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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 2014. 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. 
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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 

4 

5 

Driftsomkostninger 

Kunderelaterede omkostninger 

Administration 

Omkostninger til nettab 

Omkostninger til drift og vedligehold af fjernaf-
læste målere 

6 

7 

8 

9 

10 

Omkostninger til smart grid 

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 kategorier1. 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: 
 

�� =
∑ ������
∑ 	���

 

 
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. 
 

	
�����
�� =���� × 	���
�

 

 
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: 
 

���� = ���������� + �����������
�� − �
����� − 
����������æ�
���� 
 
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: 
 


� =
����

	
�����
�� 
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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 
��. 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: 
 

 !" =  !# +
$ !% −  !#&
$'% − '#& ∙ $) − '#& 

 
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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	*" = ) ∙�	*� −�	*�
#

+
 

 
hvor F angiver fraktilgrænsen i pct., hvor ∑	*� er akkumuleret netvolumen og 
∑ 	*�#+  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 transformerforeninger3. 
 
Benchmarkbasis beregnes ved formlen: 
 

∑ �
�� ∙ 	*��"+
∑ 	*�"+

 

 
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 effektiviseringspotentiale4. 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:  ,��
����
 = -./0-∗
-.

 

 

Logaritmisk korrektion: ,��
����
 = -./0-∗
-./

 

 
hvor ei angiver omkostningsindekset for netvirksomhed i, 
�� 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 fjerdedel5 af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som et effekti-
viseringskrav for distributionsvirksomheder. For 2015 er det individuelle effekti-
viseringskrav for elnetvirksomhederne dermed bestemt ved: 
 

2��
������
���������� = $2��
����
���
�����3��
����
�/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 
2016.  
 

 
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 periode6. 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-
virksomheder7, 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) fastsæt-
tes i forbindelse med årets benchmarkingafgørelse. Se nærmere herom i bilag 5. 
 
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 2013 og 2014. Udviklingen er vist i tabel 6. 

TABEL 6 | UDVIKLING I NETKOMPONENTER 2013-2014 FOR ALLE ELNETVIRKSOM-
HEDER 

  
Regnskabsår

Ændring 

2013-2014

Kategori Enhed  2013 2014 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. 2 3 1 50 

8 50kV kabel km 2.991 3.132 141 5 

9 50kV kabel, sø km 116 116 0 0 

10 50kV luftledning km 5.284 5.231 -53 -1 

11 50kV felt, åben stk. 4.103 4.081 -22 -1 

12 50kV felt, gasisoleret stk. 209 220 11 5 

13 50/10kV transformer stk. 1.419 1.422 3 0 

14 10kV felt stk. 11.144 10.775 -369 -3 

15 10kV kabel km 62.023 62.450 427 1 

16 10kV kabel, sø km 209 203 -6 -3 

17 10kV luftledning km 1.330 1.156 -174 -13 

18 10/0,4kV station stk. 70.854 71.008 154 0 

19 0,4kV kabel km 92.540 92.659 119 0 

20 0,4kV luftledning km 1.592 823 -769 -48 

21 målere - fjernaflæsning stk. 1.718.274 1.836.825 118.551 7 

22 målere - ikke fjernaflæsning stk. 1.570.050 1.465.630 -104.420 -7 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

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 2013 udgør de fjernaflæste målere 
52,3 pct. af det samlede antal målere i Danmark. Denne andel er i 2014 steget til 
55,6 pct. 
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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 år8. 
 
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 Regnska bspraksis 

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. 

Side 18/118



ENERGITILSYNET | BILAG TIL PUNKT 4 

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. 

 
 

Side 19/118



 

 

15. december 2015 
Detail & Distribution 
 
 

SEKRETARIATET FOR 
ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
Tlf. 4171 5400 
post@energitilsynet.dk 
www.energitilsynet.dk  

 

ENERGITILSYNETS MØDE DEN 15. DECEMBER 2015 

BILAG TIL PUNKT  4 

 

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 2012-2015 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 og 2015. Dette indebærer, at model-
lerne 2012-2015 forholdsmæssigt behandler omkostninger til fjernaflæste målere 
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ens – da netvirksomhedernes omkostningsindeks, alt andet lige har samme relative 
resultat, uanset om alle omkostninger (’tæller’ i beregningen af omkostningsin-
deks) og ækvivalenter (’nævner’ i beregningen af omkostningsindeks) vedr. fjern-
aflæste målere er inkluderet eller ekskluderet af modellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har således et opdateret og konsistent datasæt be-
ståede af netvirksomhedernes oplysninger fra hhv. 2011, 2012, 2013 og 2014. 
Sekretariatet for Energitilsynet har derfor gennemført analyser af fordyrende ram-
mevilkår på de nye opdaterede treårige 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 ramme-vilkår på 
et datasæt bestående at data fra regnskabsårene 2011, 2012, 2013 og 2014. Således 
består hver dataserie af 51 observationer fra 2011, 50 observationer fra 2012, 48 
observationer fra 2013 og 45 observationer i 2014 – i alt 194 observationer. 

