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BILAG TIL PUNKT 4 

 
BILAG 1 – DETALJERET GENNEMGANG AF 
MODEL FOR ØKONOMISK EFFEKTIVITET 

Sekretariatet for Energitilsynet redegør i dette bilag for, hvordan netvolumenmo-

dellen bliver anvendt til at fastsætte effektiviseringskravet for en given netvirk-

somhed.  

 

Benchmarkingen af netvirksomhedernes kvalitet i levering af elektricitet på aggre-

geret niveau og enkeltkundeniveau, samt fastsættelse og udmøntning af en ét-årig 

forbrugerkompensation som følge af mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 

elektricitet er beskrevet i bilag 6-7. 

1.1. KATEGORIER AF NETVIRKSOMHEDER 

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en benchmarking af tre separate 

kategorier af netvirksomheder: 

 

 50 kV distributionsvirksomheder 

 Distributionsvirksomheder  

 Transformerforeninger 

 

Datagrundlaget for dette års benchmarking er netvirksomhedernes indberetninger 

af netkomponenter og reguleringsregnskaber for 2015. Sekretariatet for Energitil-

synet har endvidere valgt fortsat at anvende de fastsatte omkostningsækvivalenter 

for 2005. 

 

Herefter følger en beskrivelse af den udarbejdede separate benchmarking af de to 

kategorier af netvirksomheder. 

1.2. NETVOLUMENMODELLEN 

Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kategorier for net-

virksomhedernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne består hovedsa-

geligt af en række forskellige netkomponenter, da netvirksomhederne bruger man-

ge omkostninger på at vedligeholde og afskrive nettet. For eksempel udgør antallet 

af km kabel en selvstændig kategori, fordi netvirksomhedernes omkostninger til 

vedligeholdelse og afskrivning stiger med antallet af km kabel. 

1/109 Side 1/109



ENERGITILSYNET | BILAG TIL PUNKT 4 

Kategorierne består udover en række netkomponenter også af omkostninger til 

kundehåndtering og administrationsomkostninger. Alle 24 kategorier fremgår af 

tabel 1. 

TABEL 1 | KATEGORIER AF NETKOMPONENTER OG OMKOSTNINGSPOSTER 

    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

132 kV-felt, åben 

132 kV-felt, gasisoleret 

132 kV-kabel 

132 kV-kabel, sø 

132 kV-luftledning, enkelttracé 

132 kV-luftledning, dobbelttracé 

132/50 kV-transformer 

50 kV-kabel 

50 kV-kabel, sø 

50 kV-luftledning 

50 kV-felt, åben 

50 kV-felt, gasisoleret 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

50/10 kV-transformer 

10 kV-felt 

10 kV-kabel 

10 kV-kabel, sø 

10 kV-luftledning 

10/0,4 kV-station 

0,4 kV-kabel 

0,4 kV-luftledning 

Målere - fjernaflæsning 

Målere - ikke-fjernaflæsning 

Kunderelaterede omkostninger 

Administrationsomkostninger 

1 

2 

3 

 

5 

Driftsomkostninger 

Omkostninger til nettab 

Omkostninger til drift og vedligeholdelse af 

fjernaflæste målere 

Omkostninger til smart grid 

6 

7 

8 

9 

 

Årets afskrivninger 

Afskrivninger til fjernaflæste målere 

Afskrivninger til smart grid 

Leveret mængde elektricitet (kWh) 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Bemærk, at netkomponent-kategoriernes definitioner indeholder flere underkom-

ponenter. Kategorier med komponenter på 132 kV-niveau indeholder også kom-

ponenter på 150 kV-niveau. Tilsvarende indeholder kategorier med komponenter 

på 50 kV-niveau også komponenter på 60 kV-niveau, mens der i kategorier af 

komponenter på 10 kV-niveau også indgår komponenter på 15 kV og 20 kV-

niveau.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet omkostningsækvivalenter for hver af 

de 24 forskellige kategorier. Omkostningsækvivalenterne er fastsat ud fra indbe-

retninger vedr. regnskabsåret 2005 fra elnetvirksomhederne. 

 

Hver netvirksomhed har således indberettet virksomhedens samlede omkostninger 

– både driftsomkostninger og afskrivninger – fordelt på de 24 kategorier
1
. Derud-

over har elnetvirksomhederne indberettet, hvor mange enheder de har af hver af de 

24 kategorier.  

 

 
1 For så vidt angår søkabler, kunderelaterede omkostninger og administration findes alene en driftsækvivalent. Se 

mere om ækvivalenterne for søkabler i tabel 3 i dette bilag. 
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Ved at dividere de henførte omkostninger med anførte styk opnås et udtryk for 

netvirksomhedernes gennemsnitlige enhedsomkostninger for hver af de 24 katego-

rier. Det er disse gennemsnitlige enhedsomkostninger, der betegnes omkostning-

sækvivalenterne og er således defineret ved: 

 

𝑤𝑗 =
∑ 𝑜𝑚𝑘𝑖𝑗𝑖

∑ 𝑁𝑖𝑗𝑖

 

 

hvor wj angiver omkostningsækvivalent hørende til kategori j, omkij angiver net-

virksomhed i’s omkostninger til kategori j og Nij angiver netvirksomhed i’s antal 

enheder af kategori j. 

 

For hver netvirksomhed opgøres, hvor mange omkostninger en gennemsnitligt 

netvirksomhed ville have ved at drive et net svarende til den pågældende netvirk-

somheds net. Dette beløb betegnes netvolumen og opgøres ved at gange hver af 

netvirksomhedens anførte enheder med de dertilhørende omkostningsækvivalen-

ter. 

 

𝑁𝑒𝑡𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖 =∑(𝑤𝑗 × 𝑁𝑖𝑗)

𝑗

 

 

Netvolumen sammenholdes herefter med netvirksomhedens faktiske omkostninger 

til drift af nettet. Omkostningerne til drift og afskrivninger fremgår af netvirksom-

hedernes reguleringsregnskaber og indeholder alle omkostningsposter, herunder 

også eventuelle ekstraordinære omkostninger. 

 

I udgangspunktet indgår samtlige af en netvirksomheds omkostninger i netvolu-

menmodellen, da disse må antages at afspejle netvirksomhedens økonomiske ef-

fektivitet. Imidlertid har Energitilsynet, i forbindelse med tidligere års afgørelser 

vedr. benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, holdt om-

kostninger til nettab og ekstraordinære omkostninger ude af benchmarkingen. 

Bilag 3 indeholder en gennemgang af ekstraordinære omkostninger. 

 

På den baggrund defineres omkostningsgrundlaget for benchmarkingen som: 

 

𝑜𝑚𝑘𝑖 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑖 + 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖 − 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎𝑏𝑖 − 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑒𝑜𝑚𝑘𝑖 

 

hvor driftsomki angiver driftsomkostninger for netvirksomhed i ifølge regulerings-

regnskab, afskrivningeri angiver afskrivninger for netvirksomhed i ifølge regule-

ringsregnskab, nettabi angiver omkostninger for netvirksomhed i til nettab ifølge 

reguleringsregnskab og ekstraordinæreomki angiver omkostninger for netvirksom-

hed i, som Energitilsynet godkender som værende ekstraordinære. 

 

Ved at dividere netvirksomhedens faktiske omkostninger med dens netvolumen 

beregnes et indeks, der udtrykker netvirksomhedens relative effektivitet. Dette 

indeks betegnes omkostningsindekset og er defineret som nedenfor: 

 

𝑒𝑖 =
𝑜𝑚𝑘𝑖

𝑁𝑒𝑡𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑖
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Distributionsvirksomhederne er i forskelligt omfang påvirket af fordyrende ram-

mevilkår, og af den årsag foretages en korrektion af netvirksomhedernes omkost-

ningsindeks inden netvirksomhedernes relative effektivitet fastsættes. Dette indeks 

benævnes det korrigerede omkostningsindeks 𝑒𝑖
𝑘. Metoden til fastsættelsen er be-

skrevet i bilag 2. 

 

En netvirksomheds effektiviseringspotentiale kan efterfølgende fastsættes ved at 

sammenholde den individuelle netvirksomheds omkostningsindeks med et vægtet 

gennemsnit af omkostningsindeksene for de mest effektive netvirksomheder. Gen-

nemsnittet af de mest omkostningseffektive netvirksomheder betegnes bench-

markbasis. De mest omkostningseffektive netvirksomheder er defineret som de 

netvirksomher, der har det laveste omkostningsindeks (eller korrigerede omkost-

ningsindeks for distributionsvirksomhederne), og som tilsammen udgør 10 pct. af 

den samlede netvolmen (20 pct. for transformerforeninger). Denne afgrænsning af 

de mest effektive netvirksomheder benævnes også fraktilgrænsen. 

 

For at minimere risikoen for, at ekstreme observationer får indflydelse på bench-

markingen, er det endvidere et krav, at forskellen i omkostningsmæssig effektivitet 

mellem den mest omkostningseffektive netvirksomhed og den næstmest omkost-

ningseffektive netvirksomhed er mindre end 20 pct. Hvis forskellen er større end 

20 pct., udgår den mest omkostningseffektive netvirksomhed af det gennemsnit, 

som de øvrige netvirksomheder sammenlignes med. 

1.2.1. BENCHMARKBASIS 

Beregningen af benchmarkbasis indeholder to trin. Først beregner Sekretariatet for 

Energitilsynet det omkostningsindeks, som præcist svarer til fraktilgrænsen (10 

pct. for distributionsvirksomheder og 20 pct. for transformerforeninger). Dernæst 

beregnes et vægtet gennemsnit af fraktilgrænsens omkostningsindeks og omkost-

ningsindeksene for samtlige netvirksomheder. 

 

Omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen beregnes ved en lineær interpola-

tion mellem de to netvirksomheder, der ligger umiddelbart over og under fraktil-

grænsen. Den beregnede værdi udtrykker det omkostningsindeks, som en netvirk-

somhed forventeligt måtte have, hvis det var placeret præcist på fraktil-grænsen.  

 

Omkostningsindekset beregnes ved formlen: 

 

𝑂𝐼𝐹 = 𝑂𝐼𝑈 +
(𝑂𝐼𝑂 − 𝑂𝐼𝑈)

(𝐴𝑂 − 𝐴𝑈)
∙ (𝐹 − 𝐴𝑈) 

 

hvor OIF angiver omkostningsindekset for fraktilgrænsen, OIO angiver omkost-

ningsindekset for den netvirksomhed, som ligger lige over fraktilgrænsen, OIU 

angiver omkostningsindekset for den netvirksomhed, som ligger lige under fraktil-

grænsen, AO angiver den akkumulerede netvolumen (i pct.) lige over fraktilgræn-

sen, AU angiver den akkumulerede netvolumen (i pct.) lige under fraktilgrænsen og 

F angiver fraktilgrænsen i pct. 

 

Andelen af netvolumen for observationen på fraktilgrænsen beregnes ved formlen: 
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𝑁𝑉𝐹 = 𝐹 ∙∑𝑁𝑉𝑖 −∑𝑁𝑉𝑖

𝑈

0

 

 

hvor F angiver fraktilgrænsen i pct., hvor ∑𝑁𝑉𝑖 er akkumuleret netvolumen og 

∑ 𝑁𝑉𝑖
𝑈
0  er akkumuleret netvolumen under fraktilgrænsen. 

 

Benchmarkbasis er illustreret i figur 1. Først bestemmes omkostningsindekset 

svarende til fraktilgrænsen ved en akkumuleret netvolumen på 10 pct. (den grønne 

lodrette linje)
2
. Dernæst beregnes benchmarkbasis som et vægtet gennemsnit af 

dette punkt og omkostningsindeksene for de observationer med en akkumuleret 

netvolumen på mindre end eller lig 10 pct. (omkostningsindeksene til venstre for 

fraktilgrænsen). 

 

Omkostningsindeksene til højre for fraktilgrænsen er højere end benchmarkbasis. 

Dette illustrerer, at disse netvirksomheder har et effektiviseringspotentiale i for-

hold til netvirksomhederne i benchmarkbasis. 

 
2 For transformerforeninger er fraktilgrænsen 20 pct. 
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FIGUR 1 | ILLUSTRATION AF BENCHMARKBASIS FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOM-

HEDER (EKSEMPEL) 

 
 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter benchmarkbasis på baggrund af omkost-

ningsindekset svarende til fraktilgrænsen og omkostningsindeksene for netvirk-

somhederne indenfor fraktilgrænsen. 
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Benchmarkbasis er således et vægtet gennemsnit af de 10 pct. laveste korrigerede 

omkostningsindeks for distributionsvirksomheder og 20 pct. laveste korrigerede 

omkostningsindeks for transformerforeninger
3
. 

 

Benchmarkbasis beregnes ved formlen: 

 
∑ (𝑒𝑖

𝑘 ∙ 𝑁𝑉𝑖)
𝐹
0

∑ 𝑁𝑉𝑖
𝐹
0

 

 

hvor F angiver fraktilgrænsen ved en akkumuleret netvolumen på hhv. 10 eller 20 

pct. 

 

Omkostningsindekset ved fraktilgrænsen for distributionsvirksomheder er illustre-

ret grafisk i figur 2. 

FIGUR 2 | ILLUSTRATION AF OMKOSTNINGSINDEKS VED FRAKTILGRÆNSEN (EK-

SEMPEL) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Figur 2 viser, at benchmarkbasis er et gennemsnit af de fire omkostningsindeks, A, 

B, C og D. Netvirksomhed A og B’s omkostningsindeks ligger under det beregne-

de benchmarkbasis, og de får derfor ikke beregnet et effektiviseringspotentiale.  

Netvirksomhed C, der også er en del af beregningsgrundlaget, har et omkostnings-

indeks, der er højere end det beregnede benchmarkbasis og får derfor beregnet et 

effektiviseringspotentiale på trods af, at netvirksomheden er en del af beregnings-

 
3 De hhv. 10 og 20 pct. laveste omkostningsindeks findes ved at sammenveje hhv. 10 pct. og 20 pct. af netvolu-

men. 
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grundlaget. Elnetvirksomheder kan dermed godt blive pålagt et effektiviserings-

krav på trods af, at de har været en del af beregningsgrundlaget for benchmarkba-

sis. 

 

Det er vigtigt at skelne mellem netvirksomheder, der er en del af beregningsgrund-

laget for benchmarkbasis og de mest effektive netvirksomheder, hvis omkost-

ningsindeks er lavere end benchmarkbasis. De mest effektive netvirksomheder har 

pr. definition ikke et effektiviseringspotentiale
4
. Alle andre netvirksomher, inklu-

sive netvirksomheder fra beregningsgrundlaget, har pr. definition et effektivise-

ringspotentiale. 

1.2.2. BEREGNING AF EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE 

Beregningen af effektiviseringspotentialet afhænger af, hvilken korrektionsmetode 

der anvendes til at korrigere for kundetæthed (logaritmisk vs. lineær), når det kor-

rigerede omkostningsindeks bestemmes.  

 

På denne baggrund beregnes effektiviseringspotentialet i pct. på en af følgende 

måder: 

 

Lineær korrektion:  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑒𝑖
𝑘−𝑒∗

𝑒𝑖
 

 

Logaritmisk korrektion: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑒𝑖
𝑘−𝑒∗

𝑒𝑖
𝑘  

 

hvor ei angiver omkostningsindekset for netvirksomhed i, 𝑒𝑖
𝑘 angiver det korrige-

rede omkostningsindeks for netvirksomhed i og e* angiver benchmarkbasis. 

 

Årsagen til de forskellige potentialeberegninger er nærmere beskrevet i bilag 2. 

Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct. og udtrykker 

den individuelle netvirksomheds effektiviseringspotentiale. 

1.2.3. UDMØNTNING AF KRAV 

En fjerdedel
5
 af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som et effekti-

viseringskrav for distributionsvirksomheder. For 2016 er det individuelle effekti-

viseringskrav for elnetvirksomhederne dermed bestemt ved: 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣𝑖 = (𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑖/4) 

 

For hver elnetvirksomhed angiver det beregnede effektiviseringskrav den procent-

del af elnetvirksomhedens påvirkelige omkostninger, som Sekretariatet for Energi-

tilsynet pålægger netvirksomheden at reducere sin indtægtsramme varigt med i 

2017.  

 

 
4 Ved anvendelse af flere benchmarkingmodeller, som ved afgørelsen i 2014, er det alene netvirksomheder, som 

måles effektive i begge modeller, som ikke har et effektiviseringspotentiale. 

5 En syvendedel for transformerforeninger. 
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Netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger er defineret som netvirksomheder-

nes omkostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte 

ekstraordinære omkostninger. 

1.2.3.1. EKSEMPEL PÅ UDMØNTNING AF KRAV OG INDHENTNINGSPERIODE 

I figur 3 og tabel 2 nedenfor illustreres den faktiske udmøntning af et effektivise-

ringspotentiale på 10 pct. (b i tabel 2) for en netvirksomhed med et samlet om-

kostningsgrundlag (driftsomkostninger og afskrivninger) på 10 mio. kr. (a) og en 

andel af påvirkelige omkostninger i forhold til omkostningsgrundlaget svarende til 

52 pct. (d). 

FIGUR 3 | EKSEMPEL PÅ UDMØNTNING AF BEREGNET POTENTIALE 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Figur 3 illustrerer således, hvordan det beregnede potentiale på 10 pct. udmøntes i 

kr. Det er vigtigt at bemærke, at netvirksomhedens faktiske krav er 130.000 kr. De 

resterende 390.000 kr. fra det beregnede potentiale på de påvirkelige omkostninger 

bliver ikke udmøntet, hverken det pågældende år eller efterfølgende år. Bench-

markingen foretages året efter på ny, og dermed vil der være en helt ny kravud-

møntning året efter, som igen følger princippet i figur 3. 

 

I eksemplet i tabel 2 er det antaget, at benchmarkbasis er konstant over hele perio-

den, dvs. de bedste 10 pct. af netvirksomhederne målt ved netvolumen ikke effek-

tiviserer sig yderligere. 
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TABEL 2 | EKSEMPEL PÅ INDHENTNING AF BEREGNET POTENTIALE 

År  1 2 10 20 30 

a 
Omkostnings- 

grundlag 
10.000.000 9.870.000 9.285.544 9.070.936 9.017.622 

b 
Effektiviserings- 

potentiale 
10,00% 8,81% 3,08% 0,78% 0,20% 

c 
Effektiviserings- 

krav (pct.) (b/4) 
2,50% 2,20% 0,77% 0,20% 0,05% 

d 

Påvirkelige  

omkostninger  

(52 %*a) 

5.200.000 5.132.400 4.828.483 4.716.887 4.689.164 

e 
Effektiviserings- 

krav (kr.) (c*d) 
130.000 113.100 37.121 9.222 2.291 

f 
Reelt effektiviserings- 

krav (pct.) (e/a) 
1,30% 1,15% 0,40% 0,10% 0,03% 

g 
Akkumuleret eff.  

krav (kr.) 
130.000 243.100 751.577 938.286 984.669 

h 
Indhentet eff.  

potentiale (pct.) (f/b) 
13,0% 24,3% 75,2% 93,8% 98,5% 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I overensstemmelse med perioden for indhentning af effektiviseringspotentialet (4 

år) får netvirksomheden et effektiviseringskrav på 2,5 pct. (c = b/4). Dette omreg-

nes til kroner ved at multiplicere effektiviseringskravet i pct. med netvirksomhe-

dens påvirkelige omkostninger (e = c*d). Effektiviseringskravet i kroner bliver 

således 130.000 kr. – reelt svarende til 1,3 pct. af netvirksomhedens omkostninger 

(f = e/a), jf. tabel 2. Netvirksomheden har således indhentet 13 pct. af det opgjorte 

effektiviseringspotentiale i år 1 (h). 

 

Netvirksomhedens omkostningsgrundlag falder herefter til 9.870.000 kr. i år 2, 

hvoraf de påvirkelige omkostninger nu udgør 5.132.400 kr. Det antages nu i dette 

eksempel, at de mest effektive netvirksomheder ikke har forbedret sig i den mel-

lemliggende periode
6
. Netvirksomheden skal derfor fortsat reducere sine samlede 

omkostninger til 9 mio. kr. for at være blandt de mest effektive. 

 

Ved at fortsætte denne beregning over en længere periode fås nedenstående profil 

for netvirksomhedens faktiske indhentning af effektiviseringspotentialet.  

 

Beregningseksemplet illustrerer, at Sekretariatet for Energitilsynets faktiske ud-

møntning af effektiviseringspotentialet for det første giver netvirksomhederne en 

væsentlig længere tidshorisont end 4 år til at indhente de beregnede faktiske effek-

 
6 I virkelighedens verden kan de mest effektive netvirksomheder naturligvis godt have reduceret deres omkost-

ninger. Det ville indebære at effektiviseringspotentialet i år 2 ville være anderledes og større. 
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tiviseringskrav i udgangspunktet. Det fremgår således af tabel 2, at netvirksomhe-

den efter 10 år har indhentet ca. 75 pct. af effektiviseringspotentialet fra år 1 og 

efter 20 år ca. 94 pct. 

FIGUR 4 | EKSEMPEL PÅ INDHENTNING AF EFFEKTIVISERINGSKRAV (PCT.) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Beregningseksemplet illustrerer ligeledes, at hvis netvirksomhederne reducerer 

deres omkostninger, som angivet i benchmarkingen, vil problemstillingen vedr. 

akkumulerede effektiviseringskrav, der overstiger effektiviseringspotentialer ikke 

forekomme. Dette skyldes, at hvis netvirksomhederne reducerer deres driftsom-

kostninger med det pålagte krav, vil netvirksomheden, givet at benchmarkbasis er 

relativt konstant, få et gradvist mindre potentiale desto nærmere de kommer på det 

omkostningsniveau, der afspejles i benchmarkbasis.  

 

Eksemplet vil ikke ændre sig væsentligt, hvis benchmarkbasis ændrer sig. Dvs. 

hvis netvirksomhederne i benchmarkbasis effektiviserer sig yderligere, medfører 

det, at de øvrige netvirksomheder også skal effektivisere sig yderligere for at følge 

med markedet. 

1.3. BEREGNINGSGRUNDLAG FOR OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER 

Omkostningsækvivalenterne er fastsat på baggrund af omkostningsdata fra 2005. I 

2007 indberettede i alt 110 netvirksomheder omkostningsdata for 2005 til Sekreta-

riatet for Energitilsynet. Det var imidlertid ikke muligt for alle netvirksomheder at 

foretage en fordeling af omkostninger på det ønskede specifikationsniveau, da en 

række netvirksomheder til daglig benyttede sig af konteringssystemer, der inde-

holdt færre omkostningskategorier.  
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Sekretariatet udvalgte derfor 48 indberetninger, der blev vurderet til at være af høj 

kvalitet, til at fastlægge omkostningsækvivalenterne på baggrund af. De 48 ud-

valgte indberetninger fordeler sig på 7 indberetninger fra regionale transmissions-

virksomheder
7
, 35 indberetninger fra distributionsvirksomheder samt 6 indberet-

ninger fra transformerforeninger.  

 

Ved at benytte de vægte, som omkostningsækvivalenterne udtrykker, korrigerer 

netvolumenmodellen for forskelle i netvirksomhedernes udstrækning og op-

bygning af net. Modellen tillader netvirksomheder med relativt flere kabler på 50 

kV-niveau end kabler på 10 kV-niveau at afholde flere omkostninger samlet set 

end en netvirksomhed med relativt flest kabler på 10 kV-niveau. Netvolumenmo-

dellen kan på denne måde anvendes til at sammenligne netvirksomhedernes om-

kostninger – dvs. driftsomkostninger og afskrivninger. 

 

Omkostningsækvivalenter består for flere af kategorierne af en driftsækvivalent og 

en afskrivningsækvivalent, jf. tabel 3 og 4. Omkostningsækvivalenterne for hver 

af kategorierne 1 til 24 for distributionsvirksomheder og transformerforeninger er 

opgjort ved at dividere de henførte omkostninger med antal netkomponenter i den 

givne gruppe. Dette giver et udtryk for de gennemsnitlige enhedsomkostninger for 

hver kategori.  

 

Drifts- og afskrivningsækvivalenten for fjernaflæste målere (kategori 21) er fastsat 

i forbindelse med Energitilsynet benchmarkingafgørelse af 16. december 2014. 

 

Driftsækvivalenten for hhv. 50kV kabel, sø og 10 kV kabel, sø blev fastsat i for-

bindelse med Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013. Netvirksomhedernes 

indberetninger viste, at en stor del af de eksisterende søkabler var så gamle, at de 

var fuldt afskrevet, og den daværende afskrivningsækvivalent for 50 kV kabler 

afspejlede derfor et gammelt elnet, der står foran udskiftning. Sekretariatet for 

Energitilsynet vurderede derfor, at afskrivningselementet skulle udgå af bench-

markingen. 

 

Når afskrivningselementet fjernes indebærer det, at netvirksomheder, der ejer sø-

kabler, kan få fratrukket deres afskrivninger hertil som ekstraordinære omkostnin-

ger fra den samlede årlige afskrivning. Dette sker under den forudsætning, at net-

virksomhederne kan dokumentere, at anlægsinvesteringen i søkabler har været i 

udbud, således at omkostningerne til investeringen er afholdt på markedsmæssige 

vilkår. Samtidig udgår afskrivningsækvivalenten fra benchmarkingmodellen, såle-

des at netvirksomhederne ikke længere får medregnet netvolumen for afskrivnin-

gen. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet estimerede en driftsækvivalent til de løbende ved-

ligeholdelsesomkostninger på baggrund af netvirksomhedernes indberettede drifts- 

og vedligeholdelsesomkostninger til de pågældende søkabler. 

 

 
7 De regionale transmissionsvirksomheder benchmarkes ikke længere i Energitilsynets model efter Energinet.dk’s 

opkøb af disse 1. januar 2012. 
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Resultatet af fastsættelsen af ækvivalenterne for søkabler kan ses i tabel 3. 

 

TABEL 3 | SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS VURDERING AF DRIFT OG 

AFSKRIVNING AF SØKABLER 

kV-niveau Omkostningstype Vurdering 

10-20 kV Drift Ækvivalent på 20.314 kr. + mulighed for ansøg-

ning om ekstraordinær omkostning ved brud 

10-20 kV Afskrivning Udgår af benchmarkingen 

50-60 kV Drift Ækvivalent til 12.088 kr. + mulighed for ansøg-

ning om ekstraordinær omkostning ved brud 

50-60 kV Afskriv Udgår af benchmarkingen 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger (kategori 24) er ud-

regnet ved at dividere de henførte omkostninger med de forventede omkostninger 

til drift og vedligehold samt kundeadministration. Det skyldes, at administrations-

omkostninger kan indeholde både drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt kunde-

håndtering. 

 

Tabel 4 viser de beregnede ækvivalenter for de 24 kategorier. 

TABEL 4 | OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 

OG TRANSFORMERFORENINGER 

Kategori Type Drifts- 

ækvivalent 

Afskrivnings- 

ækvivalent 

Omkostnings- 

ækvivalent i alt 

1 132kV felt, åben 72.553 91.374 163.927 

2 132kV felt, gasisoleret 98.833 212.326 311.160 

3 132 kV kabel 17.706 112.047 129.753 

4 132kV kabel, sø 2.865 38.712 41.578 

5 132kV luftledning, enkelttracé 6.952 17.440 24.393 

6 132kV luftledning, dobbelttracé 10.192 22.300 32.492 

7 132/50kV transformer 139.970 112.890 252.860 

8 50 kV kabel 19.953 37.161 57.115 

9 50kV kabel, sø 12.088 - 61.597 

10 50kV luftledning 6.800 6.645 13.445 

11 50kV felt, åben 20.149 23.903 44.052 

12 50kV felt, gasisoleret 33.152 24.795 57.947 

13 50/10kV transformer 29.170 35.498 64.667 

14 10kV felt 7.497 5.768 13.265 

15 10 kV kabel 3.234 4.982 8.215 
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Kategori Type Drifts- 

ækvivalent 

Afskrivnings- 

ækvivalent 

Omkostnings- 

ækvivalent i alt 

16 10 kV kabel, sø 20.314 - 20.314 

17 10kV luftledning 6.616 2.514 9.129 

18 10/0,4kV station 2.454 4.100 6.554 

19 0,4 kV kabel 5.108 4.423 9.531 

20 0,4 kV luftledning 11.106 2.360 13.467 

21 Målere - fjernaflæsning 69 75 145 

22 Målere - ikke fjernaflæsning 56 19 74 

23 Kunderelaterede omkostninger 179 - 179 

24 Administration 0,38 - 0,38 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Tallene i tabellen er afrundet og den samlede omkostningsækvivalent kan således afvige fra 

summen af hhv. driftsækvivalenten og afskrivningsækvivalenten. 

Tabel 5 viser en oversigt over metoder til fastsættelse af omkostningsækvivalenter. 

For hver kategori specificeres dels, hvilke aktiviteter der driver omkostningerne, 

og dels hvilken størrelse omkostningerne normeres med, for at udregne omkost-

ningsækvivalenten. 

