stationshus, bygning/rum eller tårn/mastetop indehol-
dende som minimum et 10-20 kV-koblings- og fordelingsanlæg. 

Antallet fordeles på fire kategorier:  

1 Netstationer uden transformer  

2 Netstationer med transformereffekt under 500 kVA  
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3 Netstationer med transformereffekt på 500-2000 kVA 
4 Netstationer med transformereffekt over 2000 kVA 

Netstation, 

automatiseret 

Automatiseret netstation inkl. stationshus, bygning/rum eller tårn indehol-
dende som minimum et 10-20 kV-koblings- og fordelingsanlæg. 

Automatiseringen skal mindst omfatte et fjernbetjent, motoriseret kob-
lingsanlæg. 

Antallet fordeles på fire kategorier: 

1 Netstationer uden transformer  

2 Netstationer med transformereffekt under 500 kVA  

3 Netstationer med transformereffekt på 500-2000 kVA 
4 Netstationer med transformereffekt over 2000 kVA 

0,4 kV-kabelskab Kabelskab inkl. sikringslister o.l. Omfatter også kabelkasser. 

Målere, fjernaflæste Fjernaflæste, elektroniske elmålere. 

Kun afregningsmålere medtages i opgørelsen. 

For installationer, hvor der er installeret både hovedmåler og kontrolmå-
ler, medregnes begge målere i opgørelsen. 

Målere, ikke-fjernaflæste Elektromekaniske eller elektroniske elmålere. 

Kun afregningsmålere medtages i opgørelsen. 

0,4 kV stikledning Hovedstrømskreds mellem installationens tilslutningspunkt og første af-
greningssted i installationen. 

Stikledningen forbinder normalt sikringer i mast, kabelskab eller transfor-
merstation med første tavle eller første afgreningssted i installationen. 

En ledning fra afgreningsmuffe i forsyningsledningen til hovedsikringen 
(hovedbly) i installationen betragtes som stikledning. 

Forsynes række- og kædehuse gennem fælles stikledning, betragtes led-
ningerne mellem husene som hovedledninger.” 

Kilde: Forsyningstilsynet. 
Note: Listen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Energi. 

3.4 TILGANGE OG AFGANGE AF NETKOMPONENTER 
Til brug for benchmarking skal netvirksomhederne indberette årets primo og ultimo be-
holdning samt årets tilgange og afgange af de netkomponenter, som er angivet i Tabel 
3 ovenfor. [skal indtastes i stk. eller km] 
 
Det skal bemærkes, at der ved indberetning af til- og afgange af netkomponenter, gæl-
der samme retningslinjer som beskrevet ovenfor i afsnit 3.3. Det betyder blandt andet, 
at netvirksomheden kun må indberette tilgange af netkomponenter der i) er omfattet af 
den bevillingspligtig aktivitet, ii) ejes af den indberettende netvirksomhed og iii) er i drift. 
 
For afgange gælder, at hvis netvirksomheden foretager en delvis udskiftning eller for-
bedring af en netkomponent, anses det hverken som en afgang eller en efterfølgende 
tilgang. Før netvirksomheden kan registrere en afgang af en netkomponent, skal hele 
netkomponenten enten ikke længere været ejet af netvirksomheden eller været taget 
permanent ud af drift.  
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I Tabel 6 nedenfor er gengivet et udsnit af indberetningsskemaet for tilgange og afgange 
af netkomponenter i ENAO. Det fremgår af tabellen, at netvirksomheden skal indberette 
beholdningen primo og ultimo året samt tilgange og afgange af netkomponenter.  

TABEL 6 | UDSNIT AF SKEMA FOR TIL- OG AFGANGE AF NETKOMPONENTER 

 
Kilde: Energitilsynets online indberetningssystem ENAO. 
Note: Der er kun vist et udsnit af de i alt 32 netkomponenter, som skal indberettes. 
 

Beholdningen af netkomponenter ultimo året skal modsvare det totale antal af den på-
gældende netkomponent, som netvirksomheden har indberettet under Netkomponenter 

og GIS-fordeling.  
 
Forsyningstilsynet bemærker, at til- og afgange af netkomponenter ikke skal specificeres 
på de fire GIS-zoner. 

