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Forsyningstilsynet orienterer hermed netvirksomhederne om indberetning af oplysnin-
ger for reguleringsåret 2019 til brug for fastsættelse af indtægtsrammerne.  
 
Netvirksomhederne skal indberette oplysninger for reguleringsåret 2019, der omfatter 
reguleringsregnskabet, data til brug for den økonomiske benchmarking samt afbruds-
statistik til måling af leveringskvalitet.  
 

Fristen for indberetning af tekniske data og ansøgninger om særlige omkostninger til 

brug for benchmarking samt afbrudsstatistik til måling af leveringskvalitet er den 31. 

august 2020. 

 

Fristen for indberetning af netvirksomhedernes reguleringsregnskaber samt øvrige 

økonomiske data til brug for benchmarking er den 30. september 2020. Fristen for 

indberetning af reguleringsregnskab er således udskudt i tre måneder, jf. tidligere 

fremsendte orientering af 23. april ’Orientering vedr. elnetvirksomhedernes aflæggelse 

af reguleringsregnskaber for 2019 samt indberetning af data til benchmarking til Forsy-

ningstilsynet’. 

 
 
Vejledninger til indberetning af netvirksomhedernes reguleringsregnskab, data til brug 
for benchmarking samt afbrudsstatistik til måling af leveringskvalitet fremgår af ved-
hæftede.  
 
Netvirksomhederne skal foretage indberetningerne via Forsyningstilsynets elektroniske 
indberetningssystem (ENAO). Indberetningen kan tilgås via: https://enao.forsyningstil-
synet.dk Indberetningen via ENAO kan ske fra 1. maj 2020. 
 
 
 
Reguleringsregnskab  
Ved indberetning til reguleringsregnskabet skal netvirksomhederne være særlige op-
mærksomme på følgende ændringer i forhold til vejledningen fra maj 2019:  
 

 Præciseret, at det historiske data som skal indberettes for reguleringsregnska-
bet 2019 er de samme oplysninger, som netvirksomhederne indberettede med 
reguleringsregnskabet 2018.  

https://enao.forsyningstilsynet.dk/
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 Der skal fremsendes oplysninger om historiske afskrivninger i forbindelse med 
ansøgninger om kabellægningsprojekter. 

 Driftsomkostninger, som følge af godkendte investeringer i fjernaflæste målere 
idriftsat i perioden 2014-2018, vil fra 2019 blive baseret på beregnede drifts-
ækvivalenter. 

 

Samtidig henvises til Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber 
(BEK nr. 1469 af 10/12/2018) og tilhørende bilag vedrørende ledelsespåtegning og re-
visionsinstruks.  
 

Forsyningstilsynet udstedte den 10. december 2018 bekendtgørelse om netvirksomhe-

ders reguleringsregnskaber. Af denne bekendtgørelse fremgår som bilag 3 den uaf-

hængige revisors erklæring, netvirksomhederne skal aflægge som en del af regule-

ringsregnskabet. Vedhæftet denne mail er bilag 3, som netvirksomhederne skal an-

vende ved aflæggelsen af reguleringsregnskabet, som Word-fil, hvor der dels er ind-

sat, hvilke numre i ENAO erklæringen skal omfatte, og dels er nummeret på bekendt-

gørelsen om netvirksomheders reguleringsregnskaber indsat.  
 
Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til:  
- Michael Schrøder   tlf.: 41 71 54 25, mss@forsyningstilsynet.dk  

- Katrine Strands       tlf.: 41 71 54 20, kaas@forsyningstilsynet.dk  
 
 
 
Benchmarking  
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i indberetning af data til brug for benchmar-
king. Dog gøres der opmærksom på ændringer i af indberetningsfrister:  
 

 Indberetning af tekniske data og ansøgninger om særlige omkostninger til brug for 

benchmarking samt afbrudsstatistik til måling af leveringskvalitet har frist den 31. 

august, mens øvrige økonomiske data til brug for benchmarking har frist den 30. 

september.  
 
Skabelon for ledelsesberetningen samt den uafhængige revisorerklæring kan hentes 
via http://forsyningstilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/oekonomisk-benchmar-
king/ 
 
Ved eventuelle spørgsmål til indberetning af data til brug for benchmarking kan der ret-
tes henvendelse til:  
 

- Kristina Börjesson     tlf.: 41 71 53 93, krb@forsyningstilsynet.dk 
 

Leveringskvalitet  
Det er ikke foretaget væsentlige ændringer i indberetning af afbrudsstatistik til måling 
af leveringskvalitet.  
 
Ved eventuelle spørgsmål til indberetning af afbrudsstatisk kan der rettes henvendelse 
til:  
 

- Kristina Börjesson     tlf.: 41 71 53 93, krb@forsyningstilsynet.dk 
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