 

TABEL 5 | METODE TIL FASTSÆTTELSE AF OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER 

Kategori Omkostningsækvivalent Aktiviteter der driver om-

kostninger   

Normeringsstørrelse 

1-22 Driftsomkostninger Medarbejdere i marken samt 

materiel 

Antal netkomponenter 

1-22 Afskrivninger Afskrivninger på an-

lægsinvesteringer 

Antal netkomponenter 

23 Kunderelaterede omkostninger IT-systemer og servicemed-

arbejdere 

Antal målere 

24 Administrationsomkostninger Backup funktion til drift- og 

vedligehold, kunderelaterede 

omkostninger samt energi-

rådgivning 

Forventede omkostnin-

ger (driftsvolumen) til 

drift- og vedligehold, 

kundehåndtering samt 

energirådgivning. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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1.4. UDVIKLING I NETKOMPONENTERNE 

Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en sammenligning af netvirksomhe-

dernes indberettede netkomponenter i 2014 og 2015. Udviklingen er vist i tabel 6. 

TABEL 6 | UDVIKLING I NETKOMPONENTER 2014-2015 FOR ALLE ELNETVIRKSOM-

HEDER 

   
Regnskabsår 

Ændring  

2014-2015 

Kategori Enhed 2014 2015 Antal Pct. 

1 132kV felt, åben stk. 0 0 0 - 

2 132kV felt, gasisoleret stk. 2 2 0 0 

3 132kV kabel km 0 0 0 - 

4 132kV kabel, sø km 0 0 0 - 

5 132kV luftledning, enkelttracé km 0 0 0 - 

6 132kV luftledning, dobbelttracé km 46 46 0 0 

7 132/50kV transformer stk. 3 3 0 0 

8 50kV kabel km 3.132 2.987 -145 -5 

9 50kV kabel, sø km 116 134 18 16 

10 50kV luftledning km 5.231 5.222 -9 0 

11 50kV felt, åben stk. 4.081 3.912 -169 -4 

12 50kV felt, gasisoleret stk. 220 226 6 3 

13 50/10kV transformer stk. 1.422 1.426 4 0 

14 10kV felt stk. 10.775 10.919 144 1 

15 10kV kabel km 62.450 62.110 -340 -1 

16 10kV kabel, sø km 203 224,136 21 10 

17 10kV luftledning km 1.156 939 -217 -19 

18 10/0,4kV station stk. 71.008 71.171 163 0 

19 0,4kV kabel km 92.659 92.646 -13 0 

20 0,4kV luftledning km 823 298 -525 -64 

21 målere - fjernaflæsning stk. 1.836.825 1.987.540 150.715 8 

22 målere - ikke fjernaflæsning stk. 1.465.630 1.325.673 -139.957 -10 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: I forbindelse med opgørelsen af netkomponenterne for 2015 har enkelte netvirksomheder været i 

dialog med Dansk Energi og på den baggrund ændret deres opgørelsesmetode, således at den følger 

indberetningsvejledningens anvisninger. Denne ændring kommer til udtryk i tabellen ved, at der har 

været relativt store ændringer i nogle typer af netkomponenter. 

Af elnetvirksomhedernes indberetninger fremgår det, at der forsat sker en løbende 

udskiftning af luftledninger med nedgravede kabler på samtlige spændingsniveau-

er. Derudover fortsætter tendensen med udskiftning af målere fra ikke-fjernaflæste 

målere til fjernaflæste målere. I regnskabsåret 2014 udgør de fjernaflæste målere 
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55,6 pct. af det samlede antal målere i Danmark. Denne andel er i 2015 steget til 

60 pct. 

1.5 FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderede i forbindelse med udarbejdelsen af 

benchmarking afgørelse af 16. december 2014, at netvirksomhedernes udrulning af 

fjernaflæste målere havde nået et niveau, hvor teknologien var moden til at indgå i 

benchmarkingen.  

 

Det var sekretariatets opfattelse, at det var hensigtsmæssigt at indhente konsulent-

bistand i forbindelse med implementering af de fjernaflæste målere i benchmar-

kingmodellen. Sekretariatet for Energitilsynet valgte derfor at indgået i et samar-

bejde med konsulenthuset Incentive, som skulle varetage opgaven med at indhen-

tet data fra netvirksomhederne, beregnet en ny driftsækvivalent og en ny afskriv-

ningsækvivalent for fjernaflæste målere. 

 

I beregningen af de nye ækvivalenter skulle der bl.a. tages højde for eventuelle 

forskelle i netvirksomhedernes valg af regnskabspraksis, herunder af-

skrivningsgrundlag samt valg af afskrivningsperiode. 

1.5.1 ENSRETTED REGNSKABSPRAKSIS 

Sekretariatet for Energitilsynet har i samarbejde med Incentive fastsat en ensret-

ning af regnskabspraksis for fjernaflæste målere, som skal anvendes ved indberet-

ningen, uafhængigt af netvirksomhedens valg af regnskabspraksis i regulerings-

regnskabet. Afskrivninger og driftsomkostninger angives på baggrund af den nye 

ensrettede regnskabspraksis. 

 

Den samlede anskaffelsessum for fjernaflæste målere inkl. datahjemtagningssy-

stemer og montering skal afskrives over en periode på 15 år
8
. 

 

I tabel 7 er der angivet de udgiftsposter, som er relevante for fjernaflæste målere. 

Der er ligeledes angivet, hvordan udgiftsposten skal indgå i indberetningen. 

 

 

 
8 Jf. § 9, stk. 4 i BEK nr. 1358 af 3. december 2013 (Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elek-

tricitet i slutforbruget). 
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TABEL 7 | BOGFØRING AF OMKOSTNINGER TIL FJERNAFLÆSTE MÅLERE EFTER 

DEN NYE ENSRETTEDE REGNSKABSPRAKSIS 

Udgiftsposter Specifikation af omkostninger Regnskabspraksis 

i.  Drift af fjernaflæste målere 

(inkl. drift af datahjemtag-

ningssystem). 

Drift og vedligeholdelse. Driftsføres. 

ii.  Indkøb af fjernaflæst 

måler. 

Kostpris for fjernaflæst måler inkl. 

evt. strøm-og spændingstransfor-

mer, målertavle m.m. 

Aktiveres og afskrives over 

15 år. 

iii.  Montering af fjernaflæst 

måler 

Løn, materialer, kørsel etc. Aktiveres og afskrives over 

15 år. 

iv.  Demontering af gammel 

måler 

Løn, materialer, kørsel etc. Driftsføres. 

v.  Restværdien af gammel 

måler 

Bogført restværdi af gammel må-

ler reduceret med evt. indtægter 

ved salg af den gamle måler. 

Driftsføres. 

vi.  Indkøb af datahjemtag-

ningssystemer 

Kostpris for datahjemtagningsud-

styr og- systemer. 

Aktiveres og afskrives over 

15 år. 

vii.  Information og rådgivning 

af slutbruger 

Udgifter til information og rådgiv-

ning af slutbruger. 

Driftsføres. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

1.5.2 KORREKTION FOR AT ENSARTE REGNSKABSPRAKSIS 

For at tage hensyn til eventuelle forskelle i regnskabspraksis er det nødvendigt, at 

foretage en korrektion som et tillæg/fradrag til netvirksomhedernes driftsomkost-

ninger og afskrivninger, der er indberettet til årets benchmarking. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vil derfor korrigere for forskellen mellem netvirk-

somhedens faktiske omkostninger og ensrettede omkostninger. På den måde kan 

netvirksomhedens omkostninger sammenlignes, uanset hvilken afskrivningsperio-

de netvirksomhederne anvender. 

 

Den konkrete korrektion er et tillæg/fradrag til netvirksomhedernes indberetning af 

hhv. årlige driftsomkostninger og årlige afskrivninger. Dette tillæg/fradrag vil 

således supplere de nye ækvivalenter for fjernaflæste målere, som er beregnet på 

baggrund af samme ensrettede regnskabspraksis.  

 

For at sikre en individuel implementering af fjernaflæste målere og fair og retvi-

sende sammenligning af omkostningerne på tværs af alle netvirksomheder, vil 

netvirksomhederne blive korrigeret med forskellen: 

 

Korrektion = Ensrettede omkostninger – faktiske omkostninger 

 

Netvirksomhedernes driftsomkostninger og afskrivninger korrigeres efter samme 

fremgangsmåde. 

 

I boks 1 og 2 ses et eksempel på en hhv. positiv og negativ korrektion. 
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BOKS 1 | EKSEMPEL PÅ NEGATIV KORREKTION 

Netvirksomhed A har investeret i fjernaflæste målere for 30.000.000 kr. 

Netvirksomheden har valgt en afskrivningsperiode på 10 år, selvom den 

ensrettede afskrivningsperiode er 15 år. Netvirksomhed A har derfor haft 

følgende indberetninger til årets benchmarking: 

 

- Faktiske årlige afskrivninger: 30.000.000 kr./10 år = 3.000.000 kr. 

- Ensrettede årlige afskrivninger: 30.000.000 kr./15 år = 2.000.000 kr. 

 

Netvirksomhed A vil i dette tilfælde have en højere årlig afskrivning, end 

hvis netvirksomheden havde anvendt den ensrettede regnskabspraksis. 

Netvirksomheden vil således alt andet lige stilles dårligere i benchmarkin-

gen i det pågældende år. 

 

Netvirksomhed A vil derfor i dette tilfælde få følgende korrektion: 

 

Korrektion = 2.000.000 kr. – 3.000.000 kr. = -1.000.000 kr. 

 

Det betyder, at netvirksomhed A vil få en negativ korrektion i de årlige af-

skrivninger. 

 

 

BOKS 2 | EKSEMPEL PÅ POSITIV KORREKTION 

Netvirksomhed B har investeret i fjernaflæste målere for 20.000.000 kr. 

Netvirksomheden har valgt en afskrivningsperiode på 20 år, selvom den 

ensrettede afskrivningsperiode er 15 år. Netvirksomhed B har derfor haft 

følgende indberetninger til årets benchmarking: 

 

- Faktiske årlige afskrivninger: 20.000.000 kr./20 år = 1.000.000 kr. 

- Ensrettede årlige afskrivninger: 20.000.000 kr./15 år = 1.333.333 kr. 

 

Netvirksomhed B vil i dette tilfælde have en lavere årlig afskrivning, end 

hvis netvirksomheden havde anvendt den ensrettede regnskabspraksis. 

Netvirksomheden vil således alt andet lige stilles bedre i benchmarkingen i 

det pågældende år. 

 

Netvirksomhed B vil derfor i dette tilfælde få følgende korrektion: 

 

Korrektion = 1.333.333 kr. – 1.000.000 kr. = +333.333 kr. 

 

Det betyder, at netvirksomhed B vil få en positiv korrektion til de årlige af-

skrivninger. 
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BILAG 2 – ANALYSE AF FORDYRENDE 
RAMMEVILKÅR 

Sekretariatet for Energitilsynet analyserer årligt, hvorvidt benchmarkingmodellen 

bør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnetvirksomhederne kan i forskellig 

grad være underlagt fordyrende rammevilkår, der kan påvirke netvirksomhedernes 

omkostninger per enhed netkomponent, hvorfor benchmarkingmodellen eventuelt 

bør korrigere herfor. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere analyseret gruppeopdeling af de regi-

onale transmissionsvirksomheder (inden salget til Energinet.dk i 2012), fordyrende 

rammevilkår vedr. kundetæthed samt fordyrende rammevilkår som følge af korro-

sivt miljø. 

 

Benchmarkingmodellen blev ændret markant vedr. behandlingen af fjernaflæste 

målere i 2011 i netvolumenmodellen, hvilket medførte et databrud i de datasæt, 

der oprindeligt er blevet benyttet til at foretage analyser af fordyrende rammevil-

kår.  

 

Benchmarkingmodellen for 2012, 2013 og 2014 (data for 2011-2013) indeholder 

dog, alt andet lige, de samme relative antagelser vedr. fjernaflæste målere.  

I 2012 og 2013 udgik omkostninger vedr. fjernaflæste målere af benchmarking-

modellen. Dette medførte, at alle omkostninger forbundet med fjernaflæste målere 

blev fratrukket netvirksomhedens driftsomkostninger og holdt ude af benchmar-

kingen som ekstraordinære omkostninger samtidig med, at der ikke indgik ækvi-

valenter for fjernaflæste målere i beregningen af netvolumen. 

 

I 2014 indgår alle omkostninger forbundet med fjernaflæste målere igen i bench-

markingmodellen samtidig med, at der er etableret nye opdaterede ækvivalenter på 

baggrund af ensrettede regnskabsoplysninger samt en korrektionsmetode, der ens-

retter evt. forskelligt valg af regnskabspraksis. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at modellerne for 2012-2016 kan 

sammenlignes på tværs, da den eneste forskel for så vidt angår fjernaflæste målere 

er, at såvel omkostninger og dertilhørende omkostningsækvivalenter er udeladt i 

2012 og 2013, mens begge dele indgår i 2014, 2015 og 2016. Dette indebærer, at 

modellerne 2012-2016 forholdsmæssigt behandler omkostninger til fjernaflæste 
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målere ens – da netvirksomhedernes omkostningsindeks, alt andet lige har samme 

relative resultat, uanset om alle omkostninger (’tæller’ i beregningen af omkost-

ningsindeks) og ækvivalenter (’nævner’ i beregningen af omkostningsindeks) 

vedr. fjernaflæste målere er inkluderet eller ekskluderet af modellen. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har således et opdateret og konsistent datasæt be-

ståede af netvirksomhedernes oplysninger fra 2011- 2015. Sekretariatet for Energi-

tilsynet har derfor gennemført analyser af fordyrende rammevilkår på de nye opda-

terede femårige datasæt. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at distributionsvirksomhederne fortsat skal 

korrigeres for netvirksomhedernes kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsynet 

finder endvidere, at der fortsat ikke er grundlag for at korrigere de vestjyske net-

virksomheder med hensyn til korrosivt miljø. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet baserer analyserne af fordyrende rammevilkår på et 

datasæt bestående at data fra regnskabsårene 2011- 2015. Således består hver data-

serie af 51 observationer fra 2011, 50 observationer fra 2012, 48 observationer fra 

2013, 45 observationer i 2014 samt 41 observationer fra 2015 – i alt 235 observa-

tioner. 

2.1. ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM OMKOSTNINGSIN-

DEKS OG KUNDETÆTHED    

Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder årligt en analyse af sammenhængen 

mellem omkostningsindekset og kundetætheden. Sekretariatet for Energitilsynets 

analyse i 2016 viser, at en netvirksomheds kundetæthed – opgjort som antal måle-

re pr. km 0,4 kV-net – fremtræder som en robust indikator for omfanget af fordy-

rende rammevilkår, i lighed med tidligere års analyse. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen for 2016 estimeret 

sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed for dataårene 2011-

2015 vha. en pooled
1
 OLS-regression. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet både den lineære sammenhæng og den 

log-lineære sammenhæng i den opdaterede analyse.  

 

Beregningerne viser, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem om-

kostningsindeks og kundetæthed for både den lineære og den log-lineære sam-

menhæng. Når kundetætheden øges, så øges omkostningsindekset ligeledes. 

Sammenhængen mellem kundetætheden og omkostningsindekset ses i figur 1. 

Blandt observationerne er der indlagt en hhv. lineær og logaritmisk (konkav) ten-

denslinje. 

 

 

 
1 En pooled regression er et fagudtryk indenfor statistik, der i dette tilfælde betyder, at regressionen er foretaget 

på data fra flere forskellige regnskabsår, der er samlet i et fælles datasæt. 
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FIGUR 1 | OBSERVATIONER AF KUNDETÆTHED OG OMKOSTNINGSINDEKS 

(2011-2015) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet for Energitilsynets analyser har historisk vist forskellige resultater på 

estimeringen af, hvilken funktionelle form (lineær eller log-lineær) der bedst for-

klare sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetætheden.  

Tabel 1 viser en opsummering over sekretariatets tidligere resultater. 

TABEL 1 | ANVENDT SAMMENHÆNG MELLEM OMKOSTNINGSINDEKS OG KUNDE-

TÆTHED 

Afgørelses år Sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed 

2007 lineær 

2008 lineær 

2009 lineær 

2010 konkav (logaritmisk) 

2011 konkav (logaritmisk) 

2012 lineær 

2013 lineær 

2014 Gennemsnittet af hhv. den lineær og logaritmiske 

2015 Gennemsnittet af hhv. den lineær og logaritmiske 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har altid valgt korrektionsmetode ud fra den sam-

menhæng, der var bedst understøttet af data.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede analyse af 

fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurderet den funktionelle 

sammenhæng mellem observationerne. 

 

Datasættet består af 5 dataserier: Omkostningsindeks, kundetæthed, omkostnings-

indeks transformeret med den naturlige logaritme og kundetæthed transformeret 

med den naturlige logaritme. Dataserierne indeholder sammensatte data for regn-

skabsårene 2011-2015. 

2.1.1. LINEÆR REGRESSION 

Den lineære kurve i figur 1 viser udgangspunktet for den lineære regression. Be-

skrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel lineær sammenhæng ses i 

boks 1. 
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BOKS 1 | BESKRIVELSE AF EN POOLED OLS-REGRESSION MED LINE-

ÆR SAMMENHÆNG 

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem 

omkostnings-indeks og kundetæthed vha. følgende regressionsmodel: 

 

𝑂𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐾𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡                                                                (1) 

𝑂𝑖,𝑡 = Netvirksomhed i’s omkostningsindeks i år t 

𝛽0   = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul 

𝛽1   = Hældningskoefficient, der angiver den faktor, som en netvirk-

somheds omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning 

i kundetætheden 

𝐾𝑖,𝑡  = Netvirksomhed i’s kundetæthed i år t 

𝑒𝑖,𝑡  = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af 

modellens variable. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressi-

onsligning (1) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne ana-

lyse er gengivet i tabel 2. 

TABEL 2 | PARAMETERESTIMATER 

 Estimat Standardfejl P-værdi 

β0 0,5179 0,0209 0,001>P 

β1 0,0069 0,0004 0,001>P 

R
2
 0,5173   

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

I tabel 2 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen af-

vises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre 

end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden 𝐾𝑖,𝑡 er en stærkt sig-

nifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 2.  

 

R
2
 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks 

blandt distributionsvirksomheder, som kan forklares vha. variation i 

kundetætheden. R
2
 indikerer således, at variation i kundetætheden 

kan forklare ca. 52 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt di-

stributionsvirksomhederne. 

 

Standardfejlen kan betragtes som den typiske ’fejl’, der begås i en 

stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og 

stikprøvens størrelse. Standardfejlen på 𝛽1 er i den lineære model ud-

gør 0,0004, hvilket svarer til 6 pct. Jo mindre standardfejl, jo mere 

præcist parameterestimat. 
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2.1.2. LOG-LINEÆR REGRESSION 

Den logaritmiske (konkave) kurve i figur 1 viser endvidere udgangspunktet for 

den log-lineær regression. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at den mar-

ginale omkostning som følge af øget kundetæthed er aftagende.  

 

Sekretariatet anvender datasættene, hvor der er taget den naturlige logaritme til 

hhv. kundetæthed og omkostningsindeks. På baggrund af observationerne mellem 

kundetæthed og omkostningsindeks udtrykt i logaritmeværdier, kan der foretages 

en lineær regression, der udtrykker en positiv sammenhæng, men med aftagende 

marginal omkostning som følge af øget kundetæthed. Sammenhængen vises i figur 

2. 

FIGUR 2 | LOG-LINEÆR SAMMENHÆNG MELLEM KUNDETÆTHED OG OMKOST-

NINGSINDEKS (2011-2015) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel logaritmisk sammen-

hæng ses i boks 2. 
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BOKS 2 | BESKRIVELSE AF EN POOLED OLS-REGRESSION MED LO-

GARITMEVÆRDIER 

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem 

omkostnings-indeks og kundetæthed vha. følgende regressionsmodel: 

𝑂𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐾𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡                                                                (2) 

𝑂𝑖,𝑡 = Netvirksomhed i’s omkostningsindeks i år t udtrykt i ln 

𝛽0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul udtrykt i 

ln 

𝛽1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor, som en netvirksom-

heds omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i 

kundetætheden udtrykt i ln 

𝐾𝑖,𝑡 = Netvirksomhed i’s kundetæthed i år t udtrykt i ln 

𝑒𝑖,𝑡 = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af 

modellens variable. 

Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressi-

onsligning (2) vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne ana-

lyse er gengivet i tabel 3. 

TABEL 3 | PARAMETERESTIMATER 

 Estimat Standardfejl P-værdi 

β0 -1,4430 0,0763 0,001>P 

β1 0,3334 0,0212 0,001>P 

R
2
 0,5156   

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

I tabel 3 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen af-

vises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre 

end signifikansniveauet på 5 pct. Kundetætheden 𝐾𝑖,𝑡 er en stærkt sig-

nifikant forklarende variable i regressionsmodellen (2), jf. tabel 3.  

R
2
 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks  

 

blandt distributionsvirksomhederne, som kan forklares vha. variation i 

kundetætheden. R
2
 indikerer således, at variation i kundetætheden 

kan forklare ca. 52 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt di-

stributionsvirksomhederne. 

 

Standardfejlen kan betragtes som den typiske ’fejl’, der begås i en 

stikprøve, og den afhænger af standardafvigelsen i populationen og 

stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β1 er i den log-lineære model 

udgør 0,0216, hvilket svarer til 6 pct. Jo mindre standardfejl, jo mere 

præcist parameterestimat. 
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2.2. DEN VALGTE KORREKTIONSFAKTOR FOR KUNDETÆTHED 

I forbindelse med udarbejdelsen af Energitilsynets benchmarking i 2014 blev se-

kretariatet opmærksom på, at det ved årets afgørelse var særligt vanskeligt enty-

digt at vælge mellem de to modeller til korrektion for kundetæthed. Årsagen til 

dette var, at der kun var en marginal statistisk forskel på forklaringsgraden mellem 

de to modeller, og at der således ikke var statistisk belæg for at vælge den ene 

frem for den anden. 

I forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 udmøntede 

Energitilsynet på denne baggrund gennemsnittet af effektiviseringskravene bereg-

net på baggrund af hver af de to korrektionsmetoder. På denne måde opnåede 

Energitilsynet en rimelig afvejning mellem de to korrektionsmetoder, hvor den ene 

ikke kan fastslås som den bedste. 

 

Ved Energitilsynet afgørelse af 15. december 2015 udmøntede Energitilsynet lige-

ledes effektiviseringskrav, som var beregnet på baggrund af et gennemsnit af ef-

fektiviseringskravene beregnet med afsæt i hver af de to korrektionsmetoder. 

Energitilsynet traf i samme afgørelse beslutning om, at der fremadrettet skal korri-

geres for kundetæthed ved at udmønte effektiviseringskrav på baggrund af gen-

nemsnittet af effektiviseringskravene opgjort ved hhv. den lineær og den loglineæ-

re korrektionsmetode. 

2.2.1. KORREKTION 

Begge typer af korrektionsmetode medfører, at distributionsvirksomheder med en 

kundetæthed over den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed får 

et lavere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsin-

deks. Omvendt medfører korrektionsmetoden, at distributionsvirksomheder med 

en lavere kundetæthed end den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kunde-

tæthed får et højere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede om-

kostningsindeks.  

 

Korrektionsmetoden er illustreret grafisk i figur 3.  
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FIGUR 3 | KORREKTION AF OMKOSTNINGSINDEKS FOR KUNDETÆTHED 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I diagrammet ses det, at netvirksomhedernes omkostningsindeks korrigeres med 

hældningskoefficienten på linjen A til samme kundetæthedsniveau – vist ved den 

lodrette linje B (gennemsnitlige kundetæthed). Således vil korrektionen blive stør-

re, jo større forskel der er mellem den gennemsnitlige kundetæthed og netvirk-

somhedernes individuelle kundetæthed. 

 

Alle netvirksomheder benchmarkes herefter på samme kundetæthedsniveau, og 

der er således taget højde for effekten af fordyrende rammevilkår på netvirksom-

hedernes omkostningsindeks. 

 

Den lodrette afstand mellem netvirksomhedernes omkostningsindeks langs linjen 

B (markeret ved parenteser i figuren) udtrykker netvirksomhedernes effektivitets-

forskelle, når der er korrigeret for kundetæthed, og danner grundlag for fastsættel-

sen af den enkelte netvirksomheds effektiviseringspotentiale. 

 

Som ved tidligere års benchmarking er det Sekretariatet for Energitilsynets vurde-

ring, at sekretariatets analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og 

kundetæthed etablerer et solidt grundlag for at gennemføre en samlet benchmar-

king af distributionsvirksomheder, der er underlagt forskellige fordyrende ramme-

vilkår. 
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2.2.1.1. POTENTIALEBEREGNING AFHÆNGIG AF MODEL FOR KORREKTION  

Beregningen af netvirksomhedens effektiviseringspotentiale afhænger af, hvilken 

korrektionsfaktor (lineær/logaritmisk), der anvendes til at korrigere for kundetæt-

hed. I årets afgørelse er det valgt at anvende gennemsnittet af de to korrektionsfak-

torer, hvilket medfører, at potentialerne beregnes på baggrund af begge metoder, 

hvorefter der beregnes et gennemsnit. 

 

Potentiale ved lineær kundetæthedskorrektion 

Ved brug af den lineære kundetæthedskorrektion bliver netvirksomhedernes korri-

gerede omkostningsindeks (𝑒𝑖
𝑘) bestemt ved formlen: 

 

𝑒𝑖
𝑘 = 𝑒𝑖 − 𝛽1 ∙ [𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡æ𝑡ℎ𝑒𝑑𝑖 − 𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡æ𝑡ℎ𝑒𝑑]  (3) 

 

hvor ei er netvirksomhedernes omkostningsindeks og β1 angiver hældningskoeffi-

cienten ved den lineære sammenhæng beregnet ved brug af OLS-regression. 

Beregningen af effektiviseringspotentialet ser i dette tilfælde således ud: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑒𝑖

𝑘−𝑒∗

𝑒𝑖
∙ 100%      (4) 

 

hvor benchmarkbasis (e*) er beregnet som et vægtet gennemsnit af de laveste kor-

rigerede omkostningsindeks for netvirksomheder svarende til 10 pct. af samlet 

netvolumen. For en gennemgang af beregningen af benchmarkbasis henvises til 

bilag 1. 

 

Netvirksomheden vil i ligning (4) få udtrykt sit effektiviseringspotentiale som 

afstanden fra sit eget korrigerede omkostningsindeks til benchmarkbasis og udmålt 

i forhold til sit eget faktiske omkostningsindeks. Netvirksomheden vil således få 

beregnet, hvor meget den skal reducere sit faktiske omkostningsgrundlag med, for 

at være lige så effektiv som netvirksomhederne i benchmarkbasis. 

 

Potentiale ved logaritmisk kundetæthedskorrektion 

Det korrigerede omkostningsindeks (𝑒𝑖
𝑘) med logaritmisk korrektion er beregnet 

ved formlen: 

 

ln(𝑒𝑖
𝑘) = ln(𝑒𝑖) − 𝛽1 ∙ [ln(𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡æ𝑡ℎ𝑒𝑑𝑖) − ln(𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡æ𝑡ℎ𝑒𝑑)]  

 

𝑒𝑖
𝑘 = 𝑒𝑖 ∙ (

𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡æ𝑡ℎ𝑒𝑑𝑖

𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡æ𝑡ℎ𝑒𝑑
)

−𝛽1
   (5) 

 

hvor ei er netvirksomhedernes omkostningsindeks og β1 angiver hældningskoeffi-

cienten ved den lineære sammenhæng beregnet ved brug af OLS-regression på de 

logaritmisk transformerede data. 

  

Beregningen af effektiviseringspotentialet ser i dette tilfælde således ud: 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝑒𝑖

𝑘−𝑒∗

𝑒𝑖
𝑘 ∙ 100%     (6) 
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Netvirksomheden vil i ligning (6) få udtrykt sit effektiviseringspotentiale som 

afstanden fra sit eget korrigerede omkostningsindeks til benchmarkbasis og udmålt 

i forhold til sit eget faktiske korrigerede omkostningsindeks. Netvirksomheden får 

således beregnet, hvor meget det skal reducere sit faktiske omkostningsgrundlag 

med, for at være lige så effektiv som netvirksomhederne i benchmarkbasis. 

 

Årsagen til at det korrigerede omkostningsindeks både skal anvendes i tæller og 

nævner i ligning (6) ved beregning af netvirksomhedernes effektiviseringspoten-

tiale er, at det korrigerede omkostningsindeks (𝑒𝑖
𝑘) er udtrykt ved et relativt for-

hold mellem netvirksomhedens egen faktiske kundetæthed og den gennemsnitlige 

kundetæthed. 