3.5 TILGANGE OG AFGANGE AF AKTIVER BASERET PÅ KOSTPRIS 
Netvirksomhederne skal i år indberette beholdningen af aktiver og netaktiver primo og 
ultimo reguleringsåret 2018, opgjort i kostpris, som anvendes ved opgørelsen af netvirk-
somhedens fremadrettede og historiske aktivbase. [skal indtastes i kr.] 
 
For tilgange skal netvirksomheden indberette kostprisen af de aktiver, som er idriftsat i 
reguleringsåret. Den totale tilgang, som er tilgået i reguleringsåret, er tilsvarende til den 
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værdi, som den fremadrettede aktivbase skal tillægges før afskrivninger og nedskrivnin-
ger. 
  
For afgange skal netvirksomheden indberette kostprisen på de aktiver eller netaktiver, 
som er afgået den fremadrettede eller historiske aktivbase i reguleringsåret. Værdien 
som skal indberettes, er svarende til den oprindelige kostpris før alle afskrivninger eller 
nedskrivninger siden idriftsættelsen af aktivet eller netaktivet. 
 
Det skal bemærkes, at idriftsatte aktiver som er fuldt afskrevet fortsat skal indgå i opgø-
relser af aktiver baseret på kostpris. Kun når et aktiv ikke længere er ejet af netvirksom-
heden, eller taget permanent ud af drift, skal der registreres en afgang af aktiver baseret 
på kostpris. Det indebærer fx at afgange af netkomponenter, som er en delmængde af 
aktiver eller netaktiver og som skal indberettes under afsnit 3.4, i udgangspunktet kan 
henføres til en registrering af afgang af aktiver baseret på kostpris.  
 
For alle netaktiver, som er idriftsat før 2000 og som stadig indgår i den regulerede øko-
nomi, skal kostprisen opgøres til den standardpris, korrigeret med prisindeks til niveau 
på det beregnede investeringstidspunkt, som blev anvendt til opgørelse af netvirksom-
hedens åbningsbalance, jf. § 51 i bekendtgørelse nr. 944 af 9. oktober 2001 om ind-
tægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. 
 
For både primo, ultimo, til- og afgange af aktiver baseret på kostpris, skal netvirksomhe-
derne ligeledes opdele totalerne efter netvirksomhedens egne faktiske anvendte afskriv-
ningsperioder. De anvendte afskrivningsperioder på aktiver og netaktiver, skal over-
holde de standardlevetider, som er defineret i hhv. bilag 5 i indtægtsrammebekendtgø-
relse nr. 969 af 2018 og bilag 1 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 195 af 2016.3 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at netvirksomhederne skal indberette kostpris for alle ak-
tiver og netaktiver, som indgår i henholdsvis den fremadrettede og historiske aktivbase, 
og ikke alene kostprisen for de netkomponenter, som indgår i den økonomiske bench-
marking af netvirksomhederne. Forsyningstilsynet bemærker endeligt, at til- og afgange 
af aktiver baseret på kostpris ikke skal specificeres på de fire GIS-zoner. 
 
I Boks 2 nedenfor er angivet et eksempel på, hvordan kostpriser for anskaffede og skrot-
tede målere skal indberettes i ENAO. 
 

 
3 Beholdningen af aktiver baseret på kostpris primo og ultimo året, skal ikke forveksles med det historiske og 

fremadrettede forrentningsgrundlag, som anvendes til at fastsætte netvirksomhedens forrentningsramme. 
Forrentningsgrundlaget består af afskrevne og nedskrevne værdier, og adskiller sig dermed fra kostpris, 
som skal opgøres uden eventuelle afskrivninger eller nedskrivninger fra idriftsættelsestidspunktet. 
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BOKS 2 | EKSEMPEL PÅ INDBERETNING AF TILGANGE OG AFGANGE I AK-
TIVBASEN BASERET PÅ MÅLERNES KOSTPRIS 

 Netvirksomheden har primo året 50.000 målere, som oprindelig blev anskaffet og idrift-

sat til en kostpris på 120 mio. kr. og som afskrives over 15 år, svarende til 8 mio. kr. om 

året.  

I ENAO skal netvirksomheden indberette 120 mio. kr. i Primo (kr.) beholdning af aktiver 

baseret på kostpris med en tilhørende afskrivningsperiode på 11-20 år. 

