
Brug af POLKA til dataindberetningen til TOTEX-benchmarkingmodellen 
Det oprindelige POLKA kan bruges til indberetning af selskabets anlægsaktiver i forbindelse med den forestående dataindsamling på kapitaldelen (CAPEX) 

af TOTEX-benchmarkingmodellen.  

Hvis du ikke har dit oprindelige POLKA liggende, kan du kontakte Johanne Jørgensen fra Copenhagen Economics (joj@CopenhagenEconomics.com) og få 

det tilsendt.  

I POLKA fremgår alle de anlægsaktiver, som var i drift i 2010. Det gælder både produktionsanlæg og distributionsanlæg. På næste side er det illustreret, 

hvordan selskaberne kan indhente oplysninger fra POLKA. Ved at summere mængderne ud for hvert enkelt aktiv, selskabet har i POLKA, opnås den 

samlede mængde af hver aktiv. Summen kan bruges som udgangspunkt til den igangværende dataindsamling.  

 

Eksempel på brug af POLKA til dataindsamlingen på selskabets anlægsaktiver 

Figur 1 på næste side illustrerer et eksempel med et selskab, som vil opgøre sine ledninger i landzonen.  

 Selskabet åbner sit POLKA og går ind under fanen ”Distributionsanlæg”. 

 

 Ved at klikke på plusset til venstre, er det muligt at se, om der er nogle ledninger i den valgte kategori. Selskabet har ledninger af typen ”Ø110 mm < 

Ledningsnet ≤ Ø 250” i landzone (markeret med et grønt omrids på Figur 1). 

 

 For at få den totale mængde ledninger klikkes på ”Mængde Før 1910”, musen holdes inde og trækkes hen til ”Mængde 2009” (markeret med orange 

omrids på Figur 1). På den måde er det muligt at se summen af mængde ledninger af typen ”Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250” i landzone (markeret 

med rødt omrids nede i højre hjørne på Figur 1).
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Figur 1: Udklip af et POLKA 

 

 

Selskabet her har følgende mængder: Mængde 1920-1929 = 10000, Mængde 1940-1949 = 23000, Mængde 1985-1989 = 6694,78, Mængde 1995-1999 = 6500, Mængde 

2003 = 10400, Mængde 2006 = 5421 og Mængde 2009 = 4800, hvilket tilsammen giver 88502,78 meter.



Anlægsaktiv uden tilgang/afgang i perioden 2010-2014 

Dette selskab har ikke haft tilgange eller afgange af denne type ledning, og 

kan derfor bruge den fundne sum direkte til dataindberetningen. 

Dataindberetningsarket åbnes og tilsvarene fane (”Distributionsanlæg”) 

findes. Samme kategori ledning i landzone (markeret med grønt omrids på 

Figur 2) findes ved at klikke på plusset til venstre. I kolonne D indtastes 

summen fra før (markeret med rødt omrids på Figur 2). I 

dataindsamlingsarket rundes op til nærmeste hele tal, men det er muligt at 

tallet med decimaler oppe i formel-linien (øverste tal markeret med rødt 

omrids på Figur 2) ved at klikke på tallet i kolonne D.  

På den måde kan selskabet bruge tal fra det oprindelige POLKA. 

 

Anlægsaktiv med tilgang/afgang i perioden 2010-2014 

Hvis selskabet har haft tilgange og/eller afgange på et anlægsaktiv i 

perioden 2010-2014, skal der korrigeres for dette i indberetningen. Det 

oprindelige POLKA kan stadig bruges til optælling af mængden, som vist på 

forrige side, dog skal afgange af anlægsaktivet fratrækkes og tilgange 

tillægges.  

Hvis selskabet eksempelvis havde haft afgange på 502,78 meter ledning af 

typen ”Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250” i landzone, og samtidig tilgang i 

samme type ledning i landzone på 7500 meter, skulle selskabet have 

indtastet 95500 (88502,78 – 502,78 + 7500) i kolonne D. 

 

Figur 2: Udklip af dataindberetningsarket 

 