2.3. ANALYSE AF KORROSION 

I høringssvarene fra 2010 og 2014 om benchmarkingmodellen har en række vest-

jyske netvirksomheder fremført, at tilstedeværelsen af en række forhold medfører, 

at driften af elnettet ved den jyske vestkyst må være forbundet med højere om-

kostninger relativt til andre dele af landet. Netvirksomhederne fremførte, at især et 

mere korrosivt miljø ved vestkysten som følge af den relativt høje koncentration af 

salt i luften vil medføre højere omkostninger for netvirksomheder med net i disse 

områder. Netvirksomhederne har derfor argumenteret for, at netvirksomheder med 

elnet ved den jyske vestkyst på baggrund af ovenstående forhold bør kompenseres 

herfor i benchmarkingen.  

 

Tidligere års analyser af korrosion har ikke kunnet understøtte, at netvirksomhe-

derne ved den jyske vestkyst skulle have et højere niveau for omkostninger eller et 

højere niveau for de omkostninger, der i benchmarkingmodellen er korrigeret for 

fordyrende rammevilkår. Resultaterne har dermed indikeret, at netvirksomhederne 

med elnet ved den jyske vestkyst, ikke bliver stillet dårligere i benchmarkingmo-

dellen i forhold til andre netvirksomheder. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at 

netvirksomhederne ved den jyske vestkyst generelt er mere effektive end de øvrige 

netvirksomheder.  

 

Til at undersøge dette blev der af Sekretariatet for Energitilsynet i 2009 fortaget en 

supplerende analyse, der skulle belyse, hvorvidt de korrosionsudsatte netvirksom-

heder var mere effektive end andre netvirksomheder på netkomponenter, der var 

upåvirket af korrosion end på korrosionsudsatte netkomponenter.  

 

Analysen blev udført på en opdeling af netkomponenterne i to grupper, henholds-

vis en gruppe af netkomponenter, som forventes at være påvirket af korrosion, 

samt en gruppe af komponenter, der ikke forventes at være påvirket. Resultaterne 

viste, at netvirksomhederne med elnet ved den jyske vestkyst var mere effektive 

end de øvrige netvirksomheder på begge typer af netkomponenter. Samtidig viste 

analysen, at netvirksomhedernes effektivitet ikke var mindre på de netkomponen-

ter, der kunne være påvirket af korrosion.  

 

Analysen af de to grupper af netkomponenter udføres ikke årligt, da det antages at 

netvirksomhedernes sammensætning af netkomponenter ikke ændres betydeligt fra 

år til år. Til gengæld er effektivitetsanalysen som foretages med afsæt i netvirk-
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somhedernes omkostningsindeks løbende blevet opdateret, og resultaterne af ana-

lysen foretaget i forbindelse med årets afgørelse fremgår af nedenstående afsnit. 

2.3.1. OPDATERET ANALYSE AF OMKOSTNINGSINDEKS I 2016 

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret, hvorvidt netvirksomheder med elnet 

ved den jyske vestkyst fremstår dårligere i deres resultater i benchmarkingmodel-

len end de øvrige netvirksomheder pga. korrosion.  

 

I analysen indgår flere statistiske test. Overordnet testes det, hvorvidt distributi-

onsvirksomhedernes omkostningsindeks samt korrigerede omkostningsindeks
2
 

adskiller sig signifikant fra hinanden afhængig af, om netvirksomhedens elnet er 

placeret i et korrosivt miljø. Alle test for korrosion omfatter data for regnskabsåre-

ne 2011-2015. 

 

Netvirksomhedernes observationer er inddelt i to stikprøver afhængig af, om den 

enkelte netvirksomhed har elnet i en afstand større eller mindre end 25 km fra den 

jyske vestkyst
3
. 

 

Distributionsvirksomhederne med elnet ved den jyske vestkyst fremstår mere ef-

fektive efter korrektionen for fordyrende rammevilkår, da middelværdien for deres 

korrigerede omkostningsindeks (0,7234) er lavere end det korrigerede omkost-

ningsindeks for øvrige netvirksomheder (0,8074), jf. tabel 4. 

 

TABEL 4 | SAMMENLIGNING AF MIDDELVÆRDI FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHE-

DER MED OG UDEN ELNET PÅ DEN JYSKE VESTKYST 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Omkostningsindeks 0,8393 0,6051 

Korrigeret omkostningsindeks 0,8074 0,7234 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I de statistiske analyser anvendes hypotesetest, hvor der på baggrund af et parame-

terestimat i en tilgængelig stikprøve ønskes at estimere, hvorvidt den forventede 

hypotese accepteres eller forkastes. Boks 3 forklarer begrebet hypotesetest. 

 
2 De anvendte korrigerede omkostningsindeks er korrigeret vha. den korrektion metode for kundetæthed, som er 

anvendt et givet år, jf. tabel 1. 

3 I analysen tages der ikke højde for, hvor stor en andel af netvirksomhedernes elnet, der ligger mindre end 25 km 

fra den jyske vestkyst, som de vestjyske netvirksomheder angiver som grænsen for, hvor materiel er påvirket af 

korrosion i større eller mindre grad, og dermed korrosions-kategori C5-M. 
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BOKS 3 | HYPOTESETEST GENERELT 

I en hypotesetest opstilles en nulhypotese, som testes overfor den alter-

native hypotese. Hypotesen kan både opstilles som en ensidet eller en 

tosidet hypotese. På baggrund af den statistiske hypotese beregnes en 

teststørrelse. Herudover defineres et acceptområde ud fra antallet af ob-

servationer og det valgte signifikansniveau. Ligger teststørrelsen i ac-

ceptområdet, vil hypotesen blive accepteret. Har teststørrelsen derimod 

en værdi udenfor acceptområdet (det kritiske område), forkastes hypote-

sen. 

 

Accept af nulhypotesen betyder, at hypotesen ved en given statistisk 

sandsynlighed ikke kan afvises. I statistiske test anvendes som standard 

et signifikansniveau på 5 pct. Det betyder, at det i den statistiske test 

maksimalt vil blive accepteret, at en sand nulhypotese bliver forkastet i 5 

pct. af tilfældene.  

 

I en fortolkning af hypotesetestene er det vigtigt at bemærke, at det ikke 

kan sluttes, at den alternative hypotese er sand, fordi nulhypotesen for-

kastes. Ligeledes kan der ikke stilles sikkerhed for, at nulhypotesen er 

sand, fordi den ikke forkastes. Det der helt konkret kan sluttes er, at hvis 

nulhypotesen forkastes understøtter de undersøgte data ikke nulhypote-

sen i tilstrækkelig grad til, at der haves tiltro til denne. 

 

2.3.1.1. ANALYSE AF VARIANS 

Det testes, om ovenstående forskel mellem korrosionsudsatte netvirksomheder og 

øvrige netvirksomheder er statistisk signifikant vha. en t-test. Til analyser af mid-

delværdi for to stikprøver findes to t-test; én for to stikprøver med forskellig vari-

ans og én for to stikprøver med ens varians. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har derfor indledningsvist analyseret variansen for 

de to stikprøver vha. en F-test for dobbelt stikprøve for varians. Resultatet af F-

testen for hhv. omkostningsindeks og korrigerede omkostningsindeks fremgår af 

tabel 5 og 6. 
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TABEL 5 | F-TEST: DOBBELT STIKPRØVE FOR VARIANS (OMKOSTNINGSINDEKS) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8393 0,6051 

Varians 0,0531 0,0130 

Observationer 200 35 

Frihedsgrader 199 34 

Teststørrelse 4,0680  

F-Kritisk værdi, en-halet test 1,6088  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Betragtes tabel 5, fremgår det, at teststørrelsen på 4,0680 ikke falder i acceptområ-

det for den en-halede hypotese [0; 1,6088]. Hypotesen om ens varians i omkost-

ningsindeksene kan forkastes, og der skal således i det følgende anvendes en t-test, 

der tager højde for forskellig varians. 

TABEL 6 | F-TEST: DOBBELT STIKPRØVE FOR VARIANS (KORRIGEREDE OMKOST-

NINGSINDEKS) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8074 0,7234 

Varians 0,0309 0,0070 

Observationer 200 35 

Frihedsgrader 199 34 

Teststørrelse 4,4307  

F-Kritisk værdi, en-halet test 1,6088  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Det fremgår af tabel 6, at teststørrelsen på 4,4307 ikke falder i acceptområdet for 

den en-halet hypotese [0; 1,6088]. Hypotesen om ens varians i de korrigerede om-

kostningsindeks forkastes dermed, og der skal, som i det ovenstående tilfælde, 

således anvendes en t-test, der tager højde for forskellig varians. 
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2.3.1.2. ANALYSE AF MIDDELVÆRDIER 

Opstillingen af t-test for sammenligning af to middelværdier med forskellige vari-

ans er beskrevet i boks 4. 

 

BOKS 4 | T-TEST FOR SAMMENLIGNING AF TO MIDDELVÆRDIER MED 

FORSKELLIG VARIANS 

Hypotesen, at middelværdierne er identisk, opstilles som: 

 

𝐻0: 𝜇𝑥 − 𝜇𝑦 = 0 

 

mod alternativet: 

 
𝐻𝐴: 𝜇𝑥 − 𝜇𝑦 ≠ 0 

 

H0 forkastes, hvis: 

 
�̅� − �̅�

√𝑆1
2

𝑚
+

𝑆2
2

𝑛

< −𝑡0,025(𝑑𝑓)      eller   
�̅� − �̅�

√𝑆1
2

𝑚
+

𝑆2
2

𝑛

> 𝑡0,025(𝑑𝑓)       

 

hvor 

�̅� = den estimerede middelværdi for x 

�̅� = den estimerede middelværdi for y 

t er teststørrelsen 

df er frihedsgrader 

 

𝑑𝑓 =
(

𝑆1
2

𝑚
+

𝑆2
2

𝑛
)

(𝑆1
2/𝑚)2

𝑚 − 1
+

(𝑆2
2/𝑛)2

𝑛 − 1

 

 

 

T-testen anvendes til at teste middelværdierne for hhv. omkostningsindeks og de 

korrigerede omkostningsindeks. Nulhypotesen for begge test er: 

 
𝐻0:   𝜇𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑘𝑦𝑠𝑡𝑒𝑛 = 𝜇ø𝑣𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡  

 

Mod alternativhypotesen: 

 
𝐻𝐴:   𝜇𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑘𝑦𝑠𝑡𝑒𝑛 ≠ 𝜇ø𝑣𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡  

 

Resultatet af t-testen for hhv. omkostningsindeks og korrigerede omkostningsin-

deks fremgår af tabel 7 og 8. 
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TABEL 7 | T-TEST: TO STIKPRØVER MED FORSKELLIG VARIANS (OMKOSTNINGS-

INDEKS) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8393 0,6051 

Varians 0,0531 0,0130 

Observationer 200 35 

Teststørrelse 9,2718  

t-Kritisk værdi, en-halet test 1,6616  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Som tidligere nævnt er nulhypotesen, at middelværdierne for de to grupper er ens. 

Resultaterne viser, at nulhypotesen kan forkastes, da teststørrelsen (9,2718) ikke 

falder i acceptområdet [0; 1,6616], jf. tabel 7. 

TABEL 8 | T-TEST: TO STIKPRØVER MED FORSKELLIG VARIANS (KORRIGEREDE 

OMKOSTNINGSINDEKS) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8074 0,7234 

Varians 0,0309 0,0070 

Observationer 200 35 

Teststørrelse 4,4703  

t-Kritisk værdi, en-halet test 1,6607  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Betragtes tabel 8 fremgår det, at nulhypotesen også i denne forbindelse kan forka-

stes, da teststørrelsen (4,4703) ikke falder i acceptområdet [0; 1,6607]. 

 

Det kan således med udgangspunkt i de to tests konkluderes, at middelværdierne 

for de to grupper er signifikant forskellige, både i tilfældet med omkostningsin-

dekset og det korrigerede omkostningsindeks. Betragtes middelværdierne for de to 

grupper, både i tilfældet med omkostningsindeks og det korrigerede omkostnings-

indeks (jf. tabel 7 og 8), fremgår det, at middelværdierne for netvirksomheder med 

elnet ved vestkysten er lavere end middelværdierne for de øvrige netvirksomheder. 

Dette betyder, at de vestjyske netvirksomheder generelt fremstår mere effektive 

end de øvrige netvirksomheder. 

2.3.2. SAMMENFATNING 

Konklusionen på de foretaget analyser er, at det må afvises, at vestjyske distributi-

onsvirksomheder og transformerforeninger stilles dårligere i benchmarkingmodel-

len end øvrige netvirksomheder. Analysen viser, at distributionsvirksomhederne 
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med elnet ved den jyske vestkyst ikke fremstår dårligere på hverken omkostnings-

indekset eller det korrigerede omkostningsindeks, og det indikerer, at distributi-

onsvirksomhederne i benchmarkingmodellen ikke er påvirket af forhold, som mo-

dellen ikke allerede tager højde for. 

 

Endvidere fremgår det af analysen fra 2009
4
, at distributionsvirksomhederne ved 

den jyske vestkyst generelt fremstår mere effektive i driften af netkomponenter 

relativt til de øvrige distributionsvirksomheder. Gennem en opdeling i korrosions-

påvirkede- og ikke-korrosionspåvirkede netkomponenter fremstår netvirksomhe-

derne relativt mest effektive på netkomponenterne, der kan være påvirket af korro-

sion.  

 

Den samlede analyse giver dermed ikke anledning til, at netvirksomhederne med 

elnet i et mere korrosivt miljø, bør korrigeres yderligere for fordyrende rammevil-

kår i forhold til den gældende benchmarking. 

 

 
4 Bilag 2 i Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013. 
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BILAG 3 – EKSTRAORDINÆRE OMKOST-
NINGER TIL ENERGITILSYNETS BENCH-
MARKING 

3.1. DEFINITION AF EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER 

Netvolumenmodellen inddrager elnetvirksomhedernes driftsomkostninger og af-

skrivninger i vurderingen af netvirksomhedernes relative økonomiske effektivitet. 

Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet og indehol-

der alle omkostningsposter – herunder også omkostninger af ekstraordinær karak-

ter. 

 

Udgangspunktet for den økonomiske benchmarking er, at samtlige af en netvirk-

somheds omkostninger medtages, idet disse må antages at afspejle netvirksomhe-

dens økonomiske effektivitet. Imidlertid har Sekretariatet for Energitilsynet allere-

de ved afgørelsen fra september 2007 valgt at trække visse poster ud af den øko-

nomiske benchmarking. Disse poster har Sekretariatet for Energitilsynet valgt at 

benævne ”ekstraordinære omkostninger”. Når nogle af en netvirksomheds om-

kostninger trækkes ud af benchmarkingen, opnår netvirksomheden alt andet lige et 

bedre resultat. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet foretager for hver enkelt ansøgning en konkret 

vurdering af om de enkelte ansøgninger kan anses for ekstraordinære omkostnin-

ger. 

 

Der forekommer ikke nogen definition af ekstraordinære omkostninger i hverken 

elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelse 195 af 4. marts 2016. Som 

ved tidligere års benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet er 

det således op til Sekretariatet for Energitilsynet at definere, hvilke omkostninger 

der er at betragte som ekstraordinære omkostninger. I det følgende vil Sekretaria-

tet for Energitilsynet derfor præsentere, hvilke typer af omkostninger som Sekreta-

riatet for Energitilsynet som udgangspunkt betragter som ekstraordinære omkost-

ninger. 

 

Med en forventet ny regulering for eldistributionsvirksomhederne pr. 1. januar 

2018 indføres en helt ny benchmarkingmodel, Sekretariatet for Energitilsynet be-

mærker, at netvirksomhederne i den forbindelse skal være opmærksomme på, at 
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de typer af omkostninger, som Sekretariatet for Energitilsynet i nærværende notat i 

udgangspunktet betragter som værende ekstraordinære omkostninger, ikke danner 

grundlag for en fremadrettet håndtering af ekstraordinære omkostninger. Energitil-

synet behandling af ekstraordinære omkostninger i nærværende afgørelse kan så-

ledes ikke danne grundlag for netvirksomhedernes forventning om den fremadret-

tede håndtering. Sekretariatet for Energitilsynet gør opmærksom på, at der fremad-

rettet kan indføres en helt anden definition af ekstraordinære omkostninger, samt 

en vurdering af godkendelse af ekstraordinære omkostninger, der afviger fra nær-

værende afgørelse. 

 

Indledningsvis bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at ekstraordinære om-

kostninger falder i forskellige kategorier. Der forekommer derfor forskellige be-

grundelser for at undtage forskellige typer af omkostninger af den økonomiske 

benchmarking. Som ved tidligere års afgørelser har Sekretariatet for Energitilsynet 

fastlagt, hvilke typer af omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære 

omkostninger ud fra et objektivt, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag. 

 

Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet godkendte 

ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i fem omkostningskategorier: 

 

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part 

2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser 

3. Force majeure omkostninger 

4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netvirksomhedens adfærd, 

herunder migreringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner 

5. Omkostninger til smart grid projekter 

3.1.1. OMKOSTNINGER SOM BLIVER AFHOLDT AF 3. PART 

Den første kategori indeholder omkostninger, der i sidste ende ikke udgør en om-

kostning for netvirksomheden. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor netvirksomhe-

den reparerer en opstået skade, der efterfølgende betales af forsikringsselskabet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har besluttet, at netvirksomhederne kan summere 

flere små poster inden for kategorien ”omkostninger, der refunderes af 3. part”. 

Årsagen til dette er, at disse omkostninger i virkeligheden reelt ikke udgør en om-

kostning for netvirksomheden. 

3.1.2. OMKOSTNINGER TIL AFHOLDELSE AF PENSIONSFORPLIGTELSER 

Den anden kategori indeholder pensionsforpligtelser til fratrådte medarbejdere og 

disses ægtefæller. Baggrunden for at trække disse poster ud af netvirksomhedernes 

omkostninger er, at disse udgifter udspringer af historisk ledelse. Det er udeluk-

kende pensionsforpligtelserne, der er omfattet af denne kategori. Det betyder, at 

f.eks. fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd ikke kan trækkes ud. 

3.1.3. FORCE MAJEURE OMKOSTNINGER 

Den tredje kategori indeholder hændelser af ren force majeure lignende karakter. 

Inden for denne kategori indgår omkostninger, der opstår som følge af ekstreme 

vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter.  
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Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i denne sammenhæng, at en specifik 

omkostning kun kan falde inden for denne kategori, såfremt den specifikke om-

kostning er forårsaget af en hændelse, som netvirksomheden ikke kunne have for-

udset, og som netvirksomheden meget vanskeligt kunne have garderet sig i mod. 

Hvis en netvirksomhed kunne have forhindret en beskadigelse af materiel som 

følge af ekstreme vejrforhold og dermed den tilhørende omkostning ved valg af 

stærkere materiel, vil Sekretariatet for Energitilsynet generelt ikke betragte om-

kostningen som værende en ekstraordinær omkostning. 

 

Ved vurdering af ansøgninger om force majeure, herunder hændelser i forbindelse 

med ekstreme vejrforhold, tager Sekretariatet for Energitilsynet så vidt muligt 

udgangspunkt i officielle udmeldinger fra bl.a. DMI. 

 

I 2015 har der ifølge DMI være 5 ekstreme vejrforhold i Danmark: 

 

 9. januar 2015: Stormen Dagmar 

 10. januar 2015: Stormen Egon 

 7. november 2015: Stormen Freja 

 29. november 2015: Stormen Gorm 

 4. december 2015: Stormen Helga 

 

Omkostninger som følge af disse vejrforhold godkendes i årets ansøgninger som 

ekstraordinære omkostninger. 

3.1.4. OMKOSTNINGER MED UHENSIGTSMÆSSIG EFFEKT PÅ NETVIRKSOMHE-

DERNES ADFÆRD 

I den fjerde kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan anses for at 

være ekstraordinære. Sekretariatet for Energitilsynet har dog besluttet at trække 

disse omkostninger ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikke giver incitament 

til en uhensigtsmæssig adfærd hos netvirksomhederne. 

 

En udskiftning af gamle målere med fjernaflæste målere kan f.eks. være særdeles 

omkostningstung. Såfremt en netvirksomheds gamle målere ikke er fuldt afskre-

vet, når de bliver erstattet af fjernaflæste målere, vil netvirksomheden dermed også 

skulle bære et tab i form af en restafskrivning af de gamle målere. 

 

Hvis netvirksomhederne ønsker at holde omkostningerne nede med henblik på en 

optimal placering i benchmarkingen, kunne det være en løsning ikke at investere i 

fjernaflæste målere. Dette giver således risiko for en uhensigtsmæssig adfærd hos 

netvirksomhederne.   

 

Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at betragte restafskrivning på gamle 

skrottede målere som ekstraordinære omkostninger. I denne forbindelse anser 

omkostninger til demontering af fjernaflæste målere ligeledes som en ekstraordi-

nær omkostning. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere besluttet, at migreringsomkostninger 

af IT-systemer i forbindelse med en fusion bliver holdt ude af benchmarkingen. 
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Der er tale om meget store poster, og benchmarkingmodellen skal ikke være op-

bygget på en måde, der afholder netvirksomhederne fra at fusionere. 

 

Ved fusioner mellem netvirksomheder er der dog utallige omkostninger som kan 

blive henført til fusionen. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det udeluk-

kende er migreringsomkostninger af IT-systemer ved fusioner, der bliver betragtet 

som ekstraordinære omkostninger. Andre omkostninger som f.eks. juridisk bistand 

i forbindelse med en fusion bliver således ikke betragtet som en ekstraordinær 

omkostning. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet skal endvidere understrege, at poster, som har re-

sulteret i en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen ved en fusion, ikke kan 

trækkes fra ved den økonomiske benchmarking. 

3.1.5. OMKOSTNINGER TIL SMART GRID PROJEKTER 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række ansøgninger vedr. smart 

grid projekter, jf. tabel 1. Sekretariatet har ligesom i benchmarkingen for 2015 

accepteret ansøgninger vedr. smart grid projekter som ekstraordinære omkostnin-

ger, betinget af at netvirksomhederne har indsendt den påkrævede dokumentation.  

3.2. SÆRLIGT VEDR. OMKOSTNINGER TIL FJERNAFLÆSTE MÅLERE 

Sekretariatet for Energitilsynet har i sommeren 2014 i samarbejde med konsulent-

firmaet Incentive beregnet en ny ækvivalent for fjernaflæste målere. Fra 2014 

indføres dermed en individuel korrektion til netvirksomhederne i forhold til valg 

af regnskabspraksis på disse. 

 

Omkostninger til fjernaflæste målere indgår således på lige fod med øvrige af-

skrivninger og driftsomkostninger, og disse betragtes ikke som ekstraordinære 

omkostninger. Afskrivninger til fjernaflæste målere omfatter både indkøb af måler, 

montering og datahjemtagningssystemer – hertil kommer de løbende drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger. 

3.3. NETVIRKSOMHEDERNES ANSØGNINGER FOR REGULERINGS-

ÅRET 2015 

I tabel 1 er anført de ekstraordinære omkostninger, som de forskellige netvirksom-

heder har anmeldt for reguleringsåret 2015. 
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TABEL 1 | BEHANDLING AF ANMODNINGER VEDR. EKSTRAORDINÆRE OMKOST-

NINGER 

 
Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

Dinel A/S Drift  343.395  Omkostninger til IT-
systemer ved fusion 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

Drift  1.362.372  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

Energi 
Fyn Net 
A/S 

Drift 2.309.931  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Afskrivning  820.820  Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivning vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarking i 2016 

Energi-
Midt Net 
A/S 

Drift  663.510  Omkostninger til 
afholdelse af pensi-
onsforpligtelser 

Ja Se afsnit 3.1.2 i dette 
bilag 

TREFOR 
A/S 

Drift 437.424 Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Afskrivning 650.135  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift 60.137  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift  9.341  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Frede-
rikshavn 
Elnet A/S 

Afskrivning  2.874.513  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.2 i dette 
bilag 

HEF Net 
A/S 

Drift  378.973  Demontering af ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.2 i dette 
bilag 

Drift  328.668  Omkostninger til IT-
systemer ved fusion 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

Drift  4.653.589  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Drift 357.936 Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Ikast 
Værker-
ne Net 
A/S 

Afskrivning  2.402.167  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.2 i dette 
bilag 

NOE Net 
A/S 

Drift  454.998  Omkostninger afholdt 
af 3. part  

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Drift  617.323  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift 1.023.353  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

LEF Net 
A/S 

Drift 880.264 Omkostninger til 
Datahub 

Nej Ved implementering 
af Datahub findes 
ensartede krav til alle 
netvirksomheder, jf. 
bekendtgørelse nr. 
1358 af 03/12/2013. 
Omkostninger til 
Datahub betragtes 
således ikke som 
ekstraordinære, da 
implementering af 
Datahubben anses 
som en del af forsy-
ningspligten, og 
omkostningerne 
således vil være at 
finde i alle netvirk-
somheder, jf. Energi-
klagenævnets afgø-
relse af 28. okt. 2015 

MES Net 
A/S 

Drift 1.742.558  Omkostninger til 
Datahub 

Nej Ved implementering 
af Datahub findes 
ensartede krav til alle 
netvirksomheder, jf. 
bekendtgørelse nr. 
1358 af 03/12/2013. 
Omkostninger til 
Datahub betragtes 
således ikke som 
ekstraordinære, da 
implementering af 
Datahubben anses 
som en del af forsy-
ningspligten, og 
omkostningerne 
således vil være at 
finde i alle netvirk-
somheder, jf. Energi-
klagenævnets afgø-
relse af 28. okt. 2015 

Nakskov 
Elnet A/S 

Afskrivning 58.252  Afskrivninger på 
søkabler 

ja Afskrivninger vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarkingen i 
2016 

NKE 
Elnet A/S 

Drift  171.512  Smart grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning 504.367  Smart grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Nord 
Energi 
Net A/S 

Drift  268.088  Omkostninger til IT-
systemer ved fusion 

Nej Energitilsynet vurde-
rer ikke at omkost-
ningen er ekstraordi-
nær for Nord Energi i 
benchmarkingen i 
2016. Nord Energi 
fusionerede i år 2012 
og det må derfor 
antages at omkost-
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

ninger forbundet 
hermed ikke længere 
kan anføres som 
ekstraordinære om-
kostninger, men som 
en del af den almin-
delige drift i netvirk-
somheden 

Drift 1.032.000  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Afskrivning 209.356  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

Afskrivning 153.477  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift 33.618  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning 694.686  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

NRGi Net 
A/S 

 Afskrivning   1.465.104  Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivninger vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarkingen i 
2016 

 Afskrivning   552.000  Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivninger vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarkingen i 
2016 

Afskrivning 475.790  Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivninger vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarkingen i 
2016 

Drift 2.343.831  Finansielle omkost-
ninger indeholdt i 
lejeomkostninger 

Ja Forrentning indgår 
ikke i benchmarkin-
gen for 2016, og 
omkostningen be-
tragtes derfor som en 
ekstraordinær om-
kostning i årets afgø-
relse 

Drift  990.162  Force majeure om-
kostninger i forbin-
delse med stormen 
Gorm 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Drift 253.111  Force majeure om-
kostninger vedr. 
Hackerangreb 

Nej Hackerangreb anses 
ikke som force maje-
ure omkostning, da 
Energitilsynet vurde-
rer, at netvirksomhe-
den selv har indfly-
delse på at sikre sig 
mod dette 

Afskrivning 2.654.038  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

Drift 2.156.697 Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Drift 802.434  Driftsomkostninger til 
generatoranlæg som 
sikre påkrævet for-
syningssikkerhed for 
Universitetshospitalet 
i Aarhus  

Nej Energitilsynet vurde-
rer ikke, at omkost-
ningen er ekstraordi-
nær i benchmarkin-
gen i 2016. Det vur-
deres, at generator-
anlæg mv. er en del 
af den almindelige 
drift, som er pålagt 
mange netvirksom-
heder i forbindelse 
med f.eks. sygehus-
drift eller store indu-
striproduktioner i 
forsyningsområdet. 
NRGi har i deres 
høringssvar af 18. 
oktober 2016 anført, 
at de er uforstående 
overfor vurderingen. 
Sekretariatets adres-
sering af det anførte 
forhold fremgår af 
bilag 9 

Afskrivning 1.894.837  Afskrivninger til ge-
neratoranlæg som 
sikre påkrævet for-
syningssikkerhed for 
Universitetshospitalet 
i Aarhus 

Nej Energitilsynet vurde-
rer ikke, at omkost-
ningen er ekstraordi-
nær i benchmarkin-
gen i 2016. Det vur-
deres, at generator-
anlæg mv. er en del 
af den almindelige 
drift, som er pålagt 
mange netvirksom-
heder i forbindelse 
med f.eks. sygehus-
drift eller store indu-
striproduktioner i 
forsyningsområdet. 

