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VEJLEDNING | FORSYNINGSTILSYNET  

 

VEJLEDNING TIL STAMDATA I ENAO 

 

STAMDATA I ENAO 

I ENAO er der en side med virksomhedens stamdata. Det er vigtigt, at oplysningerne i 

stamdata er korrekte. 

 

Stamdata indeholder kontaktoplysninger til virksomheden. Det er vigtigt, at kontaktop-

lysningerne i stamdata er korrekte for at sikre, at virksomheden modtager relevant in-

formation fra Forsyningstilsynet. Stamdata indeholder derudover forskellige oplysnin-

ger fra CVR-registret om virksomheden. 

 

For varmeområdet indeholder stamdata derudover en række virksomhedskarakteri-

stika, som har betydning for, hvilke indberetningsskemaer virksomhederne får vist. Det 

er vigtigt, at oplysningerne i virksomhedens stamdata er korrekte for at sikre, at virk-

somheden får vist de korrekte indberetningsskemaer.  

 

Denne vejledning handler om, hvilke oplysninger i stamdata, som virksomhederne selv 

kan udfylde, og hvordan virksomheden kan udfylde oplysninger i stamdata. 

HVEM UDFYLDER OPLYSNINGERNE? 

Virksomhederne kan selv udfylde kontaktoplysninger til virksomheden og dens revisor. 

Der findes kontaktoplysninger til revisor, fuldmagtshavere og øvrige kontaktpersoner i 

højre side af stamdatasiden. Der kan yderligere skrives en e-mail til øvrige modtagere 

af kvitteringer i venstre side af stamdatasiden.  

 

Varmevirksomheder har yderligere har en række oplysninger om virksomhedskarakte-

ristika samt regnskabsårets start- og slutdato, som de selv kan udfylde. 

 

Virksomhederne kan ikke selv ændre oplysningerne fra CVR-registret. Følgende oplys-

ninger hentes fra CVR-registret eller udfyldes af Forsyningstilsynet: P-nummer, CVR-

nummer, adresse, e-mail og telefonnummer.  
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Nedenstående billede viser, hvilke felter virksomheden selv kan ændre, og hvilke felter 

der ændres af Forsyningstilsynet eller udfyldes med data fra CVR. Oplysningerne i de 

grønne bokse kan virksomheden selv ændre. Oplysningerne i de røde bokse hentes 

fra CVR-registret eller udfyldes af Forsyningstilsynet. 

 

Eksemplet er fra varmeområdet. 

 

 
   

SÅDAN REDIGERES OPLYSNINGERNE I STAMDATA 

Virksomheder kan selv tilføje nye kontakter ved at klikke på knappen ”Tilføj ny kon-

takt”.  

 

Kontaktoplysningerne på allerede oprettede kontaktpersoner kan ændres ved at klikke 

på ”rediger”, hvilket er markeret med en grøn cirkel på billedet ovenfor. 

 

Oplysningerne i den grønne firkant under overskriften ”Stamdata kort” kan ændres ved 

at klikke på ”rediger” i bunden af siden. Knappen er markeret med en grøn cirkel på bil-

ledet ovenfor.  

 

Når virksomheden klikker på knappen, vil der blive vist et billede, hvor oplysningerne 

kan ændres. Efter ændringen skal der trykkes på gem i bunden af billedet, og stam-

data vil så være opdateret.  
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Oplysningerne i de røde firkanter hentes enten fra CVR-registret eller udfyldes af For-

syningstilsynet. Hvis disse oplysninger ikke er korrekte, skal virksomheden sende en 

e-mail til enao@forsyningstilsynet.dk og bede om at få oplysningerne rettet.  

SÆRLIGT FOR VARMEVIRKSOMHEDER 

Varmevirksomheder har både et ”selskab” og et ”værk” i ENAO. Selskabet er en enhed 

for et CVR-nummer, mens værket er den enhed varmevirksomheden foretager indbe-

retningen på. Enkelte varmevirksomheder har mere end ét værk på samme CVR-num-

mer. Både selskab og værk har en stamdataside.  

 

Stamdatasiden for selskabet indeholder kun oplysninger om virksomhedens CVR-

nummer, adresse og kontaktoplysninger.  

 

Stamdatasiden for værket indeholder de samme oplysninger plus oplysninger på øv-

rige kontaktpersoner – så som værkets revisor. Stamdatasiden for værket indeholder 

også oplysninger om virksomhedskarakteristika – så som om virksomheden har distri-

bution til slutbrugere og/eller salg til anden varmeforsyning. 

 

Det er stamdatasiden for værket, som er den vigtigste. Virksomheder med flere værker 

skal således sikre, at der er korrekte oplysninger på stamdatasiderne for alle de en-

kelte værker. 

SPØRGSMÅL 

Spørgsmål til, hvordan stamdata kan ændres, eller hvad der skal skrives i de enkelte 

felter i stamdata, kan disse sendes til enao@forsyningstilsynet.dk.  
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