 

 Netvirksomheden opsatte 10.000 fjernaflæste målere 1. januar med en kostpris på 24 

mio. kr. Netvirksomheden vælger at anvende en afskrivningsperioden på 15 år. For året 

skal netvirksomhedens aktivbase dermed tilføres 24. mio. kr. og afskrivninger hæves 

med 1,6 mio. kr., så aktivbasens beholdning ultimo året er 22,4 mio. kr. større. 

I ENAO skal netvirksomheden indberette 24 mio. kr. i Tilgange (kr.) af aktiver baseret 

på kostpris med en afskrivningsperiode på 11-20 år. 

 

 I løbet året har netvirksomheden skrottet 6.000 fjernaflæste målere, som oprindelig blev 

anskaffet og idriftsat til en kostpris på 12 mio. kr. Målerne havde en afskrivningsperiode 

på 15 år svarende til årlig afskrivninger på 0,8 mio. kr. Ved tispunkt for skrotning havde 

målerne en restlevetid på 5 år, svarende til en bogført restværdi på 4 mio. kr. 

I løbet af året har samme netvirksomhed fuldt ud afskrevet 3.000 ikke-fjernaflæste må-

lere, som oprindelig blev anskaffet og idriftsat til en kostpris på 7 mio. kr. Netvirksomhe-

den valgte at anvendte en afskrivningsperiode på 20 år for målerne. Ultimo året er den 

bogførte værdi af de 3.000 målere derfor 0 kr., men alle målere er fortsat i drift. 

I ENAO skal netvirksomhed derfor indberette 12 mio. kr. i Afgange (kr.) af aktiver baseret 

på kostpris med en tilhørende afskrivningsperiode på 11-20 år. 

Kostprisen på 7 mio. kr. for de ikke-fjernaflæste målere skal fortsat indgå i beholdningen 

af aktiver baseret på kostpriser, da målerne er idriftsat. 

 

 I ENAO skal netvirksomhed indberette 132 mio. kr. i Ultimo (kr.) beholdning af aktiver 

baseret på kostpris med en tilhørende afskrivningsperiode på 11-20 år. Beløbet svarer 

til kostpris primo tillagt tilgange og fratrukket afgange af kostpriser med afskrivningspe-

riode på 11-20 år. 
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TABEL 7 | INDBERETNING AF TIL- OG AFGANGE FOR ANSKAFFELSESVÆRDIER 

 
Kilde: Energitilsynets online indberetningssystem ENAO. 
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3.6 ØVRIGE TEKNISKE DATA 

3.6.1 INSTALLERET TRANSFORMERKAPACITET 
Netvirksomhederne skal indberette, hvor meget transformerkapacitet netvirksomheden 
har installeret i sit net. [skal indtastes i MVA] 
 
Den installerede transformerkapacitet opgøres som summen af installeret transformer-
kapacitet i samtlige af netvirksomhedernes spændingssatte transformere. Transfor-
mere, der fungerer som reserve, skal kunne spændingssættes inden for én time for at 
kunne tælle med i opgørelsen. 
 
Netvirksomheden skal indberette summen af den leverede effekt, målt i MVA, for alle 
transformere med net tilsluttet på henholdsvis 10-20 kV niveau samt 30-60 kV niveau, 
jf. Tabel 8. 

TABEL 8 | INDBERETNING AF INSTALLERET TRANSFORMERKAPACITET 

 
 
Kilde: Forsyningstilsynets online indberetningssystem ENAO. 

Transformere, hvorpå der er monteret tilkøbsudstyr såsom forskellige former for køle-
elementer, der forårsager, at transformeren kan håndtere en højere belastning, skal 
indgå i den kategori, som er svarende til transformerens kapacitetsbelastning med til-
købsudstyr. Er en transformers kapacitetsbelastning eksempelvis 16 MVA, men med 
installation af tilkøbsudstyr 20 MVA, skal transformeren indgå i optællingen med 20 
MVA. 

3.6.2 LEVERET ELEKTRICITET 
Netvirksomhederne skal indberette den leverede mængde elektricitet, som i indtægts-
rammebekendtgørelsens § 2, nr. 11 er defineret som: 
 

Leveret elektricitet: Antal kWh leveret af netvirksomheden til slutbruger eller anden aftager. 