NRGi har i deres 
høringssvar af 18. 
oktober 2016 anført, 
at de er uforstående 
overfor vurderingen. 
Sekretariatets adres-
sering af det anførte 
forhold fremgår af 
bilag 9 

Drift 67.700  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift  141.255  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning 272.000  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

Nordjysk 
Elnet A/S 

Drift 54.198 Demontering af gam-
le målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

Drift  183.280  Smart Grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Radius 
Elnet A/S 

Afskrivning 13.400.000  Myndighedspålæg 
vedr. udskiftning af 
kabelkasser 

Ja Omkostningen be-
tragtes som en eks-
traordinær omkost-
ning, da den vedrø-
rer fremskyndelsen 
af en investering som 
følge af myndig-
hedspålæg 

Afskrivning 2.800.000  Omlægninger i for-
bindelse med infra-
strukturprojekter 

Nej Omkostninger som 
følge af omlægninger 
ifm. infrastrukturpro-
jekter anses ikke for 
ekstraordinære. 
Omkostninger til 
kabelomlægninger 
kan generelt ikke 
anses for ekstraordi-
nære, da selskabet 
må påregne, at så-
danne omkostninger 
løbende bliver nød-
vendige 

Drift  5.000.000  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Drift  4.900.000  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Drift 14.000.000  Skadessager forvoldt 
af 3. part 

Ja Omkostningen be-
tragtes i årets 
benchmarking som 
en ekstraordinær 
omkostning. 

Drift 24.700.000  Finansielle omkost-
ninger indeholdt i 
lejeomkostninger 

Ja Forrentning indgår 
ikke i benchmarkin-
gen for 2016, og 
omkostningen be-
tragtes derfor som en 
ekstraordinær om-
kostning i årets afgø-
relse 

Drift  700.000  Omkategorisering af 
driftsomkostninger til 
leasede biler 

Nej Omkostningen er 
ikke en ekstraordi-
nær omkostning. 
Omkostningen korri-
geres i netvirksom-
hedens driftsomkost-
ninger i årets model 
og tillægges årets 
afskrivninger. Dette 
gøres for at øge 
sammenlignelighe-
den med netvirk-
somheder der selv 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

ejer sine biler. Om-
kostningen indgår 
således i omkost-
ningsgrundlaget, 
men ikke i de påvir-
kelige omkostninger 

Drift 2.100.000  Omkostninger til 
byggemodning 

Nej Omkostningen er 
ikke en ekstraordi-
nær omkostning. 
Sekretariatet vurde-
rer, at omkostningen 
er en del af den 
almindelige drift og 
vedligeholdelse af 
netvirksomhedernes 
bygninger. Radius 
har i deres hørings-
svar af 18. oktober 
2016 anført, at de er 
uforstående overfor 
vurderingen. Sekre-
tariatets adressering 
af det anførte forhold 
fremgår af bilag 9  

Drift  3.100.000  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning  400.000  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift 300.000  Smart Grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning  900.000  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning 22.000.000  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift  400.000  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

RAH Net 
A/S 

Drift  5.590.663  Demontering af gam-
le målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

RAH Net 
2 A/S 

Drift 6.034.417  Demontering af gam-
le målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

Ravdex 
A/S 

Afskrivning 28.837  Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivning vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarking i 2016 

Drift  197.979  Omkostninger til 
Engrosmodellen 

Nej Ved implementering 
af Engrosmodellen 
findes ensartede 
krav til alle netvirk-
somheder. Omkost-
ninger til Engrosmo-
dellen betragtes 
således ikke som 
ekstraordinære, da 
implementering heraf 
anses som en del af 
forsyningspligten, og 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

omkostningerne 
således vil være at 
finde i alle netvirk-
somheder 

SEAS-
NVE Net 
A/S 

Afskrivning  2.614.468  Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivning vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarking i 2016 

Drift 7.141.371  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 

Drift 7.631.505  Omkategorisering af 
driftsomkostninger til 
leje af bygninger og 
inventar 

Nej Omkostningen er 
ikke en ekstraordi-
nær omkostning. 
Omkostningen korri-
geres i netvirksom-
hedens driftsomkost-
ninger i årets model 
og tillægges årets 
afskrivninger. Dette 
gøres for at øge 
sammenlignelighe-
den med netvirk-
somheder, der selv 
ejer sine bygninger 
og inventar 

Drift 721.559  Finansielle omkost-
ninger indeholdt i 
lejeomkostninger 

Ja Forrentning indgår 
ikke i benchmarkin-
gen for 2016, og 
omkostningen be-
tragtes derfor som en 
ekstraordinær om-
kostning i årets afgø-
relse 

Drift 3.404.427 Omkategorisering af 
driftsomkostninger til 
leasede biler 

Nej Omkostningen er 
ikke en ekstraordi-
nær omkostning. 
Omkostningen korri-
geres i netvirksom-
hedens driftsomkost-
ninger i årets model 
og tillægges årets 
afskrivninger. Dette 
gøres for at øge 
sammenlignelighe-
den med netvirk-
somheder der selv 
ejer sine biler. Om-
kostningen indgår 
således i omkost-
ningsgrundlaget, 
men ikke i de påvir-
kelige omkostninger 

Drift  634.569  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift 558.336  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift 156.090  Smart Grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

bilag 

Drift 1.785.022  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

SEN Net 
A/S 

Drift 433.010  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.2 i dette 
bilag 

Drift 571.678  Omkostninger til 
Engrosmodellen 

Nej Ved implementering 
af Engrosmodellen 
findes ensartede 
krav til alle netvirk-
somheder. Omkost-
ninger til Engrosmo-
dellen betragtes 
således ikke som 
ekstraordinære, da 
implementering heraf 
anses som en del af 
forsyningspligten, og 
omkostningerne 
således vil være at 
finde i alle netvirk-
somheder 

Afskrivning 69.880  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

SK Elnet 
A/S 

Drift 37.113  Finansielle omkost-
ninger indeholdt i 
lejeomkostninger 

Ja Forrentning indgår 
ikke i benchmarkin-
gen for 2016, og 
omkostningen be-
tragtes derfor som en 
ekstraordinær om-
kostning i årets afgø-
relse 

Drift 100.513  Finansielle omkost-
ninger indeholdt i 
lejeomkostninger 

Ja Forrentning indgår 
ikke i benchmarkin-
gen for 2016, og 
omkostningen be-
tragtes derfor som en 
ekstraordinær om-
kostning i årets afgø-
relse 

Drift  280.800  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Struer 
Forsy-
ning 
Elnet A/S 

Afskrivning 1.405.982  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.2 i dette 
bilag 

Syd 
Energi 
Net A/S 

Afskrivning 3.501.996  Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivning vedr. 
søkabler indgår ikke i 
benchmarking i 2016 

Drift 5.588.391  Omkostninger afholdt 
af 3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette 
bilag 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

Drift 4.624.556  Ompostering af 
driftsomkostninger 
og afskrivninger 

Nej Omkostningen er 
ikke en ekstraordi-
nær omkostning. 
Opgørelsen af hhv. 
driftsomkostninger 
og afskrivninger skal 
følge samme prin-
cipper som i netvirk-
somhedens regule-
ringsregnskab 

Drift 482.890 Finansielle omkost-
ninger indeholdt i 
lejeomkostninger 

Ja  Forrentning indgår 
ikke i benchmarkin-
gen for 2016, og 
omkostningen be-
tragtes derfor som en 
ekstraordinær om-
kostning i årets afgø-
relse 

Drift 83.420 Force majeure-
skader i forbindelse 
med stormen Dag-
mar og Egon 

Ja Se afsnit 3.1.3 i dette 
bilag 

Drift 99.269 Smart Grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Thy-Mors 
Energi 
Net A/S 

Drift 2.290.148  Demontering af gam-
le målere 

Ja Se afsnit 3.2 i dette 
bilag 

Drift 14.981.179  Restafskrivninger på 
skrottede ikke-
fjernaflæste målere 

Ja Se afsnit 3.2 i dette 
bilag 

Afskrivning 258.674  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Drift 77.946  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Verdo 
Hillerød 
El-net 
A/S 

Drift  17.181  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning 2.000  Smart Grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Verdo 
Randers 
El-net 
A/S 

Drift 142.864  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Afskrivning  33.000  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Vestfor-
syning 
Net A/S 

 Drift  290.000  Finansielle omkost-
ninger indeholdt i 
lejeomkostninger 

Ja Forrentning indgår 
ikke i benchmarkin-
gen for 2016, og 
omkostningen be-
tragtes derfor som en 
ekstraordinær om-
kostning i årets afgø-
relse 
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Netvirk-
somhed 

Type Beløb Kategori 
God-
kendt 

Vurdering 

 Drift 138.000  Omkostning vedr. 
udvikling og investe-
ring i IT-Platform 

Nej Omkostningen ved-
rører udvikling og 
investering i IT. 
Energitilsynet vurde-
rer ikke, at denne 
omkostning er en 
ekstraordinær om-
kostning for Vestfor-
syning i benchmar-
kingen 2016, da 
alene IT omkostnin-
ger afledt af fusioner 
kan betegnes som 
ekstraordinære i 
benchmarkingen 

Afskrivning   479.729  Smart Grid  Ja Se afsnit 3.1.5 i dette 
bilag 

Aars-
Hornum 
Net A/S 

Drift 146.237 Omkostninger til IT-
systemer ved fusion 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette 
bilag 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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BILAG TIL PUNKT 4 

 
BILAG 4 – AD-HOC KORREKTION VED FU-
SIONER 

4.1. SEKRETARIATETS BEREGNINGER AF MOF I FORBINDELSE 

MED BM 2016 

Sekretariatet for Energitilsynet vil på baggrund af samme metode som blev an-

vendt i afgørelserne for 2013-2015 korrigere fusionerede netvirksomheders effek-

tiviseringskrav i de tilfælde, hvor den fusionerede netvirksomhed får et krav i mo-

dellen, der er højere end det aggregerede krav for de separate netvirksomheder. 

Sekretariatet for Energitilsynet anvender denne praktiske korrektion for at sikre, at 

benchmarkingmodellen ikke i sig selv giver et disincitament til konsolidering i 

branchen. 

 

I benchmarkingafgørelsen i 2016 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet po-

sitive modelomkostninger for én netvirksomhed (AURA El-net A/S), der er den 

eneste fusion, der opfylder begge betingelser for en korrektion. 

 

Metoden til korrektionen fremgår nedenfor.  

 

Sekretariatet har vurderet, at fusioner skal korrigeres efter den beskrevne metode 

første gang den fusionerede netvirksomhed indgår i benchmarkingen, såfremt føl-

gende betingelser er opfyldt: 

 

1. De modelmæssige omkostninger ved fusionen er positive i det forrige år (år 0) 

2. Den fusionerede netvirksomheds krav i årets afgørelse (år 1) er højere end de 

særskilte netvirksomheders aggregerede krav i det forrige år (år 0) 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at en netvirksomhed maksimalt kan få 

sit krav korrigeret ned til summen af de særskilte netvirksomheders krav fra det 

forrige år (svarende til den stiplede vandrette linje i figur 1). 

 

På baggrund af data for året før netvirksomhedernes fusion (år 0) kan modelom-

kostningerne ved fusion (herefter MOF) beregnes, jf. betingelse 1. I år 0 eksisterer 

netvirksomhederne som to selvstændige enheder. Deres akkumulerede effektivise-

ringskrav udgør den ene halvdel af beregningen. 
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Sekretariatet for Energitilsynet lægger herefter omkostninger og netkomponenter 

sammen i år 0 til en nyt hypotetisk fusioneret netvirksomhed. Benchmarkingen 

genberegnes med denne netvirksomhed i stedet for de to selvstændige netvirksom-

heder og den fusionerede netvirksomheds effektiviseringskrav udgør den anden 

halvdel af beregningen.  

 

På den baggrund kan MOF beregnes ved: 

 

𝑀𝑂𝐹 = 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑑 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 (å𝑟 0)

− 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑘𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 (å𝑟 0) 

 

I praksis beregnes MOF ved at erstatte de to separate netvirksomheder med den 

hypotetisk fusionerede netvirksomhed. Benchmarkbasis vil dermed blive påvirket 

af udskiftningen af netvirksomheder og deres individuelle virksomhedsstruktur. 

Sekretariatet tager derfor udgangspunkt i en beregning, hvor benchmarkbasis er 

dynamisk i modellen. 

 

Hvis den fusionerede netvirksomhed i år 1 opfylder betingelse 2 (den fusionerede 

netvirksomheds krav i årets afgørelse skal endvidere være højere end de særskilte 

netvirksomheders aggregerede krav i det forrige år), bliver MOF herefter fra-

trukket den fusionerede netvirksomheds effektiviseringskrav i år 1. 

 

Der vil alene ske en korrektion af netvirksomhedens krav i år 1, hvis den fusione-

rede netvirksomhed får beregnet en positiv MOF i år 0, dvs. at fusionen model-

mæssigt giver netvirksomhederne et højere effektiviseringskrav ved sammen-

lægning af indberetninger fra de individuelle netvirksomheder. Der sker derfor 

ikke en korrektion, hvis den fusionerede netvirksomhed får beregnet en negativ 

MOF. 

 

Korrektionen er illustreret i figur 1. 
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FIGUR 1 | ILLUSTRATION AF KORREKTION FOR MODELOMKOSTNINGER VED FU-

SION 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

4.2. FUSIONER I REGULERINGSÅRET 2014 

Sekretariatet for Energitilsynet har registreret følgende fusioner/overtagelser i 

reguleringsåret 2014 (fortsættende netvirksomhed er markeret med fed skrift): 

 

 AURA El-net A/S: AURA El-net BE A/S + AURA El-net GE A/S + AURA 

El-net VE A/S + AURA El-net ØE A/S 

 EnergiMidt Net A/S + Bjerringbro Elværk 

4.3. KONKRETE KORREKTIONER I FORBINDELSE MED BM 2015 

I forbindelse med afgørelsen i 2016 har Sekretariatet for Energitilsynet udført be-

regninger på de to ovennævnte fusioner. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at beregningsgrundlaget for fusionskor-

rektionerne er data fra 2014, Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 15. decem-

ber 2015. 

4.3.1. FUSIONEN AURA EL-NET A/S 

AURA El-net A/S er fusioneret med AURA El-net BE A/S + AURA El-net GE 

A/S + AURA El-net VE A/S + AURA El-net ØE A/S med AURA El-net A/S som 

den fortsættende netvirksomhed. Tabel 1 viser beregningen af modelmæssige om-

kostninger ved denne fusion. 
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TABEL 1 | EFFEKTIVISERINGSKRAV VED AURA EL-NET FUSION 

 År 0 

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2015 1.055.000 

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2015 1.250.000 

MOF 195.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

AURA El-net A/S opfylder således betingelse 1 for korrektion, at de modelmæssi-

ge omkostninger ved fusionen er positive i det forrige år. 

 

AURA El-net A/S får ved afgørelsen i 2016 beregnet et effektiviseringskrav for 

2017 på 3.410.000 kr. AURA El-net A/S opfylder således betingelse 2 for korrek-

tion, at den fusionerede netvirksomheds krav i årets afgørelse (2016) er højere end 

de særskilte netvirksomheders aggregerede krav i det forrige år (2015), da 

3.325.000 kr. (2016) er højere end 1.055.000 kr. (2015). 

 

AURA El-net A/S bliver derfor korrigeret for MOF i årets afgørelse. 

AURA EL-net A/S får således beregnet et samlet effektiviseringskrav for 2016 på 

3.325.000kr. – 195.000 kr. = 3.130.000 kr. 

4.3.2. FUSIONEN ENERGIMIDT NET A/S 

EnergiMidt Net A/S er fusioneret med Bjerringbro Elværk med EnergiMidt Net 

A/S som den fortsættende netvirksomhed. Tabel 2 viser beregningen af model-

mæssige omkostninger ved denne fusion. 

TABEL 2 | EFFEKTIVISERINGSKRAV VED ENERGIMIDT FUSION 

 År 0 

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2015 695.000 

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2015 625.000 

MOF -70.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: EnergiMidt Net A/S bliver ikke korrigeret for MOF, jf. betingelse 1. 

EnergiMidt Net A/S opfylder ikke betingelse 1, da fusionen får beregnet en nega-

tiv modelmæssig omkostning. 

 

EnergiMidt Net A/S bliver derfor ikke korrigeret for MOF i årets afgørelse. 
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BILAG 5 – MODELÆNDRINGER I MODEL 
FOR ØKONOMISK EFFEKTIVITET 

Energitilsynet skal i henhold til elforsyningslovens § 70 og indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 29 årligt udmelde individuelle effektiviseringskrav til netvirk-

somhederne. Disse effektiviseringskrav baseres på en benchmarking af netvirk-

somhedernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. 

Sekretariatet for Energitilsynet anvender netvolumenmodellen til benchmarking af 

netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Der er imidlertid blevet nedsat en 

ekspertgruppe, som har fået til opgave at udarbejde en ny model til benchmarking 

af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Den nye benchmarkingmodel 

bliver en del af den fremtidige økonomiske regulering, som skal danne grundlag 

for Energitilsynets fremadrettede tilsyn med netvirksomhedernes effektivitet.   

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere været af den opfattelse, at 2015 var det 

sidste år, netvolumenmodellen skulle anvendes til at udmønte effektiviseringskrav 

til netvirksomhederne. Energi-, forsynings- og klimaministeren meddelte imidler-

tid i februar 2016, at den nye økonomiske regulering af netvirksomhederne udsky-

des et år og nu først forventes at kunne træde i kraft med virkning fra den 1. januar 

2018. 

Energitilsynet skal benchmarke netvirksomhederne i overensstemmelse med den 

gældende lovgivning. Energistyrelsen har meddelt Sekretariatet for Energitilsyet, 

at der ikke vil blive foretaget ændringer til den nuværende lov før den nye lovs 

ikrafttræden hvilket betyder at netvolumenmodellen derfor igen i 2016 anvendes 

til udmøntning af netvirksomhedernes økonomiske effektiviseringskrav.  

Der kan være forskellige forhold, som gør sig gældende i en vurdering af, hvor 

stor usikkerhed der er ved anvendelse af benchmarkingmodellen. Et forhold er 

omkostningsækvivalenterne, som anvendes i netvolumenmodellen – ækvivalen-

terne er beregnet i 2005, hvilket i praksis betyder, at ækvivalenterne afspejler de 

forhold, der gjorde sig gældende i sektoren for 10 år siden.  

I praksis er det imidlertid et større arbejde at opdatere ækvivalenterne – både for 

netvirksomhederne og for sekretariatet. Da det ikke er hensigten at netvolumen-

modellen fremover skal anvendes til benchmarking, vurderer sekretariatet således 
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ikke, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte en opdatering af omkostningsækviva-

lenterne til brug for benchmarkingen i 2016. 

Det er samtidig sekretariatets vurdering, at det ikke kan udelukkes, at anvendelsen 

af ikke opdaterede omkostningsækvivalenter kan øge usikkerheden i modellen. 

Sekretariatet vurderer derfor, at det bør overvejes, om der skal foretages et øget 

forsigtighedshensyn i årets benchmarkingmodel. Et øget forsigtighedshensyn i 

årets benchmarkingmodel vil ikke få indvirkning på størrelsen af de fremadrettede 

effektiviseringskrav, der vil blive pålagt netvirksomheder på grundlag af en helt ny 

benchmarkingmodel. 

Sekretariatet vil i det følgende redegøre for de anvendte omkostningsækvivalenter 

i netvolumenmodellen med henblik på at vurdere om der er behov for et øget for-

sigtighedshensyn. 

5.1. OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER ANVENDT I NETVOLUMENMODELLEN 

For at kunne foretage en retvisende benchmarking af netvirksomhederne med ud-

gangspunkt i netvolumenmodellen, er det vigtigt, at modellens forudsætninger er 

korrekte. 

Omkostningsækvivalenterne, som anvendes i netvolumenmodellen, er beregnet i 

2005, hvilket betyder, at ækvivalenterne afspejler de forhold, der gjorde sig gæl-

dende i sektoren for 10 år siden. Det kan ikke udelukkes at det relative forhold 

mellem omkostningsækvivalenterne kan have ændret sig i denne periode.  

En årsag til at det relative forhold mellem driftsækvivalenterne kan have ændret 

sig over tid kan eksempelvis være, at den teknologiske udvikling kan have påvir-

ket den relative fordeling af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mellem de 

forskellige typer af netkomponenter. Eksempelvis kan forskellige former for smart 

grid løsninger og andre former for overvågningssystemer have medført større kon-

trol over og fordeling af belastning i distributionsnettet, hvilket kan være medvir-

kende til at nedsætte slidtage på specifikke typer af anlæg og således også ændre 

på behovet for drift og vedligeholdelse af nogle typer netkomponenter. 

Ligeledes kan der være sket en udvikling på afskrivningssiden, hvor den teknolo-

giske udvikling kan have medført, at nogle netkomponenter i dag fremstilles af 

andre materialer end før i tiden, hvilke resulterer i, at nogle typer af komponenter 

er blevet relativt billigere end andre. 

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at afskrivningsækvivalenterne som anvendes 

i netvolumenmodellen ikke nødvendigvis bør afspejle de relative forhold mellem 

netkomponenterne, som de er i dag, men i stedet de relative forhold, som har været 

gældende i hele investeringsperioden. Afskrivningsækvivalenterne skal således i 

princippet afspejle det gennemsnitlige forhold mellem netkomponenterne i en 

anlægsportefølje, som er blevet anskaffet i en periode på op til 40 år. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at en opdatering af 

omkostningsækvivalenterne ikke entydigt vil medføre at netvolumenmodellen 

bliver mere retvisende.  
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I hvor høj grad en opdatering af omkostningsækvivalenterne vil påvirke udfaldet 

af benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, er i sagens 

natur ukendt, herunder særligt den enkelte netvirksomheds placering i benchmar-

kingen
1
. Sekretariatet for Energitilsynet finder imidlertid, at en opdatering af om-

kostningsækvivalenterne vil være yderst ressourcekrævende og uhensigtsmæssigt 

set i lyset af det igangværende udvalgsarbejde, hvor en benchmarkingekspertgrup-

pe skal udarbejde en ny benchmarkingmodel. 

Et andet forhold vedrører, at netvirksomhedernes omkostninger i varierende grad i 

regnskabsåret 2015 kan være påvirket af de opgaver der følger med indførelsen af 

engrosmodellen. På trods af, at alle netvirksomheder teoretisk set har stået overfor 

samme opgave med at klargøre deres it-systemer og processer til brug for engros-

modellen, kan størrelsen af enkelte netvirksomheds udviklingsomkostninger af-

hænge af virksomhedens eksisterende IT-systemer og muligheden for at integrere 

med den nye struktur. Dansk Energi har således oplyst til Sekretariatet for Energi-

tilsynet, at brancheorganisationen har foretaget en undersøgelse blandt deres med-

lemmer, der viser, at implementeringsomkostningerne til engrosmodellen varierer 

og skyldes, at udviklingsomkostningerne til engrosmodellen bl.a. har været særligt 

følsomme overfor hvilken IT-platform, netvirksomhederne har haft.  

Sekretariatet for Energitilsynet kan ikke afvise, at der i regnskabsåret 2015 opstår 

et særligt rammevilkår som følge af, at netvirksomhedernes eksisterende IT-

systemer i varierende grad har kunnet integreres med IT-systemer fra Energi-

net.dk. 

Det bør endvidere tages i betragtning, at regeringen har nedsat en såkaldt bench-

markingekspertgruppe, som har til opgave at udarbejde en ny benchmarkingmodel 

til beregning af netvirksomhedernes individueller økonomiske effektiviserings-

krav. Benchmarkingekspertgruppens arbejde afsluttes i starten af 2017. Der kan i 

forbindelse med Benchmarkingekspertgruppens arbejde forekomme andre bench-

markingmetoder, der viser sig mere hensigtsmæssige at anvende fremadrettet, i 

stedet for den nuværende metode – netvolumenmodellen. 

Sekretariatet finder, at der på baggrund af ovenstående argumentation at der bør 

tages et større forsigtighedshensyn i årets økonomiske benchmarking. 

5.2. ØGET FORSIGTIGHEDSHENSYN I ÅRETS BENCHMARKING 

Sekretariatet finder, at der er forskellige måder hvorpå der kan foretages et øget 

forsigtighedshensyn i fastsættelsen af netvirksomhedernes effektiviseringskrav. En 

måde er ved at fastsætte et loft over udmøntningsprocenten, som er den procent, 

der anvendes til at beregne netvirksomhedernes effektiviseringskrav i kroner. Se-

kretariatet for Energitilsynet vurderer imidlertid, at det er uhensigtsmæssigt at 

fastsætte et loft over udmøntningsprocenten, da denne metode alene vil tilgodese 

 
1 Sekretariatet for Energitilsynet udførte i forbindelse med adressering af Dansk Energis høringssvar til bench-

markingafgørelsen 2015, jf. bilag 9 i Energitilsynet afgørelse af 15. december 2015, en mindre følsomhedsana-

lyse. Analysen viser, at omkostningsækvivalenterne skal ændres med mere end 50 pct., før de samlede effekti-

viseringskrav ændres med mere end 5 pct. for branchen som helhed 
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netvirksomheder med udmøntningsprocenter over det fastsatte loft – det vil sige de 

mindst effektive netvirksomheder. 

En anden måde at foretage et større forsigtighedshensyn på, er ved at nedsætte 

udmøntningsgraden. I tabel 1 ses konsekvensberegninger for fem forskellige ud-

møntningsgrader. Beregningerne er foretaget på baggrund af benchmarkingen 

2015.  

TABEL 1 | KONSEKVENSBEREGNING FOR BENCHMARKINGEN 2015 

Udmøntningsgrad Samlet krav (mio. kr.) Effektiviseringskrav (pct.) 

100 pct. 89,8 0-17,0 

75 pct. 59,8 0-11,4 

50 pct. 44,9 0-8,5 

25 pct. 22,3 0-4,3 

0 pct. 0 0 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I benchmarkingafgørelsen for 2015, har dette resulteret i et samlet effektivise-

ringskrav på 89,8 mio. kr. med beregnede effektiviseringskrav mellem 0-17 pct. af 

netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger.  

Ved at nedsætte udmøntningsgraden til 75 pct. bliver det det samlede effektivise-

ringskrav 59,8 mio. kr. svarende til effektiviseringskrav på mellem 0-11,4 pct. af 

netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. Ved en udmøntningsgrad på 50 

pct. vil netvirksomhedernes samlede effektiviseringskrav falde med yderligere 15 

mio. kr. til i alt 44,9 mio. kr. fordelt på et interval mellem 0-8,5 pct. af de påvirke-

lige omkostninger. En udmøntningsgrad på alene 25 pct. vil resultere i et samlet 

effektiviseringskrav på 22,3 mio. kr. med en procentvis fordeling mellem 0-4,3 

pct. af de påvirkelige omkostninger. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer ikke, at det er en mulighed at nedsætte 

udmøntningsgraden til 0 pct., da Energitilsynet i dette tilfælde ikke følger lovens 

krav om at gennemføre en benchmarking og udmønte krav til netvirksomheder. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at 

vælge en udmøntningsgrad på 75 pct. af de beregnede effektiviseringskrav. Skøn-

net vedrører benchmarkingen 2016 og inddrager de hensyn, at der ved en udmønt-

ningsgrad på 75 pct. i den konkrete situation tages tilstrækkeligt hensyn til den 

øgede usikkerhed, som er forbundet med ikke at opdatere ækvivalenterne, samt det 

forhold at netvirksomhedernes omkostninger i varierende grad kan være påvirket 

af udviklingsomkostninger forbundet med indførelse af en engrosmodel. Sekreta-

riatet vurderer imidlertid, at et effektiviseringskrav på mellem 0-11,4 pct. fortsat 

vil tilskynde netvirksomhederne til fremadrettet at effektivisere sig.  
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Det bemærkes, at et øget forsigtighedshensyn i årets benchmarkingmodel ikke vil 

få indvirkning på størrelsen af de fremadrettede effektiviseringskrav, der vil blive 

opgjort på grundlag af en helt ny benchmarkingmodel. 
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BILAG 6 – DETALJERET GENNEMGANG AF 
MODEL FOR KVALITET I LEVERING AF 
ELEKTRICITET PÅ AGGREGERET NIVEAU 

Der gives i afgørelsens afsnit 4.2 en kort præsentation af modellen for kvalitet i 

levering på aggregeret niveau. Dette bilag giver en detaljeret gennemgang af mo-

dellen.  

 

Netvirksomhederne benchmarkes på både afbrudshyppighed og -varighed. Varig-

hed måles i hele minutter, og afbrud, der er kortere end et minut, medtages ikke. 

Spændingsforstyrrelser indberettes ikke. 

 

Der opereres fra og med benchmarkingen år 2013 (2012-data) med tre statistikom-

råder. Det laveste spændingsniveau, 0,4 kV, transporterer elektriciteten ud til for-

brugerne. De øvrige spændingsniveauer (1-24 kV og 25-99 kV)
1
 forbinder lav-

spændingsnettet med højspændingsnettet og forsyner visse større kunder direkte. 

6.1. DATAGRUNDLAG  

Netvirksomhederne indberetter for hvert af de tre statistikområder, hvor mange 

kundeafbrud de samlet set har haft i løbet af året samt varigheden af disse afbrud. 

Herudover indberetter netvirksomhederne antallet af kunder og km net i hvert 

statistikområde.  

 

Indberetningen af kundetal og afbrudshyppigheder/-varigheder foretages særskilt 

for de to kundetyper forbrugere og producenter
2
. Forbrugere er typisk husstande, 

mens producenter er de elkunder, som ikke har et elforbrug ud over det, der nor-

malt er nødvendigt for drift, eftersyn og vedligeholdelse af det elproducerende 

 
1 Svarende til statistikområderne 0,4-1 kV, 1-25 kV og 25-70 kV i tidligere års benchmarkingafgørelser, idet 

navneændringen blot er en præcisering af de tidligere statistikområders grænser. Der foretages som følge af 

Energinet.dk’s opkøb af transmissionssvirksomhederne ikke længere benchmarking af spændingsniveauet 132 

kV (det tidligere statistikområde 70-170 kV), og antallet af statistikområder går derfor fra fire til tre fra og med 

sidste benchmarkingen 2013. 

2 Dette er de samme kundekategorier, som i tidligere års benchmarkingafgørelser blev benævnt hhv. kunder med 

almindelige vilkår og kunder med særlige vilkår. Der er blot tale om en navneændring, og kategorierne dækker 

således over de samme kunder som tidligere. 
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anlæg. Baggrunden for denne opdeling er, at producenter typisk har andre aftaler 

og vilkår end forbrugere. Det er kun leveringskvaliteten for forbrugere som 

benchmarkes. 

 

Netvirksomhederne indberetter afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud: 

 

(i) uvarslede afbrud i eget statistikområde 

(ii) varslede afbrud i eget statistikområde 

(iii) afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 

(iv) afbrud som følge af force majeure 

(v) afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 

 

Kategorien uvarslede afbrud (i) dækker typisk over uforudsete fejl i et kabel, en 

luftledning, en transformerstation eller lignende, som forårsager et afbrud i net-

virksomhedens eget elnet. 

 

Varslede afbrud (ii) dækker i sagens natur over de situationer, hvor en netvirk-

somhed varsler kunderne om fremtidige afbrud i et givent tidsrum, som senere 

finder sted. Sådanne afbrud dækker typisk over planlagt vedligeholdelse, udskift-

ning af eller reparation i netvirksomhedens elnet. 

 

Kategorien afbrud som følge af tredjepart (iii) dækker over de situationer, hvor en 

anden part end netvirksomheden selv forårsager en fejl på netvirksomhedens net. 

Overgravning af et kabel hører eksempelvis under denne kategori. 

 

Afbrud som følge af force majeure (iv) angår forhold, hvor levering må anses for 

udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at netvirksom-

heden burde have taget dem i betragtning. 

 

Kategorien afbrud uden for eget statistikområde (v) dækker over de situationer, 

hvor en kunde afbrydes som følge af et afbrud uden for netvirksomhedens eget 

net. Et afbrud uden for eget statistikområde kan f.eks. opstå, hvis en distributions-

virksomhed, der opererer på mellemspændingsniveau, har et afbrud, der forplanter 

sig til en transformerforenings elnet. I dette tilfælde vil afbruddet i transformerfor-

eningen være sket som følge af afbrud uden for eget statistikområde. 

 

Eksempler på årsager til afbrud, som netvirksomhederne har oplyst
3
 er:  

 

 stormskader 

 isslag 

 lynnedslag på luftledninger og skader forvoldt af andet vejrlig 

 graveskader på kabler 

 skader forvoldt af kraner og fugle på luftledninger 

 ødelagte elskabe, som følge af skade fra køretøjer og lign. 

 eftersyn af materiel 

 rotter i stationer 

 
3 Svar givet i forbindelse med en afbrudsundersøgelse, som blev foretaget ved benchmarkingen i 2011. 
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 skader på materiel som følge af fejl, kortslutning eller overbelastning af mate-

riellet 

 skader på grund af ælde og slid 

6.2. VÆGTEDE AFBRUDSHYPPIGHEDER OG -VARIGHEDER 

Modellen for benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau er baseret 

på en sammenholdning af netvirksomhedernes afbrudshyppigheder/-varigheder på 

de tre statistikområder 0,4 kV, 1-24 kV og 25-99 kV. 

  

En netvirksomheds afbrudshyppighed på aggregeret niveau er defineret ved det 

antal gange netvirksomhedens kunder – det vil sige elmålere
4
  – i gennemsnit bli-

ver afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbrudshyppigheden angiver således det sam-

lede antal registrerede afbrudte kunder i løbet af et år i forhold til netvirksomhe-

dens samlede antal kunder. 

 

Tilsvarende er afbrudsvarighed på aggregeret niveau defineret som det antal mi-

nutter, netvirksomhedens kunder i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et kalender-

år. 

 

Der er imidlertid forskel på konsekvenserne af de forskellige typer afbrud for både 

private kunder og erhvervskunder samt på, hvor meget netvirksomhederne kan 

lægges til last for de forskellige typer afbrud. Derfor har sekretariatet valgt at væg-

te de fem forskellige afbrudstyper forskelligt i beregningen af netvirksomhedens 

samlede afbrudshyppighed, jf. tabel 1.
5
 Således vil den af Energitilsynets sekreta-

riat beregnede afbrudshyppighed reelt være mindre end den faktiske afbrudshyp-

pighed hhv. afbrudsvarighed, som kunderne oplever i praksis. 

 
4 Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed. 

5 Sekretariatet har på baggrund af egne skøn fastlagt disse vægte for beregningen af den samlede afbrudshyppig-

hed hhv. -varighed. Der foreligger således ikke en undersøgelse af forbrugernes tab af nytte ved at blive af-

brudt uvarslet hhv. varslet. 

61/109 Side 61/109



ENERGITILSYNET | BILAG TIL PUNKT 4 

TABEL 1 | TYPER AF ELEKTRICITETSAFBRUD DER INDGÅR I BENCHMARKINGEN 

OG DISSES RESPEKTIVE VÆGTE 

Typer af elektricitetsafbrud Vægt (pct.) 

(i) Uvarslede afbrud 100 

(ii) Varslede afbrud 50 

(iii) Afbrud forårsaget af tredje part 10 

(iv) Afbrud forårsaget af force majeure 0 

(v) Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 0 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Ad (i) Et uvarslet afbrud vægtes med 100 pct., da uvarslede afbrud er til størst 

gene for elforbrugerne. Endvidere er denne type uvarslede afbrud af en type, som 

netvirksomhederne via renovering og udskiftning af kabler mv. har indflydelse på 

at mindske. 

 

Ad (ii) Et varslet afbrud vægtes med 50 pct. i opgørelsen af det samlede antal af-

brud. Det må antages, at varslede afbrud ikke i samme grad er til gene for forbru-

geren som de uvarslede, da denne er forberedt på afbruddet. Hertil kommer, at 

netvirksomhederne har en vis mulighed for at lade sådanne afbrud foregå på tids-

punkter, hvor færrest kunder generes. Derfor tæller afbruddene kun med 50 pct. i 

opgørelsen. 

 

Ad (iii) Et afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. i opgørelsen af det 

samlede antal afbrud. En netvirksomhed har kun begrænset indflydelse på, om der 

sker afbrud forårsaget af tredjepart. Derfor tæller disse afbrud kun 10 pct. med i 

opgørelsen af antal afbrud. Netvirksomheden har mulighed for at begrænse denne 

type afbrud ved at beskytte sine kabler og kabelskabe godt eller oplyse grundigt 

om kabellægningen, så kablerne ikke helt så nemt risikerer at blive gravet over.  

 

Ad (iv) Afbrud som følge af force majeure-hændelser vægtes med 0 pct. i opgørel-

sen af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse på afbrudshyppig-

heden/-varigheden. Force majeure dækker over afbrud, hvor levering må anses for 

udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at netvirksom-

heden burde have taget dem i betragtning, og som Sekretariatet for Energitilsynet 

efter ansøgning fra en netvirksomhed, godkender som force majeure. Force majeu-

re kan angives i tilfælde af planlagt arbejde, som alene kan tilskrives påvirkning 

som følge af en force majeure-hændelse. 

 

Ad (v) Afbrud uden for eget statistikområde vægtes ligeledes med 0 pct. i opgørel-

sen af det samlede antal afbrud, og har derfor heller ingen indflydelse på afbruds-

hyppigheden/-varigheden. 
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6.3. OVERORDNEDE TÆRSKELVÆRDIER 

For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes der på baggrund af data for alle 

netvirksomhederne en overordnet tærskelværdi for hvert af de tre statistikområder. 

Der er således i alt seks overordnede tærskelværdier. 

 

Tidligere er de overordnede tærskelværdier blevet beregnet hvert år. I forbindelse 

med benchmarkingen i 2013 blev der foretaget en ændring af modellen, således, at 

der fremadrettet vil blive benyttet de samme, faste tærskelværdier ved benchmar-

kingen.  

 

I det følgende gennemgås metoden til fastsættelsen af faste tærskelværdier. 

 

I beregningen af de faste tærskelværdier er der blevet anvendt netvirksomhedernes 

indberettede afbrudshyppigheder/-varigheder for årene 2010-2012.
6
 Hensigten 

hermed har været at mindske effekten af eventuelle ekstreme observationer. 

 

Den anvendte metode til beregningen af en overordnet tærskelværdi er beskrevet i 

boks 1. 

 
6 For det nu udgåede statistikområde 70-170 kV blev der anvendt et ekstra års data pga. relativt færre observatio-

ner på dette spændingsniveau. 
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BOKS 1 | METODE FOR BEREGNING AF OVERORDNEDE TÆRSKELVÆR-

DIER 

Ved beregning af den overordnede tærskelværdi for afbrudshyppigheder 

(eller -varigheder) oplistes alle netvirksomhederne indledningsvis. For 

hver netvirksomhed noteres virksomhedens afbrudshyppighed (afbrud pr. 

kunde pr. år) og antal kunder i det statistikområde, den overordnede tær-

skelværdi beregnes for. Netvirksomhederne sorteres dernæst efter af-

brudshyppigheder (i stigende orden). Dernæst summeres løbende hver 

af disse netvirksomheders andele af det samlede antal kunder. På bag-

grund af de akkumulerede kundetal fastsættes 83-procentfraktilen
7
. Her-

ved identificeres de 83 pct. af netvirksomhederne, som klarer sig bedst i 

forhold til afbrudshyppigheder og dermed også de 17 pct. af netvirksom-

hederne, som har de højeste afbrudshyppigheder. 

 

Som regel vil 83-procentfraktilen fastsættes et sted ”mellem” to netvirk-

somheder, og der må i så fald foretages en såkaldt lineær interpolation. 

Denne metode beskrives i det følgende. 

 

Som udgangspunkt for beregning af den overordnede tærskelværdi tages 

den afbrudshyppighed, Hu, hvis akkumulerede andel af alle kunder på 

markedet, Au, er tættest på 83 pct., men som stadig ligger under 83 pct. 

For at ramme en afbrudshyppighed, hvis akkumulerede andel af nettet er 

præcis 83 pct., skal der lægges et tillæg til Hu ved brug af den afbruds-

hyppighed, Ho, hvis akkumulerede andel af nettet, Ao, er tættest på, men 

som er over 83 pct. 

 

Tillægget beregnes ved først at tage forskellen fra afbrudshyppigheden, 

hvis akkumulerede andel af alle kunder er lige under 83 pct., Hu, og op til 

den lige over 83 pct., Ho. Da Ho ikke skal vægte fuldt ud i tillægget til Hu 

ganges førnævnte forskel med den normerede andel af kunderne, der er 

nødvendig for, at Hu plus tillægget bliver den afbrudshyppighed, hvis ak-

kumulerede andel af nettet er præcis 83 pct.:  

 

𝐻𝑢 + (𝐻𝑜 − 𝐻𝑢) ∗ (83 𝑝𝑐𝑡. −𝐴𝑢)/(𝐴𝑜 − 𝐴𝑢) 

 

Tærskelværdierne svarer således til 83-procentfraktilen for afbrudshyppighed hhv. 

afbrudsvarighed målt i forhold til netvirksomhedernes akkumulerede antal kunder 

i det givne statistikområde. Populært sagt ligger 17 pct. af kunderne i perioden 

således over denne tærskelværdi, mens 83 pct. ligger under tærskelværdien. 

Tærskelværdierne for afbrudsvarighed er blevet fastsat efter præcis samme princip 

som for afbrudshyppighed.  

 
7 Denne fraktilgrænse blev i forbindelse med ændringerne i benchmarkingmodellen for aggregeret niveau i 2011 

og den efterfølgende modeljustering i 2012 ændret fra 80 til 83 procent. Det lidt skæve 83-procenttal skal ses i 

lyset af hensigten med modeljusteringen i 2012 ikke var at stramme kravene i forhold til tidligere år. 
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De faste tærskelværdier beregnes således som de afbrudsvarigheder/-hyppigheder, 

som de bedst stillede 83 pct. af kunderne i det givne statistikområde har oplevet, 

hvilket findes som 83-procentfraktilerne for hhv. afbrudshyppighed og afbrudsva-

righed i forhold til selskabernes akkumulerede antal kunder.  

 

De beregnede faste tærskelværdier fremgår af tabel 2 samt de stiplede linjer i figur 

1. 

TABEL 2 | FASTE TÆRSKELVÆRDIER PÅ AGGREGERET NIVEAU 

Statistikområde 0,4 kV 1-24 kV 1-24 kV 

Afbrudshyppighed (antal afbrud) 0,039 0,312 0,104 

Afbrudsvarighed (antal minutter) 5,661 15,846 1,727 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Fortolkningen af de overordnede tærskelværdier kan illustreres ved, at tærskel-

værdien på ca. 5,7 for afbrudsvarighed for statistikområdet 0,4 kV angiver, at en 

netvirksomhed kun med net på lavspænding (f.eks. en transformerforening) frem-

adrettet vil modtage et krav for utilfredsstillende afbrudsvarighed på aggregeret 

niveau, såfremt netvirksomhedens kunder i gennemsnit i løbet af året er blevet 

afbrudt i mere end 5,7 minutter. 

 

Tærskelværdierne i tabel 2 er faste fra og med benchmarkingen i 2013 og er såle-

des ikke blevet genberegnet i årets benchmarking. 

6.4. INDIVIDUELLE TÆRSKELVÆRDIER OG BEREGNING AF OVER-

SKRIDELSE 

For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert enkelt net-

virksomhed en individuel (selskabsspecifik) tærskelværdi, som går på tværs af alle 

tre statistikområder. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gennem-

snit af de tre overordnede tærskelværdier, hvor der vægtes ligeligt med netvirk-

somhedens antal kunder og km elnet for hvert statistikområde. På tilsvarende vis 

laves et vægtet gennemsnit af netvirksomhedernes afbrudshyppigheder hhv. -

varigheder i de tre statistikområder, og disse værdier holdes op imod de individu-

elle tærskelværdier. Vægtningen af afbrudshyppigheder og -varigheder følger den 

vægtning, som bruges til beregning af de individuelle tærskelværdier.  

 

I boks 2 gives et eksempel på beregning af en netvirksomheds individuelle tær-

skelværdi for afbrudshyppighed og sammenholdningen heraf med netvirksomhe-

dens samlede afbrudshyppighed. 
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BOKS 2 | EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF INDIVIDUELLE TÆRSKELVÆRDI-

ER FOR AFBRUDSHYPPIGHEDEN FOR EN HYPOTETISK NETVIRKSOMHED 

A MED NET OG KUNDER I ALLE STATISTIKOMRÅDER 

Overordnede tærskelværdier for afbrudshyppighed for hvert statistikom-

råde: 

 

0,4 kV = 0,04; 1-24 kV = 0,31; 25-99 kV = 0,10 

 

Netvirksomhed A’s fordeling af kabel- og luftledningsnet i statistikområ-

derne: 

 

0,4 kV = 50 pct.;   1-24 kV = 30 pct.;   25-99 kV = 20 pct. 

 

Netvirksomhed A’s fordeling af kunder i statistikområder: 

 

 0,4 kV = 50 pct.; 1-24 kV = 25 pct.; 25-99 kV = 25 pct.; 

 

Netvirksomhed A’s individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed: 

 

0,5*[0,04*50% + 0,31*30% + 0,10*20%] + 0,5*[0,04*50% + 0,31*25% 

+ 0,10*25%] = 0,13 

 

Netvirksomhed A’s faktiske afbrudshyppigheder i statistikområderne er: 

 

0,4 kV = 0,02; 1-24 kV = 0,10; 25-99 kV = 0,30 

 

Netvirksomhed A’s samlede afbrudshyppighed er: 

 

0,5*[0,02*50% + 0,10*30% + 0,30*20%] + 0,5*[0,02*50% + 0,10*25% 

+ 0,30*25%] = 0,11 

 

Det vil sige, at netvirksomhed A gennemsnitligt afbrød sine kunder 0,11 

gange i det pågældende år, når man har taget højde for de forskelligt 

vægtede afbrudstyper (varslet, uvarslet, afbrud som følge af tredjepart 

m.v.) 

 

Således ligger netvirksomhed A’s afbrudshyppighed under netvirksom-

hedens individuelle tærskelværdi på 0,13, og netvirksomheden pålægges 

derfor ikke noget krav. 

 

Ved at fastsætte individuelle tærskelværdier for netvirksomhederne tages der hen-

syn til, at netvirksomhederne har forskellig kundesammensætning, og at elnettene i 

de tre statistikområder har forskellige afbrudskarakteristika. 
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De overordnede tærskelværdier for hvert af de tre statistikområder er således ikke 

bindende for netvirksomhederne. En netvirksomhed kan godt overskride tærskel-

værdien på et spændingsniveau uden, at netvirksomheden overskrider den indivi-

duelle tærskelværdi. Det vil være tilfældet, hvis netvirksomheden ligger tilstræk-

keligt under tærskelværdierne på de øvrige spændingsniveauer. 

6.5. UDMØNTNING AF KRAV 

Kravudmøntningen på aggregeret niveau for hhv. afbrudshyppighed og afbrudsva-

righed foretages efter en gradueret skala med loft, jf. figur 1. 

FIGUR 1 | METODE TIL UDMØNTNINGEN AF KRAV 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

En netvirksomhed vil få et gradueret effektiviseringskrav på mellem 0 og 1 pct. af 

netvirksomhedens påvirkelige omkostninger ved en overskridelse på mellem 0 til 

10 pct. af den individuelle tærskelværdi. En overskridelse på 10 pct. og derover vil 

give et fast effektiviseringskrav på 1 pct. Konkret vil en overskridelse på f.eks. 4 

pct. af den individuelle tærskelværdi medføre et effektiviseringskrav på 0,4 pct., 

mens en overskridelse på 50 pct. af den individuelle tærskelværdi vil medføre et 

effektiviseringskrav på 1 pct. 

 

Kravene er additive, således at en netvirksomhed, der både overtræder den indivi-

duelle tærskelværdi for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på aggregeret ni-

veau, vil få effektiviseringskrav for begge dele.  
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Hvis en netvirksomheds vægtede afbrudshyppighed og vægtede afbrudsvarighed 

overskrider netvirksomhedens individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed 

hhv. -varighed bliver netvirksomheden således pålagt et krav på op til 1 pct. af 

netvirksomhedens påvirkelige omkostninger for både hyppighed og varighed, så-

ledes at det maksimale krav er 2 pct. af de påvirkelige omkostninger. 

 

De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering på aggre-

geret niveau, er 1-årige. 

 

6.5. FASTSÆTTELSE AF KRAV FOR NETVIRKSOMHEDER MED 

MANGLENDE INDBERETNING 

I årets afgørelse er der tre netvirksomheder, som grundet fusion ikke har haft mu-

lighed for at indberette afbrudsstatistik for 2015 til brug for benchmarkingen af 

kvalitet i levering. De tre netvirksomheder er hhv. Brenderup Netselskab a.m.b.a., 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning a.m.b.a. og Nørre Broby-Vøjstrup Netselskab 

a.m.b.a. 

 

Energitilsynet har jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 3 hjemmel til at 

fastsætte foreløbige værdier, såfremt netvirksomheden ikke har indsendt oplysnin-

ger rettidigt.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder som udgangspunkt, at det er vanskeligt at 

fastsætte foreløbige værdier for de tre netvirksomheder, da afbrudsstatistik i høj 

grad afhænger at de forhold et givet distributionsnet er underlagt et specifikt år.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at den mest hensigtsmæssige måde at 

fastsætte krav for kvalitet i levering for de tre netvirksomheder er ved, at undersø-

ge om netvirksomhederne har fået beregnet krav for utilstrækkelig kvalitet i leve-

ring de seneste tre år. Såfremt det ikke er tilfældet vurderer sekretariatet ikke, at 

der er belæg for at tro, at netvirksomhederne ville have fået beregnet krav i årets 

benchmarking af kvalitet i levering, hvis netvirksomhederne havde haft mulighed 

for at indberette afbrudsstatistik for 2015. 

 

Ingen af de tre netvirksomheder har fået beregnet krav i Energitilsynets benchmar-

kingafgørelser 2013-2015. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at 

kravet for kvalitet i levering i årets afgørelse skal fastsættes til 0 for hver af de tre 

netvirksomheder. 
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BILAG 7 – DETALJERET GENNEMGANG AF 
MODEL FOR KVALITET I LEVERING AF 
ELEKTRICITET PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 

Der gives i tilsynsnotatets afsnit 4.3 en kort præsentation af modellen for kvalitet i 

levering på enkeltkundeniveau. Dette bilag giver en detaljeret gennemgang af mo-

dellen.  

 

Formålet med benchmarkingen på enkeltkundeniveau er at give grundlag for en 

vurdering af, om der er enkelte kunder eller kundegrupper, som oplever relativt 

mange eller lange afbrud – og dette uanset om netvirksomheden, der leverer til de 

pågældende kunder, overordnet set skulle have en tilfredsstillende kvalitet i leve-

ring af elektricitet. 

 

Elnetvirksomhederne benchmarkes derfor også på deres kvalitet i levering på en-

keltkundeniveau for både afbrudshyppighed og -varighed. Benchmarkingen fore-

tages kun for de to statistikområder med lavest spændingsniveau, 0,4 kV og 1-24 

kV, da størstedelen af kunderne er tilsluttet på disse spændingsniveauer. 

7.1. DATAGRUNDLAG  

Til benchmarkingen af kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau indberetter net-

virksomhederne data vedrørende enkeltkunders afbrudshyppighed og afbrudsva-

righed for statistikområderne 0,4 kV og 1-24 kV.  

 

For afbrudshyppigheden indberettes, hvor mange af netvirksomhedernes kunder, 

der har oplevet henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og derover. For afbruds-varigheden 

indberettes i hvor lang tid, de enkelte kunder har været afbrudt. Dette er inddelt i 

forudbestemte intervaller, 0-1 min., 1-3 min., …, >720 min. Varighed måles i hele 

minutter, og afbrud, der er kortere end et minut, medtages derfor ikke.  

 

Der foretages som på aggregeret niveau en særskilt indberetning for forbrugere og 

producenter.
1
 

 

 
1 Svarende til de tidligere kundekategorier ’kunder med almindelige vilkår’ og ’kunder med særlige vilkår’. 
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Netvirksomhederne skal imidlertid ikke i forbindelse med indberetningen af af-

brudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau opdele dem i forskellige 

typer afbrud, som det er tilfældet på aggregeret niveau. Det betyder, at Sekretaria-

tet for Energitilsynet får et mere retvisende billede af, hvor mange gange den en-

kelte kunde har været afbrudt. For at tage højde for den forskellige betydning af 

forskellige typer af afbrud foretages der i stedet en vægtning af afbruddene på 

enkeltkundeniveau ud fra fordelingen af forskellige typer afbrud på aggregeret 

niveau, jf. nedenfor. 

7.2. BEREGNING AF VÆGTET ANTAL AFBRUD 

I benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau opereres med fem 

afbrudstyper: Varslede, uvarslede, afbrud forårsaget af tredje mand, force majeure 

og hændelser uden for eget statistik område, jf. bilag 6, afsnit 6.2. Disse forskelli-

ge typer af afbrud har også på enkeltkundeniveau forskellige konsekvenser for 

kunderne, og vægtes derfor på samme måde som på aggregeret niveau. 

 

Da netvirksomhederne imidlertid ikke indberetter oplysninger om afbrudstype for 

afbrudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau, korrigerer Sekretariatet 

for Energitilsynet efterfølgende herfor ved at anvende netvirksomhedens indberet-

tede fordeling af afbrudstyperne fra benchmarkingen på aggregeret niveau. I boks 

1 er gennemgået, hvordan vægtningen bliver foretaget. 
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BOKS 1 | EKSEMPEL PÅ VÆGTNING OG KORREKTION AF AFBRUD PÅ 

ENKELTKUNDENIVEAU 

En hypotetisk netvirksomhed A har sendt en indberetning på spændings-

niveauet 1-24 kV. Netvirksomheden forsyner 5.000 kunder og har i alt 

1.000 afbrud, der fordeler sig som følger i tabel 1. De fem forskellige ty-

per af afbrud indberettes kun på aggregeret niveau. 

TABEL 1 | FORDELING OG VÆGTNING AF TYPE AFBRUD PÅ AGGRE- 

GERET NIVEAU 

Type afbrud Antal afbrud (a) Vægtning (b) Fordeling af type afbrud (c) 

Uvarslede 500 1 0,5 

Varslede 300 0,5 0,3 

3. part 100 0,1 0,1 

Force majeure 60 0 0,06 

Uden for eget statistik-
område 

40 0 0,04 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

Ud fra vægtning og fordelingen af de fem forskellige typer afbrud på ag-

gregeret niveau, kan der beregnes en individuel korrektionsfaktor til brug 

for enkeltkundeniveau, hvor der i indberetningen ikke skelnes mellem de 

fem typer afbrud. 

Korrektionsfaktoren findes ved at tage sumproduktet af kolonne b og c i 

tabel 1. Dvs. korrektionsfaktoren for netvirksomhed A bliver: 

(1 ∙ 0,5 + 0,5 ∙ 0,3 + 0,1 ∙ 0,1 + 0 ∙ 0,06 + 0 ∙ 0,04)  =  0,66 

Af tabel 2 fremgår det, hvorledes netvirksomhed A’s afbrudshyppighed 

fordeler sig på enkeltkundeniveau. 

TABEL 2 | FORDELING OG VÆGTNING AF KUNDER 

Antal af-
brud 

Berørte kunder 

A 

Samlet antal vægtede 

 Kunder b=a*0,66 

Vægtede antal berør kunder 
b=a*0,66 

 4.317 4.317 0 

1 440 290 290 

2 200 132 132 

3 30 20 20 

4 0 0 0 

5 8 5 5 

6 5 3 3 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

I alt 5.000 4.768 450 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

Note: Antal kunder med 0 afbrud vægtes ikke, da de jo netop ikke har nogle afbrud. 
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Af boks 1 fremgår, hvorledes netvirksomhed A’s vægtede antal kunder fremkom-

mer. Netvirksomhed A vil altså ikke blive benchmarket i forhold til de 

(440+200+30+8+5=) 683 kunder, som ifølge netvirksomhedens indberetning er 

berørt af afbrud. I stedet bliver netvirksomhed A benchmarket i forhold til de 

(290+132+20+5+3=) 450 kunder, der ud fra vægtningen er berørt af afbrud. At det 

korrigerede antal berørte kunder er væsentligt lavere end det oprindelige antal på 

683 skyldes bl.a., at en høj andel af afbruddene var varslede og derfor kun vægter 

50 pct. 

 

Havde alle indberettede afbrud på aggregeret niveau været uvarslede, ville korrek-

tionsfaktoren være 1, og alle 683 berørte kunder ville tælle i benchmarkingen. 

Tilsvarende ville netvirksomheden ikke have nogle berørte kundeafbrud på enkelt-

kundeniveau, såfremt alle de indberettede afbrud på aggregeret niveau var forårsa-

get af force majeure, og korrektionsfaktoren ville dermed være 0. 

7.3. OVERORDNEDE TÆRSKELVÆRDIER 

Der er fire overordnede tærskelværdier på enkeltkundeniveau: For afbrudshyppig-

hed og afbrudsvarighed for hhv. 0,4 kV og 1-24 kV. 

 

Tærskelværdierne på enkeltkundeniveau angiver den leveringskvalitet, som mindst 

99,5 pct. af kunderne har oplevet. Netvirksomheden pålægges et krav, hvis for stor 

en andel af netvirksomhedens enkeltkunder har oplevet en leveringskvalitet, der er 

dårligere end tærskelværdien. 

 

Som på aggregeret niveau vil benchmarkingen af kvaliteten i leveringen på enkelt-

kundeniveau fra og med benchmarkingen i 2013 (2012-data) blive baseret på faste 

tærskelværdier. Nedenfor gennemgås først den tidligere benyttede metode til be-

regning af tærskelværdier og herefter beskrives beregningen af de faste tærskel-

værdier.
2
 

7.3.1. METODE TIL BEREGNING AF FASTE OVERORDNEDE TÆRSKELVÆRDIER 

Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder er fastsat med udgangspunkt i den 

samlede fordeling af afbrudshyppigheder hhv. -varigheder for enkeltkunder base-

ret på data for årene 2010-2012.  