FORSYNINGSTILSYNET | KONTERINGS- OG INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL BENCHMARKING I 2019 

 

Side 35/36 

Indberetning af den leverede mængde elektricitet i benchmarkingen skal være samme 
oplysning af leverede mængde elektricitet, netvirksomheden oplyser ved aflæggelse af 
reguleringsregnskabet. [skal indtastes i kWh] 

3.6.2 ANDRE INDIVIDUELLE FORHOLD 
Af indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 2, fremgår det, at Forsyningstilsynet i 
forbindelse med den økonomiske benchmarking skal tages passende hensyn til indivi-
duelle forhold, som en netvirksomhed kan dokumentere er fordyrende: 
 

”§ 10, stk. 2. Forsyningstilsynet udarbejder metoden for benchmarkingen. Metoden skal bygge på 
fagligt anerkendte metoder og i vidt omfang være neutral mellem drifts- og investeringsomkostnin-
ger. Metoden skal endvidere sikre, at de anvendte benchmarkingydelser i vidt omfang beskriver 
netvirksomhedernes omkostninger, og at der tages passende hensyn til individuelle, dokumente-
rede og fordyrende rammevilkår.” 

 
Netvirksomheden har derfor i forbindelse med indberetning af data til Forsyningstilsy-
nets økonomiske benchmarking mulighed for at indsende oplysninger, hvis netvirksom-
heden vurderer, at den er underlagt et individuelt rammevilkår, som er fordyrende for 
netvirksomheden.   
 
Benchmarkingekspertgruppen har i deres afsluttende rapport opstillet en række kriterier 
for, hvad der skal gøre sig gældende, for at et forhold betragtes som et rammevilkår: 
 
− Et rammevilkår er et forhold, som rammer netvirksomhederne forskelligt 
− Et rammevilkår har betydning for netvirksomhedernes omkostninger 
− Et rammevilkår ligger uden for netvirksomhedens kontrol 
 
Netvirksomhederne skal derfor som en del af indberetningen udarbejde en dybdegå-
ende beskrivelse, som forholder sig til de tre overordnede punkter, og på den baggrund 
begrunde, at der er tale om et individuelt og fordyrende rammevilkår. 
 
Forsyningstilsynet forventer i forbindelse med sagsbehandlingen af det indberettede for-
hold at stille krav om, at forholdet skal kunne dokumenteres af en ekstern ekspert. 

3.7 LEDELSESPÅTEGNING OG REVISORERKLÆRING 
Netvirksomhedens indberetning af oplysninger registreres først hos Forsyningstilsynet, 
når virksomhedens ledelse har indsendt indberetning og revisor derefter har påtegnet 
indberetningen via ENAO. 
 
Virksomhedens ledelse og revisor erklærer herved, at virksomhedens indberetning af 
omkostningsdata er udarbejdet i overensstemmelse med Forsyningstilsynets konte-
ringsvejledning, samt i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper. Specielt 
med fokus på at kontering af indirekte produktionsomkostninger følger principper for 
virksomheder i regnskabsklasse C. 
 
Netvirksomheden skal til indberetningen af data til brug for benchmarkingen i ENAO 
vedhæfte en underskrevet ledelsespåtegning. 
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Revisoren påtegner netvirksomhedens indberetning af omkostninger til brug for bench-
markingen i ENAO ved at vedhæfte en udfyldt og underskrevet revisorerklæring.  
 
Skabelon til brug for ledelsespåtegning såvel som en skabelon for revisorerklæring kan 
findes på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

3.8 TEKNISK REVISION 
For at kunne foretage en retvisende benchmarking, er det vigtigt, at datagrundlaget er 
korrekt. Det gælder også de tekniske data, som netvirksomhederne bliver sammenlignet 
på baggrund af.  
 
Forsyningstilsynet vil derfor fremadrettet udarbejde en procedure for en teknisk revision, 
som skal sikre at de tekniske data indberettes ens på tværs af netvirksomhederne og 
efter de retningslinjer, som fremgår af vejledningen. Forsyningstilsynet har på nuvæ-
rende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan revisionen konkret vil foregå. 
 