 

Beregningerne er foretaget ved først at tage summen af det vægtede antal berørte 

kunder for alle netvirksomheder og herved beregne periodens samlede fordeling af 

(vægtede) afbrud. 

 

Med udgangspunkt i den samlede vægtede fordeling af berørte kunder i perioden 

2010-2012 beregnes for begge statistikområder overordnede tærskelværdier for 

afbrudshyppighed og -varighed. 

 

 
2 Angående baggrunden for ændringen til faste tærskelværdier henvises til afsnittet om modelændringen for 

aggregeret niveau i bilag 6, afsnit 6.3.2. 
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Tærskelværdierne beregnes som det antal afbrud og antal afbrudsminutter, som 

mindst 99,5 pct. af kunderne har oplevet i perioden 2010-2012. Hvis f.eks. i alt 

98,8 pct. af det samlede antal kunder har oplevet en maksimal afbrudshyppighed 

på ét afbrud og 99,7 pct. har oplevet en maksimal afbrudshyppighed på to afbrud, 

da vil tærskelværdien fastsættes til to afbrud. 

 

De beregnede faste tærskelværdier (TV’er) på enkeltkundeniveau fremgår af tabel 

3. 

TABEL 3 | FASTE TÆRSKELVÆRDIER PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 

 0,4 kV 1-24 kV 

TV for afbrudshyppighed (antal kundeafbrud pr. år) 2 4 

TV for afbrudsvarighed (antal kundeafbrudsminutter pr. år) 240-300 240-300 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

En netvirksomhed pålægges altså et effektiviseringskrav for afbrudshyppigheden 

på enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder på 0,4 

kV i løbet af et år oplever 2 eller flere kundeafbrud og/eller mere end 1 pct. af 

netvirksomhedens kunder på 1-24 kV oplever 4 eller flere kundeafbrud. 

 

En netvirksomhed pålægges tilsvarende et effektiviseringskrav for afbrudsvarig-

heden på enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder 

på 0,4 kV i løbet af et år oplever afbrud af mere end fire timers varighed og/eller 

mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder på 1-24 kV ligeledes oplever afbrud 

af mere end fire timers varighed. 

7.4. UDMØNTNING AF KRAV 

I modellen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau fastsættes et krav for både 

afbrudshyppighed og -varighed for hvert af de to statistikområder, således at en 

netvirksomhed potentielt kan få op til fire krav. 

 

Netvirksomhederne pålægges et krav, såfremt mere end 1 pct. af netvirksomhe-

dens kunder har oplevet en større afbrudshyppighed/-varighed end tærskelværdien. 

 

I forbindelse med benchmarkingen i 2013 blev der indført en graduering af effek-

tivitetskravet med et loft (svarende til modellen for aggregeret niveau). Loftet er 

på 0,5 pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostninger for hvert af de fire krav. 
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FIGUR 1 | KONTINUERT KRAVUDMÅLING AF EFFEKTIVISERINGSKRAV 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I tabel 4 ses en oversigt over de maksimale krav på enkeltkundeniveau. 

TABEL 4 | OVERSIGT OVER KRAVSKALAEN FOR KVALITET I LEVERING PÅ EN-

KELTKUNDENIVEAU 

Spændingsniveau Parameter Enkeltkundeniveau (kontinuert skala) 

0,4-1 kV 
Hyppighed 

Varighed 

Op til 0,5 pct. 

Op til 0,5 pct. 

1-25 kV Hyppighed 

Varighed 

Op til 0,5 pct. 

Op til 0,5 pct. 

 Max. samlet krav 2 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering på enkelt-

kundeniveau, er etårige. 
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7.5. INDIVIDUEL KORREKTION AF AFBRUD PÅ ENKELTKUNDENI-

VEAU 

Sekretariatet for Energitilsynet har siden afgørelsen vedr. effektiviseringskrav til 

elnetvirksomhederne for 2014 taget individuelt højde for en utilsigtet uhensigts-

mæssighed i benchmarkingmodellen på kvalitet i leveringen på enkeltkundeni-

veau. 

 

Konkret omhandler dette forhold, at en netvirksomhed kan pålægges et etårigt 

krav som følge af hyppigt og/eller langvarigt afbrudte enkeltkunder på trods af, at 

netvirksomhedernes overskridelse af tærskelværdien imidlertid skyldes driftsfor-

styrrelser uden for netvirksomhedernes forsynings-område (fra overliggende net, 

Energinet.dk eller Svenska Kraftnät).  

 

Netvirksomhedernes korrektionsfaktor (vægtet efter afbrudstype) for afbrud på 

enkeltkundeniveau beregnes med udgangspunkt i den procentuelle fordeling af 

afbrudstyper på aggregerede niveau. Korrektionsfaktor tager bl.a. højde for afbrud 

som følge af force majeure (herefter FM) og UFES (uden for eget statistikområde) 

ved, at afbruddene vægtes med 0.  

 

Korrektionsfaktoren tager endvidere afsæt i et vægtet antal kunder med hhv. 

1,2…,>10 afbrud. Dette medfører, at hvis en netvirksomhed f.eks. oplever, at en 

meget stor procentdel af afbruddene kommer fra FM og UFES, og at der på sam-

me tid forekommer flere afbrud på de samme kunder, kan modellens opsætning 

resultere i, at det vægtede antal kunder korrigeres for lidt i forhold til, hvad der er 

korrekt. På den måde kommer FM og UFES afbrud til at tælle med, selvom det 

ikke er retvisende, hvilket medfører at modellen kommer til at fremstå uhensigts-

mæssig. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at netvirksomhederne indberetter til-

strækkelig information om afbrud til brug for benchmarkingen af kvalitet i leve-

ringen. En eventuel ændring af benchmarkingmodellen for kvalitet i leveringen på 

enkeltkundeniveau vil betyde merdokumentation og deraf øget tidsforbrug ved 

indberetningerne for samtlige netvirksomheder. Sekretariatet vurderer således, at 

en korrektion af modellen ikke er den bedste løsning – men derimod fortsat at 

anvende den eksisterende model med netvirksomhedernes mulighed for at indsen-

de særskilt dokumentation. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet opfordrer netvirksomhederne til fremadrettet at 

kontakte sekretariatet forud for årets benchmarking, såfremt dette fænomen er til 

stede i deres data. Sekretariatet vil korrigere netvirksomhedens afbrud på enkelt-

kundeniveau, hvis netvirksomheden indsender oplysninger omkring de særskilte 

afbrud, hvor kunder berøres af afbrud som følge af FM og UFES. 

 

I årets afgørelse er der foretaget individuel korrektion af afbrud for NRGi Net A/S. 
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7.6. FASTSÆTTELSE AF KRAV FOR NETVIRKSOMHEDER MED 

MANGLENDE INDBERETNING 

I årets afgørelse er der tre netvirksomheder, som grundet fusion ikke har haft mu-

lighed for at indberette afbrudsstatistik for 2015 til brug for benchmarkingen af 

kvalitet i levering. De tre netvirksomheder er hhv. Brenderup Netselskab a.m.b.a., 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning a.m.b.a. og Nørre Broby-Vøjstrup Netselskab 

a.m.b.a. 

 

Energitilsynet har jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 3 hjemmel til at 

fastsætte foreløbige værdier, såfremt netvirksomheden ikke har indsendt oplysnin-

ger rettidigt.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder som udgangspunkt, at det er vanskeligt at 

fastsætte foreløbige værdier for de tre netvirksomheder, da afbrudsstatistik i høj 

grad afhænger at de forhold et givet distributionsnet er underlagt et specifikt år.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at den mest hensigtsmæssige måde at 

fastsætte krav for kvalitet i levering for de tre netvirksomheder er ved, at undersø-

ge om netvirksomhederne har fået beregnet krav for utilstrækkelig kvalitet i leve-

ring de seneste tre år. Såfremt det ikke er tilfældet vurderer sekretariatet ikke, at 

der er belæg for at tro, at netvirksomhederne ville have fået beregnet krav i årets 

benchmarking af kvalitet i levering, hvis netvirksomhederne havde haft mulighed 

for at indberette afbrudsstatistik for 2015. 

 

Ingen af de tre netvirksomheder har fået beregnet krav i Energitilsynets benchmar-

kingafgørelser 2013-2015. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at 

kravet for kvalitet i levering i årets afgørelse skal fastsættes til 0 for hver af de tre 

netvirksomheder. 
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Høringssvar til benchmarkingen 2016 

Dansk Energi modtog den 21. september 2016 udkast til afgørelse om ”Effektiviseringskrav 

til elnetselskaberne for 2017” (herefter kaldet ”udkast til afgørelse”). Dansk Energi vil gerne 

kvittere med dette høringssvar.  

 

Opsummering 

Energitilsynet gennemfører i 2016 for niende gang en benchmarking af de danske elnetsel-

skaber. I lighed med tidligere år anvender Energitilsynet netvolumenmodellen til at udmønte 

effektiviseringskrav til de danske elnetselskaber. Med udkastet til afgørelse udmøntes der 

effektiviseringskrav på ca. 76 mio. kr., svarende til 3,9 pct. af branchens påvirkelige omkost-

ninger. Altså et ganske betragteligt effektiviseringskrav. 

 

Elreguleringsudvalget anbefalede i deres rapport af december 2014, at der indføres en ny 

økonomisk regulering af elnetselskaberne, og at netvolumenmodellen erstattes af en ny ro-

bust model, der bygger på fagligt anerkendte metoder. Energi-, forsynings- og klimaministe-

ren har til det formål igangsat et lovarbejde med at ændre den økonomiske regulering. En ny 

økonomisk regulering forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018, men der foreligger endnu 

ikke et endeligt lovforslag.  

 

Ministeren nedsatte i august 2015 et Ekspertudvalg til at udvikle en ny benchmarkmodel, 

som på et opdateret data- og metodemæssigt grundlag kan vurdere størrelsen på et eventu-

elt effektiviseringspotentiale i sektoren. Ekspertudvalget forventes at fremlægge sine anbefa-

linger til en ny benchmarkmodel i februar 2017. Denne model skal erstatte netvolumenmo-

dellen under den fremtidige økonomiske regulering. 

 

I lyset af Elreguleringsudvalgets anbefalinger om at erstatte netvolumenmodellen med en ny 

benchmarkingmodel burde benchmarkingen stilles i bero, indtil den nye model er på plads. 

Dansk Energi har efter en forespørgsel til ministeren imidlertid noteret sig, at det ikke er mu-

ligt at suspendere benchmarkingen, hvorfor lovgivningen gør det nødvendigt for Energitilsy-

net at gennemføre en benchmarking af netselskaberne i 2016 og udmønte effektiviserings-

krav. 

 

 

 

Dok. ansvarlig: NMJ  
Sekretær: EDR  
Sagsnr:  s2016-555  
Doknr: d2016-15033-5.0  
17-10-2016  
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På denne baggrund vil Dansk Energi kvittere for, at Energitilsynet i årets afgørelse på prag-

matisk vis har søgt at balancere kravet om fortsat benchmarking med behovet for at tage 

højde for den øgede usikkerhed omkring kravenes størrelse og effekt. Vi finder dog, at det 

havde været mere hensigtsmæssigt, hvis lovgiver havde valgt helt at suspendere kravet om 

benchmarking, indtil der foreligger en ny og valid benchmarkingmodel. 

 

Behovet for forsigtighedshensyn 

Det er grundlæggende Dansk Energis opfattelse, at netvolumenmodellen er uegnet til 

benchmarking af elnetselskabernes effektivitet. Modellen bygger på kraftigt forsimplet norm-

omkostningstilgang, der ikke korrekt afspejler netselskabernes omkostningsstruktur. Det er 

kun i Danmark, at der anvendes en tilgang baseret på en ren normomkostningstilgang. Ud-

viklingen i alle vore nabolande er således gået mod en benchmarking baseret på moderne 

statistisk funderede principper.  

 

De principelle svagheder i modellen er blevet yderligere forstærket over tid. Netvolumenmo-

dellen blev i sin nuværende udgave fastlagt i 2006. Der er blevet foretaget justeringer løben-

de, men modellen har ikke haft en gennemgribende revision det sidste årti. Det betyder, at 

der løbende er sket en stadig større afkobling mellem den omkostningsstruktur, modellen 

afspejler, og den faktiske omkostningsstruktur i branchen. Det fremgår også af udkastet til 

afgørelse.  

 

Det er forventningen, at en ny økonomisk regulering af elnetselskaberne træder i kraft primo 

2018, og at 2017 dermed er det sidste år, der pålægges effektiviseringskrav ved netvolu-

menmodellen. Det var også forventningen, at benchmarkingen i 2015 ville blive det sidste år, 

netvolumenmodellen blev anvendt, hvilket også fremgår af Energitilsynets afgørelse ”Effekti-

viseringskrav til netvirksomhederne for 2016”. 

 

Dansk Energi har forståelse for, at Energitilsynet har valgt ikke at anvende ressourcer på at 

opdatere en udrangeret model, som har grundlæggende mangler, når den snart erstattes af 

en ny model. Det er derfor med en vis forståelse, at Dansk Energi kan konstatere, at Energi-

tilsynet anvender netvolumenmodellen i sin eksisterende form for sidste gang.  

 

Der lægges i udkast til afgørelse op til, at Energitilsynet nedjusterer udmøntningsgraden fra 

100 pct. til 75 pct. for at håndtere den øgede usikkerhed, der er forbundet med årets bench-

marking. Det er positivt, at Energitilsynet er bevidst om den væsentlige usikkerhed, der er 

forbundet med igen at anvende netvolumenmodellen til at udmønte effektiviseringskrav, men 

Dansk Energi vil gerne understrege, at netvolumenmodellen fundamentalt altid har været 

uegnet til benchmarking af netselskaberne. Trods forsigtighedshensyn ved udmøntningen er 

der fortsat tale om et meget stort effektiviseringskrav på 3,9 pct., hvilket har væsentlig effekt 

på netselskabernes økonomi. Det betyder, at der siden 2006 nu vil være udmøntet effektivi-

seringskrav for op mod 850 mio. kr. Det er væsentligt, at yderligere økonomiske effektivise-

ringskrav har respekt for de betragtelige effektiviseringer, der er gennemført i perioden. 

 

Fortsat fokus på datakvaliteten 

Dansk Energi noterer sig, at Energitilsynet gør en indsats for at sikre en høj datakvalitet i 

benchmarkingen. Det er beklageligt, at 21 selskaber har haft behov for at korrigere deres 

indberetninger, og det understreger behovet for, at der arbejdes systematisk med at styrke 

datakvaliteten. 
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De data, der anvendes i årets benchmarking, må forventes også at finde anvendelse i udvik-

lingen af og anvendelsen af en ny benchmarkmodel. Retvisende data er en forudsætning for 

udviklingen af en retvisende benchmarkingmodel, og forkerte data kan omvendt føre til usag-

lige og misvisende effektiviseringskrav til elnetselskaberne, hvilket over tid kan underminere 

selskabernes økonomi, vanskeliggøre investeringer i elnettet og gøre det svært at opretholde 

leveringskvaliteten til skade for forbrugere og samfundet som helhed. Det er derfor af stor 

betydning, at der er fokus på at øge datakvaliteten. 

 

Dansk Energi er indstillet på at styrke indsatsen med aktivt at understøtte, at datakvaliteten 

bliver bedre. Vi har i en årrække arbejdet med en brancheintern revision af de tekniske 

benchmarkdata. Herigennem har det været muligt at udbedre en række kvalitetsproblemer. 

Det er erfaringen, at en del af inkonsistensen i data skyldes det fortolkningsrum, der ligger i 

den nuværende konteringsvejledning.  

 

Vi har fra Dansk Energis side haft mulighed for at indgå i arbejdet med en ny konteringsvej-

ledning, som skal finde anvendelse ved en ny benchmarkmodel. Det er vores forventning, at 

den vil styrke ensartetheden i netselskabernes indberetninger.  

 

Endvidere indgår vi fra branchens side gerne i et samarbejde med Energitilsynet om at hæve 

datakvaliteten og reducere fejlraten i indberetningerne. Vi indgår her gerne i drøftelse af mu-

ligheden for et systematiseret revisionskrav for benchmarkingdata. 

 

Benchmarking af sammenlignelige selskaber 

Det har i alle år været anerkendt, at transmissionsselskaber og transformatorforeninger ikke 

var umiddelbart sammenlignelige med den brede population af distributionsvirksomheder. 

Det virker i den sammenhæng uhensigtsmæssigt, og i strid med Energitilsynets hidtidige 

praksis, at man i årets benchmarking anvender benchmarkingbasis for distributionsselska-

berne til at udmønte effektiviseringskrav til 50 kV-selskaberne. Dette er ikke meningsfyldt, da 

50 kV-selskaberne kun har ganske få kunder, ikke har lavspændingsnet og har en markant 

anderledes omkostningsstruktur. Konsekvensen er, at de to 50 kV-selskaber får opgjort me-

get høje effektiviseringspotentialer på 25-35 pct. Til sammenligning lå potentialerne for de to 

selskaber i niveauet 0-18 pct. i sidste års benchmarking.  

 

Det er forståeligt, at Energitilsynet har betænkeligheder ved at benchmarke kun to selskaber 

op imod hinanden. Det er dog Dansk Energis synspunkt, at det er principielt forkert, at net-

selskaber benchmarkes op mod selskaber, de reelt ikke er sammenlignelige med. Selvom 

problemstillingen i udkastet til afgørelse kun vedrører de to 50 kV-selskaber, ville det sætte 

en stærkt uheldig præcedens, hvis der sker sammenligning af selskaber, som ikke er sam-

menlignelige. Det konkrete problem med behandlingen af de to 50 kV-selskaber understre-

ger endvidere det fundamentale problem i netvolumentilgangen, nemlig forudsætningen om 

at alle netselskaber er mere eller mindre sammenlignelige. Det aktuelle eksempel gør det 

dog tydeligt, at alle selskaber bestemt ikke er sammenlignelige, og at en simpel endimensio-

nel sammenligning af selskabernes økonomiske effektivitet kan lede til beregnede effektivi-

seringskrav, der overskrider det faktiske effektiviseringspotentiale i selskaberne. 
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Afsluttende bemærkninger 

Dansk Energi finder det beklageligt, at Energitilsynet er nødsaget til at fortsætte benchmar-

kingen med brug af en stærkt problematisk model i stedet for at afvente, at en ny robust mo-

del, baseret på fagligt anerkendte principper, er færdigudviklet. Det er dog positivt, at Energi-

tilsynet har anlagt en højere grad af forsigtighed i udmøntningen i forhold til tidligere. Udka-

stet til afgørelse indeholder imidlertid fortsat ganske væsentlige økonomiske effektiviserings-

krav til de danske elnetselskaber. 

 

Dansk Energi vil opfordre til, at de erfaringer, der er gjort i årets benchmarking omkring data-

kvalitet, sammenlignelighed og behovet for en opdatering af netvolumenbegrebet, kommuni-

keres videre til Ekspertgruppen for udvikling af en ny benchmarkmodel. Dermed vil eksper-

terne have mulighed for at indarbejde disse erfaringer i deres anbefalinger til den fremtidige 

benchmarkingmodel. Dansk Energi ser i øvrigt frem til frem til Ekspertgruppens anbefalinger 

og er klar til at indgå i konstruktiv dialog og samarbejde med Energitilsynet for at sikre, at 

anbefalingerne udmøntes i en faglig stærk og valid model. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 
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Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby  

   

   

 

 

Høringssvar vedr. udkast til afgørelse om effektiviseringskrav 
til elnetselskaberne for 2017 

 

 

Radius Elnet A/S fremsender hermed høringssvar til udkast til afgørelse om 

effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017. Radius tilslutter sig i øvrigt 

Dansk Energis høringssvar afsendt på vegne af branchen. 

 

Indledningsvist vil Radius kvittere for, at Energitilsynet skruer ned for 

udmøntningen af krav i årets afgørelse i forhold til tidligere års afgørelser. 

Radius tager dette som udtryk for, at Energitilsynet nu anerkender de 

svagheder og den betydelige usikkerhed, den nuværende benchmarkingmodel 

er forbundet med. Radius håber samtidig, at dette kan tages som udtryk for en 

generel ændring i Energitilsynets praksis på benchmarkingområdet, når det 

fremadrettet kommer til at foretage centrale skønsmæssige afvejninger af usikre 

forhold med vidtrækkende konsekvenser for såvel selskaber som forbrugere. 

 

Benchmarking er helt generelt forbundet med betydelig usikkerhed og beror på 

subjektive valg og vurderinger. Dette kommer ikke mindst til udtryk gennem 

udmøntningen af krav på baggrund af et fastlagt effektiviseringspotentiale. 

Radius finder fortsat, at der kan fremføres betydelig kritik af Netvolumen-

modellen samt ikke mindst den tilgang og metode, der anvendes til udmøntning 

af krav. Kritikken har tidligere været fremført af Radius. I dette års høringssvar 

har Radius valgt kun at fremhæve nogle få principielle problemstillinger og 

kritikpunkter, om end tidligere års fremførte kritikpunkter fastholdes. Der er i vidt 

omfang tale om forhold som er relevante at være opmærksom på fremadrettet i 

processen med udvikling af en ny benchmarkingmodel. 

 

Netvolumenmodellen står nu endelig overfor at blive udskiftet med en ny 

benchmarkingmodel. Radius vil i den forbindelse se fremad, og ønsker at 

Energitilsynet gør det samme. Kræfterne bør fokuseres på processen med 

udvikling af en ny og forhåbentlig mere robust og valid benchmarkingmodel. 

Energitilsynet opfordres i den forbindelse til at inddrage branchen i det videre 

arbejde med udviklingen af en ny model frem mod efteråret 2018. Det bør ske 

så hurtigt som muligt og senest straks efter at regeringens nedsatte 

Ekspertgruppe for benchmarking har offentliggjort deres anbefalinger. 
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Overordnede bemærkninger 

Netvolumenmodellen er faglig svag 

Radius fastholder kritikken af Netvolumenmodellen som fremført i de seneste 

års høringssvar. Netvolumenmodellen er forbundet med en række problemer og 

er grundlæggende uegnet til sit formål. Radius deler således 

Elreguleringsudvalgets anbefaling om, at netvolumenmodellen bør erstattes 

med en ny model, der fokuserer på leverede ydelser i stedet for netvolumen. 

 

Netvolumenmodellens er en forholdsvis enkel model, men det er samtidig dens 

helt store og kritiske svaghed, idet den ikke fanger den reelle økonomiske 

kompleksitet. Den tager således ikke behørig højde for alle variationerne 

mellem netselskaberne, som påvirker omkostningerne. Metoden søger at gøre 

en sammenligning af forskellige selskaber mulig ved at sammenveje hver enkelt 

selskabs net i én størrelse gennem brug af enhedspriser på transformere, 

kabler og andre netaktiver. Andre forskelle mellem netselskaberne ignoreres 

(når der ses bort fra kundetæthedskorrektionen). Dette fører til, at alle andre 

forskelle, som påvirker omkostningerne forskelligt, bliver opfattet som 

”omkostninger der ikke kan forklares”, og dermed som ineffektivitet. For at 

fange kompleksiteten skal en ny model udover at operere med flere output i 

højere grad korrigere for forskelle i rammevilkår, som ligger uden for 

selskabernes kontrol. Der kan skelnes mellem objektive forskelle, og forhold der 

kan påvises statistisk. 

 

Radius forventer, at en ny benchmarkingmodel ikke alene tilgodeser 

produktionsinput (kapacitet), men også tilgodeser andre output, som er til gavn 

for kunderne. I den forbindelse er det særlig vigtigt, at modellen også tilgodeser 

tiltag, som sigter på at øge kapacitetsudnyttelsen frem for kapaciteten. Der er 

således brug for en model, der arbejder med flere output. 

 

Et andet centralt kritikpunkt vedrører omkostningsgrundlaget. 

Elreguleringsudvalget anbefaler brug af totalomkostninger i benchmarkingen for 

at undgå skævvridning af incitamenterne i afvejningen. Netvolumenmodellen er 

ikke baseret på totalomkostninger men alene på summen af driftsomkostninger 

og afskrivninger. Hertil kommer, at der i dag ikke tages hensyn til, at 

investeringer er afholdt på forskellige tidspunkter og i øvrigt evt. afskrives over 

forskellige levetider på tværs af selskaber. Dette medfører et behov for at 

korrigere afskrivningerne, så det sikres, at de er udtrykt på en konsistent måde, 

som gør dem sammenlignelige til brug for benchmarking. 

 

Det kan konstateres, at problemstillingen ikke er nævnt som motivation for en 

mere forsigtig tilgang i udmøntningen, ligesom den i øvrigt ikke er omtalt i 

udkastet til afgørelse. Radius forventer, at Ekspertgruppen vil behandle dette 

forhold, og at den vil anbefale, at kapitalomkostningerne søges standardiseret 

fremadrettet. Radius vil opfordre Energitilsynet til allerede nu i samarbejde med 

branchen at påbegynde arbejdet med at fastlægge en operationel metode til 

standardisering af kapitalomkostningerne. 
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Datakvalitet og sammenlignelighed 

Siden indførelsen af benchmarking har kritik vedrørende kvaliteten af data 

været et gennemgående tema. Radius anerkender, at der er sket forbedringer i 

kvaliteten siden 2007, men der synes fortsat at være betydelige problemer. Det 

ses tydeligt ud fra den relative enkle kontrol som Energitilsynet i år har 

gennemført og som har medført korrektioner i et overraskende stort antal 

indberetninger, jf. side 10 i udkast til afgørelse. 

 

Radius er generelt bekymret for, at benchmarkingresultatet skævvrides pga. 

fejlbehæftede data. Årets kvalitetssikring forstærker blot denne bekymring. 

 

I forhold til den fremadrettede proces med udvikling af en ny model er det 

særligt problematisk, hvis kvaliteten af datagrundlaget ikke er i orden. 

Fejlbehæftede data har ikke blot betydning for potentialeberegningerne i en 

given model. Det vil også indvirke på valget af variable og på analyserne af, om 

forskelle i rammevilkår har signifikant indflydelse på omkostningerne.  

 

Kvaliteten af data skal i øvrigt ses i sammenhæng med udfordringen med at 

sikre sammenlignelighed i datagrundlaget. Sammenlignelighed handler i vidt 

omfang om at sikre, at de definitioner der arbejdes med er retvisende og 

konsistente, samt at de resulterer i en ensartet behandling af selskaberne. 

 

Der er udfordringer med sammenligneligheden i det nuværende datagrundlag. 

Et konkret eksempel på dette omhandler anlæg, der er finansieret gennem den 

såkaldte Udligningsordning (PSO-finansierede anlæg). Der er brug for at sikre, 

at alle netselskaber rapporterer ensartet omkring såvel økonomi som anlæg på 

dette område, hvilket efter Radius vurdering ikke er tilfældet i dag. Radius har i 

forbindelse med årets indberetning beskrevet, hvor stor den del af vores 

netkomponenter, der kan henføres til PSO-finansierede anlæg og påpeget 

behovet for, at området belyses yderligere. Radius kan imidlertid konstatere, at 

Energitilsynet ikke har behandlet emnet.  

 

Energitilsynet opfordres til fremadrettet at sikre en højere grad af konsistens og 

sammenlignelighed i datagrundlaget. Radius forventer, at Ekspertgruppen 

kommer med anbefalinger på dette område. I forhold til forbedring af 

datagrundlaget kan Energitilsynet med fordel inddrage branchen i forhold til at 

udpege problemstillinger og finde løsninger, der sikrer sammenlignelighed. 

 

Usikkerhed og udmøntning 

Benchmarking er ikke en eksakt videnskab. Det er tværtimod en kontroversiel 

disciplin, der er forbundet med betydelig usikkerhed, og som beror på subjektive 

valg og vurderinger. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem udmøntningen af krav 

på baggrund af et fastlagt effektiviseringspotentiale. 

 

Selve fastlæggelsen af effektiviseringspotentialet er også kontroversiel. 

Metoden der anvendes er baseret på en kritisk antagelse om, at alle 

BILAG 8
83/109 Side 83/109



omkostninger, der ikke kan forklares i en statistisk model, må skyldes 

ineffektivitet. Der mangler imidlertid dokumentation for dette, og residualerne i 

analysen kan ligeså vel skyldes, at den statistiske model er ufuldstændig og 

ikke har inkluderet alle forklarende parametre. Hertil kommer, at der altid vil 

knytte sig usikkerhed til både data, metode og modelvalg. Det er en integreret 

del af benchmarkingen at tage behørig højde for denne usikkerhed.  

 

Energitilsynet anerkender, at der er usikkerhed forbundet med selve den 

statistiske model, men fremfører at der tages behørig højde for usikkerheden i 

forbindelse med udmøntningen af effektiviseringskrav (jf. side 15 i udkast til 

afgørelse). Usikkerheden omhandler imidlertid langt mere end blot den 

statistiske model, og Radius mener derfor ikke, at de tiltag der anvendes er 

tilstrækkelige til at modsvare den samlede usikkerhed.  

 

Der savnes særligt tiltag, der søger at tage højde for usikkerheden ud fra 

individuelle hensyn og vurderinger. Det kan gøres på mange forskellige måde. 

Eksempelvis ved at anvende flere forskellige benchmarkingmetoder, ligesom 

modellerne kan specificeres med forskellige input og output for at tage hensyn 

til at de relevante ydelser ikke kan udvælges på et objektivt grundlag.  

 

Hertil kommer at der generelt bør anlægges et forsigtighedsprincip i udmålingen 

af potentialet og i udmøntningen af krav, som sikrer, at selskaberne får krav 

som er saglige og står i rimeligt forhold til den usikkerhed, som benchmarkingen 

er forbundet med. Det er afgørende, at effektive netselskaber tillades et 

markedskonformt afkast på kapital, og at benchmarkingen ikke påfører 

selskabet reduktioner i indtægtsrammerne, som ikke er berettiget. I denne 

forbindelse er det særlig kritisk, at Energitilsynet fortsætter med at udmønte 

yderligere effektiviseringskrav for de selskaber, der allerede er pålagt et samlet 

akkumuleret effektiviseringskrav, der overstiger det opgjorte 

effektiviseringspotentiale.  

 

Radius vil opfordre Energitilsynet til fremadrettet at udvikle et mere robust 

system, der søger at tage passende højde for den samlede usikkerhed i 

benchmarkingen. Det gælder både i forhold til fastlæggelsen af potentialet og i 

forhold til udmøntningen af effektiviseringskrav.  

 

Energitilsynets mere forsigtige udmøntning 

Radius er, som beskrevet ovenfor, kritisk i forhold til Energitilsynets udmøntning 

af krav på baggrund af Netvolumenmodellens fastlagte 

effektiviseringspotentialer. Men isoleret set er det positivt, at Energitilsynet i 

årets afgørelse har valgt at anvende et (lidt) større forsigtighedshensyn end 

tidligere i forbindelse med udmøntning af krav. Energitilsynet begrunder den 

mere forsigtige tilgang med usikkerhed om ækvivalenter og usikkerhed om 

forskelle i omkostningerne i overgangen til Engrosmodellen. Energitilsynet 

refererer dog også til det igangværende arbejde i Ekspertgruppen, som 

forventes at resultere i en ny forbedret benchmarkingmetode til erstatning for 

Netvolumenmodellen og den tilhørende udmøntningspraksis. Uanset baggrund 
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og begrundelse finder Radius det dog positivt, at Energitilsynet i årets afgørelse 

vælger at anlægge et større forsigtighedsprincip, hvor der skrues ned for de 

krav, der udmøntes på baggrund at det beregnede potentiale. 

 

Radius er af den opfattelse at Netvolumenmodellen har grundlæggende 

problemer i forhold til formålet, hvilket i sig selv taler for langt mere forsigtighed i 

udmøntningen af krav ud fra de potentialer, der beregnes i modellen. Hertil 

kommer, at Netvolumenmodellen er utidssvarende og at de grundlæggende 

udfordringer forstærkes af, at metoden reelt ikke er blevet revideret eller 

opdateret de seneste 10 år. Endelig savnes der i Energitilsynets 

udmøntningspraksis fortsat en sammenhæng mellem det opgjorte 

effektiviseringspotentiale og de udmøntede krav, som sikrer at de samlede 

akkumulerede varige krav ikke overstiger de enkelte selskabers 

effektiviseringspotentiale. På denne baggrund finder Radius, at der rent 

principielt er grundlag for at skærpe forsigtighedstilgangen yderligere. Radius 

hæfter sig dog ved det positive i, at Energitilsynet i udkastet til årets afgørelse 

har indført et større forsigtighedshensyn end tidligere.  

 

 

Specifikke bemærkninger 

Ekstraordinære omkostninger 

Energitilsynet har afvist Radius ansøgning om at undtage omkostninger på 2,1 

mio. kr. afholdt til byggemodning fra benchmarkingen. Med denne afgørelse og 

med den fortolkning som Energitilsynet har lagt op til, omkring håndteringen af 

avance fra salg af ejendomme, er der fremadrettet intet incitament til at skille sig 

af med (dele af) ejendomme, som er blevet overflødige. Netselskaber vil 

realisere et tab gennem øgede benchmarkingkrav fra omkostninger til 

byggemodning og samtidig vil nettoresultatet for salget for Radius udgøre 0 

kroner pga. fortrængning af andre indtægter. 

 

Energitilsynet opererer med kategorien ”Omkostninger med uhensigtsmæssig 

effekt på netselskabernes adfærd” til omkostninger, som ikke umiddelbart kan 

anses for at være ekstraordinære, men som undtages alligevel for at 

benchmarkingen ikke giver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd hos 

netvirksomhederne. Omkostningerne til byggemodning falder netop ind under 

dette punkt. Alligevel har Energitilsynet valgt at afvise Radius ansøgning.  

 

Radius er uforstående overfor denne afgørelse og finder den uhensigtsmæssig. 

Det er tale om omkostninger til byggemodning i forbindelse med afhændelse af 

ejendomme. Avance for salget af den tidligere transformerstation på 

Bremerholm indregnet i Radius indtægter pr. 1/1 2015, ligesom omkostninger til 

byggemodning er indregnet i omkostningsgrundlaget. Radius vil opfordre 

Energitilsynet til at genoverveje afgørelsen og står til rådighed for uddybning af 

forholdet, herunder fremsendelse af yderligere dokumentation. 
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Leveringskvalitet 

Så vidt Radius er orienteret, er det fortsat uafklaret hvordan leveringskvalitet vil 

blive håndteret i den ny regulering af netselskaberne. I det omfang at der fortsat 

skal laves opgørelser af leveringskvaliteten, vil Radius opfordre myndighederne 

herunder Energitilsynet til at underkaste den nuværende metode en revision. 

 

Energitilsynet anvender samme praksis til udmåling af krav i forhold til 

leveringskvalitet som de seneste år. Radius får ingen økonomiske krav for 

kvalitet i leveringen. Den grundlæggende metode synes valid, men der er 

enkelte forhold i beregningsgangen, som med fordel kan justeres. Der er i den 

forbindelse særligt et forhold som Radius vil påpege. 

 

Tærskelværdierne er fastsat på baggrund af en 3-årig periode på et tidspunkt, 

hvor leveringskvaliteten var atypisk høj, fordi netop de tre anvendte år var 

præget af færre havarier, færre entreprenørskader samt et unormalt lavt antal 

afbrud som følge af storme og oversvømmelser. Det strukturelle niveau for 

leveringskvaliteten set over en 40-årig periode, der matcher branchens 

investeringsniveau er derfor reelt lavere.  

 

Radius vurderer, at tærskelværdier baseret på ti års data vil være langt mere 

retvisende for det strukturelle niveau end et mål baseret på tre år.  

Radius vil opfordre Energitilsynet til at indgå en dialog med Dansk Energi med 

henblik på underkaste metoden en generel revision frem mod implementeringen 

af den ny regulering. Det bør i den forbindelse sikres, at der stilles realistiske 

krav til leveringskvaliteten, som modsvarer et samfundsmæssigt 

hensigtsmæssigt niveau og som matcher de økonomiske rammer, der 

fastlægges for netselskaberne. 

 

Der er sammenhæng mellem omkostninger og kvalitet i leveringen. I forhold til 

den økonomiske benchmarking bør det endvidere undersøges, om en del af 

den forskel, der beregnes for selskabernes økonomiske effektivitet, kan 

forklares med forskelle i leveringskvaliteten. Minimumsløsningen i den 

forbindelse er Energitilsynets nuværende praksis, hvor selskaber med 

svigtende kvalitet i leveringen ikke kan danne forbillede for de øvrige selskaber. 

 

 

Afsluttende bemærkninger 

Radius ser fremad og står til rådighed  

Afslutningsvis skal det understreges, at Radius ser frem til, at den nuværende 

benchmarkingmodel bliver udskiftet med en ny og forhåbentlig mere retvisende 

model, som i højere grad er baseret på fagligt anerkendte principper. Radius 

håber, at en ny model vil tage højde for de saglige kritikpunkter, der er fremført 

ovenfor og i tidligere høringssvar.  

  

Det er i alle parters interesse, at der fokuseres på den fremadrettede proces i 

stedet for at anvende ressourcer på at lappe på den nuværende metode. 
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Radius vil nu fokusere kræfterne på den fremtidige benchmarkingmodel og står 

til rådighed for at bidrage konstruktivt til den fremadrettede proces. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Radius Elnet A/S 

 

 

Mads Paabøl Jensen  

BILAG 8
87/109 Side 87/109



Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
post@energitilsynet.dk  

Høringssvar til udkast til afgørelse om "Effektiviseringskrav til 

netvirksomhederne for 2017" 

 

SEAS-NVE Net A/S har den 21. september 2016 modtaget udkast til afgørelse om 

"Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017" i høring fra Sekretariatet for 

Energitilsynet.  

 

SEAS-NVE Net A/S tilslutter sig Dansk Energis høringssvar afsendt på vegne af 

branchen. Nedenstående har SEAS-NVE Net A/S anført selskabets specifikke 

supplerende bemærkninger til det fremsendte høringsudkast.  

 

Godkendte ekstraordinære omkostninger - rettelser 

SEAS-NVE Net A/S har gjort Energitilsynet opmærksom på, at der var 2 Smart Grid 

projekter, som ikke var medtaget i høringsudkastet. Dette er bekræftet og ændret af 

Energitilsynet i mail af 27. september 2016, hvor summen af Smart Grid 

driftsomkostningerne er ændret fra 3.134.017 kr. til 4.698.347 kr.  

 

SEAS-NVE Net A/S har fået godkendt ekstraordinære omkostninger under kategorien 

”Finansielle omkostninger indeholdt i lejeomkostningerne”, forrentning af biler og har i 

den forbindelse ikke fået anmodet om godkendelse af afskrivningerne på bilerne, som 

ligeledes indgår i driftsomkostninger, på i alt 3.404.427 kr. som bedes korrigeret i 

driftsomkostningerne og tillægges afskrivningerne og derved ændre det beregnet krav. 

 

De ovenstående korrektioner ændre effektiviseringskrav til SEAS-NVE Net A/S fra 

16.1 mio. kr. (beregningsmodel af 21. september 2016) til 15,71 mio.kr.  

 

 

Godkendte ekstraordinære omkostninger – spørgsmål 

 

SEAS-NVE Net A/S har indsendt to typer af ekstraordinær omkostninger vedr. kategori 

”Finansielle omkostninger indeholdt i lejeomkostningerne”.  

 

Den ene vedr. forrentning af biler og den anden vedr. afskrivninger på bygninger og 

inventar. Omkostningerne til forrentning af biler er godkendt. Omkostningerne på 

afskrivningerne af bygninger og inventar er ikke godkendt, men bliver modregnet i 

driftsomkostningerne og medtages i stedet under afskrivningerne. SEAS-NVE Net A/S 
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er af den opfattelse, at det er behandlet korrekt, men er i tvivl om de øvrige Net-

selskaber, som ligeledes har fået godkendt beløb under denne kategori, har foretaget 

samme opsplitning af omkostningerne på henholdsvis forrentning og afskrivninger.  

SEAS-NVE Net A/S stiller derfor spørgsmål til, om der er sket en ensartet behandling 

af ”Finansielle omkostninger indeholdt i lejeomkostningerne”? 

 

SEAS-NVE Net A/S undrer sig over, at der er Netselskaber, som har fået godkendt 

omkostninger til 3. part, som ikke er nævnt som skadesager.  

Normalt er det anlægsomkostninger, som betales af tredjemand, der holdes udenfor 

reguleringsregnskabet og derfor ikke indgår i de omkostninger, som skal holdes uden 

for benchmarking, hvilket burde være sket i forbindelse med reguleringsregnskabet.   

 

 

 

Modelusikkerhed og korrektion for kundetæthed 

Uanset Sekretariatet for Energitilsynets bestræbelser på at sikre en korrekt 

benchmarking af netselskaberne, vil den anvendte variant af netvolumenmodellen blot 

være ikke én blandt mange måder skønne over effektiviseringspotentialerne i 

netselskaberne. Henset til den modelusikkerhed, som anvendelse af 

netvolumenmodellen eller en hvilken som helst anden enkeltstående model medfører, 

er det SEAS-NVE Net A/S’ opfattelse, at der ved udmøntningen af 

effektiviseringskravene bør tages hensyn til denne modelusikkerheden, udover de 25%, 

som der er lagt ind i året benchmark. De udmøntede effektiviseringskrav medfører en 

varig reduktion af netselskabernes indtægtsrammer og har dermed direkte 

konsekvenser for netselskabernes muligheder for opretholdelse af netdriften samt 

afskrivning og forrentning af den investerede kapital. 

 

SEAS-NVE Net A/S er bevidst om, at der pågår et arbejde med fastlæggelse af en ny 

benchmarkingmodel til brug i forbindelse med overgangen til ny regulering. Indtil der 

foreligger en ny benchmarkingmodel, er det SEAS-NVE A/S’ opfattelse, at der pga. 

modelusikkerheden i den nuværende netvolumenmodel bør udvises forsigtighed udover 

de 25% ved udmøntning af de benchmarkingkrav, der vil reducere netselskabernes 

indtægtsrammer varigt. 

 

En usikkerhedsfaktor ved den nuværende netvolumenmodel vedrører korrektion for 

kundetæthed. Konkret vedrørende denne usikkerhedsfaktor er det SEAS-NVE Net A/S’ 

holdning, at Sekretariatet for Energitilsynet uden behov for yderligere modelarbejde vil 

kunne tage højde for modelusikkerheden. I høringsudkastet foretager Sekretariatet for 

Energitilsynet en teoretisk opgørelse af netselskabernes effektiviseringspotentiale ved 

anvendelse af henholdsvis en log-lineær og en lineær korrektion for kundetætheden, 

hvorefter det gennemsnitlige effektiviseringspotentiale anvendes ved udmøntning af 

effektiviseringskravene. 

 

SEAS-NVE Net A/S medgiver, at den af Sekretariatet for Energitilsynet anvendte 

metode delvis udvander de uhensigtsmæssigheder, som modelusikkerheden ved 

korrektion for kundetæthed medfører. Det er dog SEAS-NVE Net A/S’ opfattelse, at man 
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kunne reducere modelusikkerheden yderligere ved at effektiviseringskravene for hver 

enkelt netselskab udmøntes på baggrund af det af de to teoretisk opgjorte 

effektiviseringspotentialer, der stiller det enkelte netselskab bedst. Derved vil man i 

større grad end i høringsudkastet reducere risikoen for, at et netselskab bliver pålagt 

varige reduktioner af indtægtsrammen forårsaget af usikkerhed ved den anvende model 

for korrektion af kundetæthed. Dette hensyn bør efter SEAS-NVE Net A/S’ vurdering 

veje tungere end det af Sekretariatet for Energitilsynet fremførte hensynet til lavest 

mulige pris for forbrugerne. 

 

Såfremt det fremsendte høringssvar giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, er 

Sekretariatet for Energitilsynet velkommen til at kontakte Karin Sehested Hansen, 

kas@seas-nve.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Malene Richter 

Afdelingschef for Controlling & Processer 

 

Mobil 29741609 

MAL@seas-nve.dk 
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NRGi Net A/S 
 
Bjerrevej 139 
8700 Horsens 
 
Vor ref.: Gert Andersen 
gean@nrgi.dk 
tlfnr.: 72 22 62 16 

18. oktober 2016 

Høringssvar vedrørende udkast til afgørelsen ”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne 
for 2017”. 

 
Med henvisning til fremsendte høringsudkast til ”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 
2017”, fremsendte email af 12. oktober 2016 vedrørende korrektion af driftsomkostninger og 
telefonsamtale med Ida Riber Thomsen af den 22. september 2016, skal NRGi herved 
fremkomme med høringssvar. 

NRGi har i forbindelse med benchmarkingen ansøgt om udeladelse af såvel driftsomkostninger 
som afskrivninger vedrørende generatoranlæg for Universitetshospitalet i Aarhus. 

Der er i høringsudkastet lagt op til, at disse driftsomkostninger og afskrivninger ikke kan 
godkendes som ekstraordinære omkostninger. Vi har ud fra ovennævnte telefonsamtale 
forstået, at dette er udtryk for en juridisk vurdering af forsyningspligten. Forsyningspligten 
vurderes således, at omfatte pligt til etablering af generatoranlæg i forbindelse med f.eks. 
sygehuse eller store industrivirksomheder i de tilfælde hvor der viser sig særlige behov for 
forsyningssikkerhed. I bilag 3 til høringsudkast anføres endvidere, at det vurderes, at 
generatoranlæg m.v. er en del af den almindelige drift, som er pålagt mange netvirksomheder i 
forbindelse med f.eks. sygehusdrift eller store industriproduktioner i forsyningsområdet. 

Vi står uforstående overfor den anlagte vurdering. 

Vi er bekendt med, at andre netselskaber har kunder hvor der er etableret lignende anlæg for 
nødstrømsforsyning. Os bekendt er disse anlæg alle ejet af kunderne og i øvrigt vedligeholdt og 
drevet for kundernes egen regning. Vi står imidlertid i en situation hvor vi ejer 
generatoranlægget og afholder omkostninger i forbindelse med driften. Vi er således uenige i 
den anlagte vurdering ud fra såvel en juridisk betragtning af forsyningspligtens omfang, som 
vurderet ud fra den praksis som ses hos de danske netselskaber. 

Vi vil i øvrigt rette opmærksomheden på, at vi i forbindelse med andre forespørgsler til 
Sekretariatet vedrørende netop denne tilslutning for Universitetshospitalet i Aarhus ikke er stødt 
på lignende vurderinger fra Sekretariatets side. 

Pt. pågår der sagsbehandling af ansøgninger vedrørende nødvendige nyinvesteringer i 
forbindelse med Universitetshospitalet. Status er her, at der er vist velvilje med hensyn til 
indlægning af generatoranlæg som ny type anlægskomponent ved fastlæggelse af 
reguleringsprisforhøjelse i forbindelse med investeringen. 

Tilsvarende er der i forbindelse med Sekretariatets vejledende udtalelse af den 27. maj 2014 
ikke givet udtryk for det nu rejste aspekt vedrørende forsyningspligtens omfang set i relation til 
det i tilknytning til Universitetshospitalet etablerede generatoranlæg. 

For god ordens skyld bemærkes, at der beregnes særskilt tarif og abonnement for 
Universitetshospitalet. Årsagen til den særskilte tarifering er, at Universitetshospitalet fuldt ud 
skal dække de driftsomkostninger og afskrivninger som er afledt af etablerede netanlæg 

Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
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dedikeret til hospitalet, herunder generatoranlæg. Dette sker for undgåelse af diskriminerede 
adfærd over for andre kunder. 

Vi anmoder derfor på baggrund af ovenstående oplysninger, om en revurdering af 
driftsomkostninger og afskrivninger vedrørende generatoranlægget således, at de godkendes 
som ekstraordinære omkostninger som udelades af benchmarkinggrundlaget. 

Med henvisning til fremsendte email af den 12. oktober vedrørende korrektion af 
driftsomkostninger kan vi oplyse, at vi ikke har bemærkninger til den indlagte korrektion af 
driftsomkostninger fra 144.646.190 kr. til 146.802.987 kr. 

Håber, at overstående giver en fyldestgørende beskrivelse for stillingtagen til vor anmodning 
vedrørende revurdering af ekstraordinære omkostninger. 

Såfremt der er behov for yderligere oplysninger står vi naturligvis til rådighed.  

 

 

Med venlig hilsen 
 
 

 
Gert Andersen 

Controller 
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Høring om effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017  

Hermed vore – desværre noget forsinkede bemærkninger til høring om ”effektiviseringskrav til netvirk-

somhederne for 2017” 

Udover at Thy-Mors Energi Elnet A/S naturligvis støtter op om Danske Energis hørringsvar har vi 

yderligere følgende  bemærkninger  

 

Kvalitet i leveringen 

I forbindelse med gennemgangen af afbrudsstatistikken har vi desværre fundet nogle fejl i indrapporte-

ringerne. I forbindelse med omkoblinger og vedligehold anvender Thy Mors Energi transportable ge-

neratorer, hvorfor vore kunder ikke oplever afbrud. Vi har ved gennemgang konstateret, at der var 

anmeldt nogle afbrud, hvor der rent faktisk var anvendt generator.  

Derudover er der ved gennemgangen opdaget at der slet ikke har været anvendt følgeafbrud.  

En kabelfejl – eksempelvis graveskade - kan jo sagtens betyde flere ud- og indkoblinger i forbindelse 

med fejlfinding i nettet så kunderne overføres til en ikke-fejlramt strækning etc.  

Thy-Mors Energi Elnet A/S har tilrettet dette og medsender en ny rapport 9. Vi har naturligvis den for-

nødne dokumentation, skulle Energitilsynet ønsker dette.  

 

Ekstraordinære omkostninger 

Thy-Mors Energi Elnet A/S har de seneste år haft uforholdsmæssigt mange omkostninger i forbindelse 

med tilmelding af solceller og hustandsmøller. I forbindelse med tilmelding af solceller eller hus-

tandsmøller er der betalt et oprettelsesgebyr til Thy-Mors Energi Elnet A/S. 

Når Thy-Mors Energi, i forhold til andre selskaber, har haft relativt mange tilmeldinger på solceller og 

husstandsmøller, kommer der naturligt en skævvridning i Benchmarkingen, når udgiften er inkluderet i 

Benchmarkingen, og indtægten fra gebyrer er ført, som den skal. 

Den omkostning vedrørende husstandsmøller og solceller som Thy-Mors Energi har haft, der er dæk-

ket af gebyret, bør falde ind under punkt 3.1.1 i ”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016” - 

Omkostninger, som bliver afholdt af 3. part. 

I alt er der tilmeldt ca. 3.000 anlæg over de senere år. 

 

Analyse af fordyrende rammevilkår 

Thy-Mors Energi Elnet A/S er stadig af den overbevisning, at der er problemer med sammenhængene 

mellem omkostninger og kundetæthed.  

BILAG 8
93/109 Side 93/109



Uden at være de store eksperter på disse analyser er det vel stadig sådan at man kun får svar på det 

man spørger om. I dette tilfælde, at der skulle være en lineær sammenhæng eller log lineær sammen-

hæng. Tilsynet har testet disse 2 og fundet en forklaringsgrad på 52 % og der er efterfølgende benyt-

tet et gennemsnit af de 2, hvilket i vor optik ikke gør at sammenhængene bliver mere forklarlige. 

Har tilsynet undersøgt om der skulle være en anden sammenhæng?  

Eksempelvis at selskaber med lav kundetæthed kan have svært ved at sammenlignes med selskaber 

med høj kundetæthed. På sammen måde som Energitilsynet anvender Intuition i punkt 2.1.2 omkring 

omkostninger ved øget kundetæthed, kunne man intuitivt sige der kunne være helt specielle forhold 

ved lave kundetætheder.  

Man kunne intuitivt forstille sig at der ved meget lav kundetæthed ville være ekstraomkostninger pga. 

af de meget lange afstande mellem kunderne, men idet man måske er mere omkostningsbevidst 

fremgår ekstraomkostningen ikke tydeligt af tallene. 

Thy-Mors Energi Elnet A/S er stadig af den overbevisning, at der er et fordyrende rammevilkår i korro-

sion. Den er muligvis ikke signifikant, men det er jo tydeligvist evidens for mere korrosion på vestky-

sten, fremfor Fyn og Sjælland.  
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Energitilsynet 
Att. direktør Finn Dehlbæk. 
Carl Jacobsensvej 35 
2500  Valby 
 
 

 
 

 

  

I Hirtshals står vi sammen om mange ting, bl.a. også strømforsyningen. For at dække vore be-
hov, arbejder vi på en måde, som mange vil kalde ”gammeldags”, men som vi kalder solid, de-
mokratisk og nær. Hirtshals Strømforsyning amba er, som navnet jo mere end antyder, baseret 
på et andelsselskab, og det er vel at mærke et selskab, der har forstået at tilpasse sig nye tider, 
hvilket vore andelshavere, ejere og forbrugere nyder godt af. 
Hirtshals Strømforsyning (nu Hirtshals El-Netselskab A/S) har siden 1920 leveret strøm til for-
brugerne i Hirtshals til den billigst mulige pris, hvilket vil sige, at vi altid har kunnet glæde os 
over, at levere strømmen til en af landets allerlaveste priser. 
Vi havde da også en meget lav pris for netydelserne, ved overgang til prisreguleringssystemet i 
2004. Dette og andre tekniske forhold i indtægtsrammesystemet presser nu Hirtshals El-
Netselskab ud i en situation, der ikke længere er holdbar, idet selskabets indtægtsramme ikke 
giver mulighed for opkrævning af indtægter på niveau med andre netselskaber. 
Reguleringsprisen er fastsat ud fra den faktiske reguleringspris i 2004, som i Hirtshals El-
Netselskab A/S udgjorde 9,96 øre/kWh. Dette var i sammenligning med andre netselskaber en 
lav pris. Denne i forvejen lave pris er over årene yderligere beskåret på grund af omkostnings-
benchmarket, og således er reguleringsprisen for 2013 beregnet til 6,42 øre/kWh og er yderli-
gere reduceret med 1,13 øre/kWh for 2014 som følge af effektiviceringskravet. 
 
Hirtshals El-Netselskab A/S har et lille, bynært netanlæg, hvor transformatorstationer mv. ligger 
i nettet hos Nord Energi Net (tidl. ENV Net). Den lille netvolumen har medført et lille omkost-
ningsgrundlag i benchmark og af den årsag store effektiviseringskrav, der over de seneste år, 
har medført en betydelig beskæring af indtægtsrammen, der som nævnt havde et lavt startni-
veau i 2004. 
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Udviklingen i reguleringsprisen for Hirtshals El-Netselskab A/S kan vises således: 

År 

Faktisk 
leveret 

mængde 
(kWh) 

Indtægts- 
ramme  

(kr). 

Indtægts- 
ramme 

(øre/kWh)   

Drifts- 
mæssige 

indtægter 
(kr.) 

Diffe- 
rence   

Besparel-
seskrav 

(kr.) 

Besparel-
seskrav 

(øre/kWh) 

2004 19.146.926 1.907.562 9,96 
 

1.907.562 0 
   2005 19.181.342 1.991.372 10,38 

 
1.846.187 145.185 

   2006 19.069.002 2.053.559 10,77 
 

1.786.676 266.883 
   2007 18.979.693 2.067.795 10,89 

 
2.384.383 -316.588 

   2008 19.371.912 2.151.794 11,11 
 

2.104.423 47.371 
 

45.650 0,24 

2009 18.188.819 2.188.281 12,03 
 

2.180.953 7.328 
 

73.326 0,40 

2010 17.602.443 1.609.245 9,14 
 

1.837.226 -227.981 
 

214.754 1,22 

2011 16.578.897 1.798.515 10,85 
 

1.638.380 160.135 
 

150.574 0,91 

2012 16.063.496 1.379.091 8,59 
 

1.672.546 -293.455 
 

160.000 1,00 

2013 14.705.908 943.562 6,42 
 

1.457.535 -513.973 
 

140.000 0,95 

2014 
       

155.000 1,10 

         
5,82 

 
Med en reguleringspris i 2013 på 6,42 øre/kWh er råderummet i Hirtshals El-Netselskab snævret ind til 

et niveau, hvor det er særdeles vanskeligt, at opretholde de nuværende funktioner.  
 
Vi har samlet prissætningerne for øvrige netselskaber i området (4. kvartal 2014), og beregnet forbru-
ger prisen ved 4.000 kWh timer pr. år h.h.v. 100.000 kWh timer pr. år (beløb excl. moms). 

 
note: Netbetaling (øre(kWh) for Hirtshals El-Netselskab  er sammensat af betaling til overliggende netfunktioner i Energi Nord 
Net A/S med 9,00 øre/kWh og 1,00 øre/kWh til Hirtshals El-Netselskab A/S’s egen netdel. 

Net Faste Faste Omkostning

betaling afgifter afgifter i alt

øre/kWh kr./år øre pr. kWh øre pr. kWh

Hirtshals El-netselskab A/S 10,00 600 15,00 25,00 Transformerforening

Frederikshavn Elnet A/S 10,00 750 18,75 28,75 Distributionsselskab

Energi Viborg A/S 17,20 600 15,00 32,20 Distributionsselskab

HEF Net A/S 11,50 850 21,25 32,75 Distributionsselskab

EnergiMidt Net A/S 19,85 550 13,75 33,60 Distributionsselskab

Nord Energi Net A/S 9,00 1.000 25,00 34,00 Distributionsselskab

Nyfors Net A/S 13,00 850 21,25 34,25 Distributionsselskab

Nibe Elforsyning 14,67 850 21,25 35,92 Transformerforening

Hornum Elforsyning 14,76 850 21,25 36,01 Transformerforening

Thy-Mors Energi Elnet A/S 24,50 540 13,50 38,00 Distributionsselskab

Net Faste Faste Omkostning

betaling afgifter afgifter i alt

øre/kWh kr./år øre pr. kWh øre pr. kWh

Nord Energi Net A/S 9,00 1.400 1,40 10,40 Distributionsselskab

Hirtshals El-netselskab A/S 10,00 1.400 1,40 11,40 Transformerforening

HEF Net A/S 11,50 850 0,85 12,35 Distributionsselskab

Frederikshavn Elnet A/S 8,20 5.250 5,25 13,45 Distributionsselskab

EnergiMidt Net A/S 11,36 2.679 2,68 14,04 Distributionsselskab

Nyfors Net A/S 11,10 5.200 5,20 16,30 Distributionsselskab

Thy-Mors Energi Elnet A/S 13,30 4.725 4,73 18,03 Distributionsselskab

Nibe Elforsyning 14,67 4.940 4,94 19,61 Transformerforening

Hornum Elforsyning 14,76 4.940 4,94 19,70 Transformerforening

Energi Viborg A/S 17,20 3.000 3,00 20,20 Distributionsselskab

Årsforbrug under 100.000 kWh

Årsforbrug over 100.000 kWh

Pris ved 4.000 kWh pr. år

Pris ved 100.000 kWh pr. år
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Som det fremgår af tabellen, ligger prisen for netbrugerne i Hirtshals El-Netselskab A/S lavt i 
forhold til de øvrige forsyningsselskaber i området. Dette forhold står således i kontrast til det 
fortsatte pres, der lægges på indtægtsrammen for netselskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at Hirtshals El-Netselskab A/S har foretaget korrekte indberetninger i 
hele reguleringsperioden og vi er ikke bekendt med beregningsmæssige fejl, som årsag til den 
meget lave reguleringspris i de seneste år. 
 
Det er også vores opfattelse, at Hirtshals El-Netselskab A/S er ramt af, at have været ”duksen i 
klassen” i 2004 og er trådt ind i reguleringssystemet med en meget lav reguleringspris, i det sel-
skabet ikke opkrævede ekstra indtægt til at skabe overskud i årene før 2004. 
 
Den nu beregnede indtægtsramme tvinger netprisen i Hirtshals ned til niveau der ligger langt 
under de øvrige netselskaber i området, hvilket vel ikke kan være det egentlige formål med re-
guleringssystemet. 
 
Bestyrelsen for Hirtshals El-Netselskab har fortsat – som den havde i 2004 – til hensigt, at drive 
netselskabet, så forbrugerne kan få den lavest mulige pris for netydelsen, men vi anser det for 
uholdbart, at netselskabet skal drives med underskud.  
 
Vi ser et behov for en særlig løsning for Hirtshals El-Netselskab A/S, hvor selskabet på en eller 
anden vis kan opnå et tillæg til reguleringsprisen, som muliggør fortsat drift indenfor et prisni-
veau, svarende til øvrige selskabers. 
 
Forhøjelsen kunne svare til beskæringen af indtægtsrammen i 2011-2014 på ca. 600 tkr. eller 
4,00 øre/kWh. Der er ingen plan eller ønske om forhøjelse af priser for netydelser, men alene et 
ønske om at få øget indtægtsrammen, så den giver mulighed for at opkræve takster i henhold 
til den nugældende prisbog (jf. tabellen ovenfor). Hirtshals El-Netselskab A/S vil således fortsat 
være et af de billigste selskaber. 
 
Vi indgår meget gerne i en dialog om mulighederne for løsning af denne særlige situation, såle-
des at et elnetskab, der i dag levere eldistribution på en af de laveste priser i området også kan 
fortsætte med dette. 
 
Vi skal på baggrund af ovenstående anmode Energitilsynet, om at fremkomme med muligheder 
for en særlig forhøjelse af indtægtsrammen, ligesom vi gerne deltager i et møde for en drøftel-
se heraf. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hirtshals El-Netselskab 
 
 
 
Torben Vandsted 
bestyrelessformand 
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BILAG 9 – SEKRETARIATET FOR ENERGI-
TILSYNETS ADRESSERING AF HØRINGS-
SVAR 

Sekretariatet for Energitilsynet fremsendte ved mail af 21. september 2016 udkast 

til tilsynsnotat ”Effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2017” i høring 

hos netvirksomheder og Dansk Energi med høringsfrist den 21. oktober 2016. 

Energitilsynet fremsendte sammen med udkast til tilsynsnotat også det bagvedlig-

gende regneark, der indeholder beregninger af hhv. den økonomiske benchmar-

king af netvirksomhederne samt af benchmarking af kvalitet i levering. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra følgende: 

 

 Dansk Energi 

 Radius Elnet A/S 

 SEAS-NVE Net A/S 

 NRGi Net A/S 

 Thy-Mors Energi Elnet A/S 

 Vestjyske Net A/S 

 Hirtshals El-Netselskab A/S 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har herudover modtaget en række mindre korrekti-

oner til netvirksomhedernes indberetninger samt ansøgninger om godkendelse af 

ekstraordinære omkostninger, jf. bilag 3. 

 

Parternes høringssvar fremgår af bilag 8. 

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

DANSK ENERGIS HØRINGSSVAR 

Dansk Energi har indgivet høringssvar ved mail af 20. oktober 2016. Dansk Energi 

har anført følgende bemærkninger: 

 

1. Fortsat fokus på forbedring af datakvalitet 

2. Håndtering af transmissionsvirksomheder i den økonomiske benchmar-

king 
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AD 1) 

Dansk Energi anfører, at et retvisende datagrundlag er en forudsætning for en ret-

visende model og henviser til, at der fremadrettet fortsat bør være fokus på at for-

bedre datakvaliteten. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har noteret sig Dansk Energis synspunkter vedr. 

forbedring af datakvaliteten. 

AD 2) 

Dansk Energi anfører, at Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget praksisæn-

dring i forhold til beregning af effektiviseringspotentialerne for transmissionsvirk-

somheder med den konsekvens, at transmissionsvirksomhederne får opgjort højere 

effektiviseringspotentialer end tidligere. 

 

Dansk Energi anfører, at årsagen til dette er, at transmissionsvirksomhedernes 

effektiviseringspotentialer i årets benchmarking – i modsætning til tidligere – be-

regnes med udgangspunkt i benchmarkbasis for distributionsvirksomhederne. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at der ikke er foretaget en prak-

sisændring af beregning af effektiviseringspotentialerne for transmissionsvirksom-

hederne i årets benchmarking. 

 

Benchmarkbasis for distributionsvirksomhederne er blevet anvendt som bench-

mark for transmissionsvirksomhederne siden 2013, hvor antallet af transmissions-

virksomheder blev reduceret som følge af frasalg af transmissionsnettet til Energi-

net.dk i 2012. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at benchmarkbasis for den 

såkaldte ”transmissionsgruppe 1” i benchmarkingafgørelserne for årene før 2013 

var på niveau med eller lavere end benchmarkbasis for distributionsvirksomheder-

ne. Det medfører, at transmissionsvirksomhederne i gruppe 1 – alt andet lige – er 

blevet målt op mod et tilsvarende og i nogle tilfælde lavere niveau end efter prak-

sisændringen i 2013, hvor de to tilbageværende transmissionsvirksomheder har 

fået beregnet effektiviseringspotentialer med udgangspunkt i benchmarkbasis fra 

distributionsgruppen.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således ikke, at årsagen til, at der i årets 

afgørelse bliver beregnet effektiviseringspotentialer for transmissionsvirksomhe-

derne, der er relativt højere end de forgående år, skyldes en praksisændring, men 

at transmissionsvirksomhederne har et højere omkostningsgrundlag i årets bench-

marking end de forgående år.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker afslutningsvist, at der gennem beregnin-

gen af transmissionsvirksomhedernes effektiviseringskrav tages højde for, at 

transmissionsvirksomhederne adskiller sig fra distributionsvirksomhederne idet, at 

der alene udmøntes en syvendedel af transmissionsvirksomhedernes effektivise-

ringspotentiale og ikke en fjerdedel, som det er tilfældet med distributionsvirk-

somhederne. 
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SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

RADIUS ELNET A/S’ HØRINGSSVAR 

Radius Elnet A/S (Radius) har indgivet høringssvar ved mail af 18. oktober 2016. 

Radius har anført følgende bemærkninger: 

 

3. Opgørelsen af totalomkostningerne anvendt i netvolumenmodellen bør 

indgå som et argument for at foretage et øget forsigtighedshensyn i årets 

benchmarking 

4. Håndtering af PSO-finansierede anlæg i forbindelse med opgørelse af net-

komponenterne  

5. Håndtering af ekstraordinære omkostninger vedr. byggemodning  

6. Tærskelværdier for kvalitet i levering bør baseres på en tiårig periode 

AD 3) 

Radius anfører, at El-reguleringsudvalget i deres rapport fra december 2014 anbe-

faler, at den nye benchmarkingmodel bør baseres på netvirksomhedernes totalom-

kostninger opgjort som driftsomkostninger, afskrivninger samt et forrentningsele-

ment. Ved anvendelse af denne metode for opgørelse af totalomkostningerne und-

gås en skævvridning af driftsomkostninger og afskrivninger i modellen. I netvo-

lumenmodellen er totalomkostningerne alene opgjort som summen af netvirksom-

hedernes driftsomkostninger og afskrivninger. Radius påpeger, at metoden for 

opgørelse af totalomkostningerne i netvolumenmodellen bør indgå som et argu-

ment for, at der foretages et øget forsigtighedshensyn i årets benchmarking. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det øgede forsigtighedshensyn der foreta-

ges i årets benchmarking alene skyldes nye forhold, som vurderes at have indfly-

delse på usikkerheden i dette års benchmarking. 

 

Netvolumenmodellen har siden 2007 være baseret på netvirksomhedernes total-

omkostninger opgjort ekskl. en kapitalbindingsomkostning. Sekretariatet for Ener-

gitilsynet vurderer, at den usikkerhed, der kan være tilknyttet opgørelsesmetoden 

for totalomkostningerne, er håndteret i de forsigtighedshensyn, som foretages ved 

udmøntning af effektiviseringskrav på baggrund af netvolumenmodellen. Der er 

her tale om følgende forsigtighedshensyn: 

 

 Grundig validering af datagrundlaget 

 Effektiviseringspotentialet beregnes som afstanden fra netvirksomhedernes 

omkostningsindeks til et vægtet gennemsnit af de 10 pct. bedste distributions-

virksomheder (20 pct. for transformerforeningerne) 

 Netvirksomheder, som har et omkostningsindeks, der er væsentligt bedre (20 

pct.) end den næstbedste netvirksomheds, frasorteres, og behandles som en 

ekstrem observation  

 Netvirksomhederne bliver alene pålagt et effektiviseringskrav, som årligt 

svarer til en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale (en syvende-

del for 50 kV distributionsvirksomhederne) 

 Effektiviseringskravet udmåles alene på baggrund af de påvirkelige omkost-

ninger 

 Netvirksomhederne korrigeres for fordyrende rammevilkår 
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 Netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger korrigeres for ekstraordinære 

omkostninger 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder således ikke, at metoden for opgørelse af 

totalomkostningerne i netvolumenmodellen skal indgå som et element i et øget 

forsigtighedshensyn i årets benchmarking. 

AD 4) 

Radius anfører, at der kan forekomme uoverensstemmelser mellem antal netkom-

ponenter og omkostninger i forbindelse med PSO-finansierede anlæg. Årsagen til 

dette er, at udligningsordningen dækker dele af investeringerne og således om-

kostninger til fysiske netkomponenter. I tilfælde af at netvirksomhederne medreg-

ner de PSO-finansierede netkomponenter, når de opgør antal netkomponenterne til 

den økonomiske benchmarkingen, vil nogle netvirksomheder få beregnet netvolu-

men for komponenter, de i princippet ikke har omkostninger til.  

 

Energitilsynet har ikke kendskab til at problemstillingen konkret finder sted i årets 

benchmarking.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har imidlertid noteret sig Radius synspunkt vedr. 

PSO-finansierede anlæg og bemærker, at dette forventes at blive behandlet i for-

bindelse med implementering af den nye benchmarkingmodel.  

AD 5) 

Radius anfører i deres høringssvar, at de er uforstående overfor at Sekretariatet for 

Energitilsynet har afvist deres ansøgning om godkendelse af ekstraordinære om-

kostninger vedr. byggemodning. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at omkostninger til byggemodning kan 

betragtes som en omkostning med uhensigtsmæssig effekt på netvirksomhedens 

adfærd. Sekretariatet vurderer, at afholdelse af omkostninger i forbindelse med 

byggemodning kan være en forretningsmæssig beslutning, som træffes på bag-

grund af en vurdering af om de afholdte omkostninger til byggemodning som mi-

nimum kan opvejes af en tilsvarende stigning i indtægt.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at omkostningen alene udgør 0,24 pct. 

af den samlede netvolumen. 

AD 6) 

Radius anfører, at de faste tærskelværdier, som ligger til grund for benchmarkin-

gen af kvalitet i levering, skal opdateres og beregnes på baggrund af et 10-årigt 

datagrundlag, da dataårene 2010-2012 var præget af færre havarier, færre entre-

prenørskader og havde et unormalt lavt antal afbrud.  

 

Energitilsynet indførte i 2013 faste tærskelværdier med den begrundelse, at leve-

ringskvaliteten i Danmark var nået et tilstrækkeligt højt niveau, således at netvirk-

somhederne gennem benchmarkingen af kvalitet i levering ikke længere skulle 

tilskydes at forbedre leveringskvaliteten men at de blot skulle opretholde den.  
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Sekretariatet for Energitilsynet finder fortsat, at tærskelværdier fastsat på baggrund 

af data fra 2010-2012 er et retmæssigt mål for krav til netvirksomhedernes kvalitet 

i levering for regnskabsåret 2015.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser desuden til adresseringen af Dong Energy 

Eldistribution A/S’ høringssvar i Energitilsynets afgørelse af 15. december 2015, 

bilag 10 punkt 2, hvor dette forhold ligeledes er adresseret. 

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

SEAS-NVE NET A/S’ HØRINGSSVAR 

SEAS-NVE Net A/S (SEAS-NVE) har indgivet høringssvar ved mail af 18. okto-

ber 2016. SEAS-NVE har anført følgende bemærkninger: 

 

7. Håndtering af ekstraordinære omkostninger vedr. finansielle omkostninger 

indeholdt i lejeomkostninger  

8. Godkendelse af ekstraordinære omkostning afholdt af 3. part, der ikke er 

skadessager 

9. Der bør i højere grad tages højde for usikkerhed i netvolumenmodellen. 

Dette kan gøres ved at vælge en ”best of” tilgang til kundetæthedskorrek-

tion fremfor en gennemsnitlig metode.  

AD 7) 

SEAS-NVE har efterspurgt en redegørelse for, om ansøgninger vedr. godkendelse 

af ekstraordinære omkostninger, som omhandler finansielle omkostninger, er be-

handlet ensartet i benchmarkingen.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at vurderingerne af ansøgninger om god-

kendelse af ekstraordinære omkostninger vedr. finansielle omkostninger er be-

handlet på en ensartet måde.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at omkostningskategorien ”finansielle 

omkostninger indeholdt i lejeomkostninger” dækker over de finansielle omkost-

ninger, som indgår i lejeomkostninger i forbindelse med eksempelvis leje af domi-

cilbygninger. Disse finansielle omkostninger vil ikke indgår i afskrivningerne, 

hvis netvirksomheden havde ejet domicilet selv, hvorfor netvirksomhederne kan få 

disse omkostninger trukket ud af omkostningsgrundlaget i benchmarkingen.  

 

SEAS-NVE har i høringsudkastet fået godkendt to typer af omkostninger under 

kategorien ”finansielle omkostninger indeholdt i lejeomkostninger”, hvoraf den 

ene er finansielle omkostninger indeholdt i omkostninger til leasing af biler og den 

anden vedrører omkostninger til leje af bygninger og inventar. Ansøgningen vedr. 

omkostninger til leasede biler er godkendt og trukket ud af omkostningsgrundlaget 

med den begrundelse, at forrentning ikke indgår i benchmarkingen. Omkostningen 

vedr. leje af bygninger og inventar er afvist, da det ikke vurderes, at denne om-

kostning er en ekstraordinær omkostning. Omkostningen håndteres i stedet ved, at 

omkostningen omposteres fra en driftsomkostning til en afskrivning, således at 
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SEAS-NVE er sammenlignelig med netvirksomheder, som ejer deres bygninger 

og hvor omkostningerne til bygninger og inventar indgår i afskrivningerne. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at omkostningskategorien vedr. om-

kostninger til leje af bygninger og inventar bør være bedre præciseret i vurderin-

gen, jf. bilag 3, således at omkostningskategorien i højere grad beskriver omkost-

ningstypen. Sekretariatet har derfor ændret omkostningskategorien for omkost-

ningsposten til ”omkategorisering af driftsomkostninger til leje af bygninger og 

inventar”. 

AD 8) 

SEAS-NVE anfører, at de er uforstående overfor, at der er netvirksomheder, der 

får godkendt ekstraordinære omkostninger vedr. 3. part, som ikke er skadessager.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at omkostninger til skadessager alene er 

nævnt som et eksempel på en omkostning, som typisk er dækket af 3. part, jf. bilag 

3. Andre eksempler på 3. partsomkostninger er omkostninger i forbindelse med 

udlejning af bygninger eller arealer samt driftsomkostninger til opsamlingsnet 

dækket af Energinet.dk.  

AD 9) 

SEAS-NVE finder, at der bør foretages større forsigtighedshensyn når der udmøn-

tes krav på baggrund af netvolumenmodellen. En konkret løsning kunne være at 

vælge en ”best of” metode, når der korrigeres for kundetæthed. 

 

Sekretariatet vurderer, som angivet i afgørelsens afsnit om modelusikkerhed 

(punkt 76-84), at der ved hjælp af en række forhold i tilstrækkelig grad tages højde 

for modelusikkerhed ved beregning af effektiviseringspotentiale og udmøntning af 

effektiviseringskrav. 

 

Energitilsynet traf i forbindelse med afgørelsen af 15. december 2015 beslutning 

om, at der fremadrettet skal korrigeres for kundetæthed ved at udmønte effektivi-

seringskrav på baggrund af gennemsnittet af effektiviseringskravene opgjort ved 

hhv. den lineær og den loglineær korrektionsmetode. 

 

Energitilsynet vurderer, at en udmøntning beregnet på baggrund af gennemsnittet 

af de beregnede krav ved anvendelse af de to korrektionsmodeller imødekommer 

de umiddelbare økonomiske konsekvenser for netvirksomheden, som følge af at 

vælge den ene frem for den anden metode til kundetæthedskorrektion. Samtidig 

sikres en afvejning i forhold til at sikre forbrugernes adgang til billig elektricitet.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser desuden til adresseringen af SEAS-NVE 

Net A/S’ høringssvar i Energitilsynets afgørelse af 15. december 2015, bilag 11 

punkt 3, hvor dette forhold ligeledes er adresseret. 
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SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

NRGI NET A/S’ HØRINGSSVAR 

NRGi Net A/S (NRGi) har indgivet høringssvar ved mail af 18. oktober 2016. 

NRGi har anført følgende bemærkning: 

 

10. Håndtering af ekstraordinære omkostninger vedr. generatoranlæg som sik-

re påkrævet forsyningssikkerhed for Aarhusuniversitetshospital 

AD 10) 

NRGi anfører, at de er uforstående overfor at Sekretariatet for Energitilsynet har 

afvist deres ansøgninger om godkendelse af ekstraordinære omkostninger vedr. 

generatoranlæg for Universitetshospitalet i Aarhus. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker indledningsvist, at sekretariatet fasthol-

der vurderingen, som fremgår af bilag 3 til høringsudkastet. Omkostninger til ge-

neratoranlæg for Universitetshospitalet i Aarhus betragtes således fortsat som en 

del af den ordinære drift. NRGi har håndteret opgaven vedr. generatoranlæg ander-

ledes end andre netvirksomheder i det, at netvirksomheden har valgt selv at afhol-

de omkostningen og derefter lade Universitetshospitalet betale til generatoranlæg-

get gennem en særskilt tarif. 

  

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at omkostninger af denne type alene kan 

betragtes som en ekstraordinær omkostning i tilfælde af, at omkostningen er af-

holdt af 3. part. 

 

NRGi har i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammen i 2013 ansøgt om at få 

holdt omkostninger vedr. tilslutningsanlæg til det nye Universitetshospital i Aar-

hus uden af indtægtsrammen som en omkostning afholdt af 3. part. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet traf den 19. juni 2014 afgørelse om, at det forsy-

ningsanlæg, som NRGi Net A/S var ved at opføre i forbindelse med tilslutning af 

det nye Universitetshospital i Aarhus, ikke kunne betragtes som et anlæg i regning 

for tredjemand. Begrundelsen var, at NRGi selv havde betalt for etableringen, og 

at anlægget er opført til forsyning af en ny større kunde med større behov for af-

tag.
1
 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at omkostningen til etablering af genera-

toranlæg i lighed med det øvrige tilslutningsanlæg til Universitetshospitalet ikke 

kan betragtes som en omkostning betalt af 3. part, da NRGi selv har betalt for 

etableringen, og at anlægget alene er opført for at forsyne én større kunde. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, jf. bilag 3, at de typer af om-

kostninger, som Sekretariatet for Energitilsynet i årets benchmarkingafgørelse i 

udgangspunktet betragter som værende ekstraordinære omkostninger, ikke danner 

 
1 Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital 

i Aarhus af 19. juni 2014, sagsnummer: 13/09826  
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grundlag for en fremadrettet håndtering af ekstraordinære omkostninger. Energitil-

synets behandling af ekstraordinære omkostninger i benchmarkingafgørelsen kan 

således ikke danne grundlag for netvirksomhedernes forventning om den fremad-

rettede håndtering.  

SEKRETATIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

THY-MORS ENERGI ELNET A/S’ HØRINGSSVAR  

Thy-Mors Energi Elnet A/S (Thy-Mors) har indgivet høringssvar ved mail af 4. 

november 2016. Thy-mors Energi Elnet A/S har anført følgende bemærkning: 

 

11. Omkostninger i forbindelse med tilslutning af solceller og husstandsvind-

møller bør godkendes som ekstraordinære omkostninger afholdt af 3. part 

i årets benchmarking 

12. Den anvendte metode til korrektion for kundetæthed er uhensigtsmæssigt 

for netvirksomheder med lav kundetæthed 

AD 11) 

Thy-Mors anfører, at netvirksomheden har haft relativt mange tilslutninger af sol-

celler og hustandsvindmøller de seneste år, hvorfor omkostninger i forbindelse 

med tilslutning heraf bør trækkes ud af omkostningsgrundlaget i årets benchmar-

king. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Thy-Mors ikke har ansøgt om god-

kendelse af ekstraordinære omkostninger vedr. tilslutning af solceller og hus-

standsvindmøller i årets benchmarking, hvorfor sekretariatet ikke har haft mulig-

hed for at vurdere den konkrete afholdte omkostning. 

 

Thy-Mors ansøgte i forbindelse med sidste års afgørelse om godkendelse at eks-

traordinære omkostninger vedr. tilslutning af solceller og hustandsvindmøller. 

Energitilsynet traf i forbindelse med benchmarkingafgørelsen 2015 afgørelse om, 

at omkostninger i forbindelse med tilslutning af solceller og husstandsvindmøller 

ikke betragtes som en ekstraordinær omkostning. Begrundelsen herfor var, at om-

kostningen betragtes som en del af den ordinære drift, da alle netvirksomheder er 

forpligtiget til at udføre tilslutningsopgaver. Sekretariatet for Energitilsynet fast-

holder denne vurdering. 

AD 12) 

Thy-Mors anfører i deres høringssvar, at en forklaringsgrad på 52 pct. i en regres-

sionsanalyse betyder, at der er cirka 50 pct. sandsynlighed for at resultatet er for-

kert. Thy-Mors anfører endvidere, at de ikke mener, at kundetæthedskorrektionen 

afspejler de forhold som gør sig gældende for netvirksomheder, der har en lav 

kundetæthed. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne påpege, at fortolkningen af forklarings-

graden R
2
 ikke er korrekt, og at netvirksomhedens fortolkning af forklaringsgraden 

må bero på en misforståelse.  

 

107/109 Side 107/109



ENERGITILSYNET | BILAG TIL PUNKT 4 

Forklaringsgraden i sekretariatets analyse i afgørelsens bilag 2 giver en indikation 

af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt netvirksomhederne, som 

kan forklares vha. variation i kundetætheden. R
2
 indikerer således, at variation i 

kundetætheden kan forklare ca. 50 pct. af variationen i omkostningsindeksene 

blandt distributionsvirksomhederne. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne understrege, at estimatet for hældnings-

koefficienten, der anvendes til kundetæthedskorrektionen, er stærkt signifikant. 

Forklaringsgraden vil i en sådan estimation formentlig aldrig blive 100 procent, da 

dette vil indebære, at alle netvirksomheder er præcis lige effektive, efter at der er 

korrigeret for kundetæthed. Den resterende del af forklaringsgraden i estimationen 

vil alt andet lige repræsentere den resterende ineffektivitet blandt netvirksomhe-

derne. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet er enig med Thy-Mors i, at kundetæthed isoleret 

set kan tænkes at være en omkostningsreducerende faktor. En høj kundetæthed 

medfører dels en reduktion i netvirksomhedens dækningsområde og dels i behovet 

for distributionsanlæg målt på mængde. Endvidere kan en høj kundetæthed med-

virke til at reducere driftsomkostningerne, da korte distancer mellem kunderne 

reducerer den arbejdstid, der skal aflægges, når netvirksomhederne skal udføre 

driftsmæssige reparationer og vedligeholdelse af nettet. 

 

Det er imidlertid i de færreste tilfælde, at der forekommer en høj kundetæthed 

uden en tilsvarende høj grad af bymæssighed. Bymæssighed kan tænkes at have en 

modsatrettet effekt på netvirksomhedernes omkostninger, da en høj bymæssighed 

kan være forbundet med større anlægs- og driftsomkostninger. I områder med en 

høj bymæssighed kan ekstraomkostninger forbundet med at drive og vedligeholde 

nettet tænkes at være større end den besparelse, der opnås ved en høj kundetæthed. 

Tilsvarende i landdistrikter hvor det kan tænkes, at ekstraomkostninger forbundet 

med en lav kundetæthed kan være større end besparelsen ved en lav bymæssighed.    

 

Hypotesen vedr. bymæssighed er således, at effekten fra bymæssighed dominere 

effekten af kundetæthed. Det medfører, at netvirksomheder, som driver distributi-

onsnet i områder med en høj kundetæthed samt bymæssighed, har relativt højere 

omkostninger end netvirksomheder, der driver net i et område med en lav kunde-

tæthed samt en lav grad af bymæssighed.  

 

SEKRETATIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

VESTJYSKE NET A/S’ HØRINGSSVAR  

Vestjyske Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 25. oktober 2016. Vestjy-

ske Net har anført følgende bemærkning: 

 

13. Er det forsvarligt at gennemføre en benchmarking, der alene omfatter to 

netvirksomheder? 

14. Det er uhensigtsmæssigt at effektiviseringspotentialerne for transmissi-

onsvirksomhederne fastsættes på baggrund af benchmarkbasis fra distribu-

tionsvirksomhederne 
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AD 13) 

Vestjyske Net udtrykker skepsis overfor, om det er forsvarligt at foretage en 

benchmarking, som alene omfatter to netvirksomheder med væsentlig forskel i 

størrelse. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at benchmarkingen af transmissions-

virksomhedernes er baseret på benchmarkbasis beregnet for distributionsvirksom-

hederne, hvorfor benchmarkingen af transmissionsvirksomhederne ikke alene 

omfatter to netvirksomheder. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at netvolumenmodellen er 

konstrueret således, at modellen er egnet til at sammenligne netvirksomheder med 

forskellig størrelse samt individuelle sammensætning af net, jf. afgørelsens punkt 

6 samt bilag 1.   

AD 14) 

Vestjyske Net anfører, at det er uhensigtsmæssigt at effektiviseringspotentialerne 

for transmissionsvirksomhederne fastsættes på baggrund af benchmarkbasis for 

distributionsvirksomhederne. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Energis hø-

ringssvar, jf. punkt 2 i dette bilag. 

SEKRETATIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

HIRTSHALS ELNETSELSKAB A/S’ HØRINGSSVAR  

Hirtshals El-netselskab A/S har indgivet høringssvar ved mail af 20. oktober 2016. 

Hirtshals El-netselskab har anført følgende bemærkning: 

 

15. Behov for forøgelse af indtægtsrammen 

AD 15) 

Hirtshals El-netselskab anfører i sit høringssvar, at de har en særlig lav indtægts-

ramme grundet særlig lave indtægter i 2004.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til elforsyningslovens § 70, stk. 13. Ener-

gitilsynet kan ifølge denne bestemmelse dispensere, såfremt virksomheden aktuelt 

ikke inden for indtægtsrammen kan dække sine omkostninger og afskrivninger ved 

en effektiv drift, fordi dens indtægtsramme er lav som følge af særligt lave indtæg-

ter i 2004. 
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