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 2015 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 2015 estimeret 
sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed for dataårene 2011, 
2012, 2013 og 14 vha. en pooled1 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, 
2012, 2013 OG 2014) 

 

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. 
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TABEL 1 | ANVENDT SAMMENHÆNG MELLEM OMKOSTNINGSINDEKS OG KUNDE-
TÆTHED 

Afgørelses år Sammenhæng mellem omkostningsindeks o g 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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

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 4 dataserier: Omkostningsindeks, kundetæthed, omkostnings-
indeks transformeret med den naturlige logaritme og kundetæt-hed transformeret 
med den naturlige logaritme. Dataserierne indeholder sammensatte data for regn-
skabsårene 2011-2014. 

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: 
 
��,� = �� + �	
�,� + ��,�                                                                (1) 
��,� =	Netvirksomhed i’s omkostningsindeks i år t 
�� 		=	Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul 
�	 		=	Hældningskoefficient, der angiver den faktor, som en netvirk-

somheds omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning 
i kundetætheden 


�,� 	=	Netvirksomhed i’s kundetæthed i år 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 0,5128 0,0230 0,001>P

β1 0,0069 0,0005 0,001>P

R2 0,5188  

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 
�,� er en stærkt sig-
nifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 2.  
 
R2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks 
blandt distributionsvirksomheder, som kan forklares vha. variation i 
kundetætheden. R2 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 �	 er i den lineære model ud-
gør 0,0005, hvilket svarer til 7 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, 2012, 2013 OG 2014) 

 

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: 

��,� = �� + �	
�,� + ��,�                                                                (2) 
��,� =	Netvirksomhed i’s omkostningsindeks i år t udtrykt i ln 
�� =	Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul udtrykt i 

ln 
�	 =	Hældningskoefficient, der angiver den faktor, som en netvirksom-

heds omkostningsindeks bliver ændret med ved en stigning i 
kundetætheden udtrykt i ln 


�,� =	Netvirksomhed i’s kundetæthed i år t udtrykt i ln 
��,� =	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 -1,4638 0,0846 0,001>P

β1 0,3378 0,0235 0,001>P

R2 0,5190

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 
�,� er en stærkt sig-
nifikant forklarende variable i regressionsmodellen (2), jf. tabel 3.  
R2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks  
 
blandt distributionsvirksomhederne, som kan forklares vha. variation i 
kundetætheden. R2 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 0,0235, hvilket svarer til 7 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. 

Ved Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 udmøntede Energitilsynet på 
denne baggrund gennemsnittet af effektiviseringskravene beregnet på baggrund af 
hver af de to korrektionsmetoder. På denne måde opnåede Energitilsynet en rime-
lig afvejning mellem de to korrektionsmetoder, hvor den ene ikke kan fastslås som 
den bedste. 
 
Branchen finder, at korrektion for kundetæthed skal ske ved at anvende en ”best-
off” praksis, således at den enkelte netvirksomhed får korrigeret sit omkostnings-
indeks med udgangspunkt i den model, som resulterer i det laveste effektivise-
ringskrav. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en ”best-off”-praksis ikke er hensigts-
mæssig. En ”best-off”-praksis vil alene komme netvirksomhederne til gode og vil 
ikke varetage forbrugernes interesser, fordi hver netvirksomhed effektiviserings-
krav alene beregnes ud fra den metode, der giver det laveste effektiviseringskrav. 
 
Forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, forbrugerhensyn og bæredygtig energi-
anvendelse er alle hensyn efter elforsyningslovens formål. Elforsyningslovens 
formål er reguleret i Elforsyningslovens § 1, hvoraf der fremgår følgende: 
 

”[…] 
 
§ 1 Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overens-
stemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttel-
se. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat 
give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 
 
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bære-
dygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedva-
rende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer 
og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 
 
[…]”. 

 
Sekretariatet for Energitilsynet har ved sin vurdering valgt at afveje konsekvenser-
ne for både elnetvirksomheder og forbrugere. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at den mest afbalancerede me-
tode til korrektion for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed er at 
udmønte gennemsnittet af de beregnede krav ved anvendelse af hhv. modellen 
med en logaritmisk og lineær korrektion.  
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På denne måde imødekommer Sekretariatet for Energitilsynet de umiddelbare 
økonomiske konsekvenser for netvirksomhederne, som følge af at vælge den ene 
fremfor den anden metode til kundetæthedskorrektion. Samtidig sikres en afvej-
ning i forhold til at sikre forbrugernes adgang til billig elektricitet, jf. Elforsy-
ningslovens § 1. En eventuel tvivl blandt valg mellem lige signifikante modeller 
bør komme både forbrugere og netvirksomheder til gode. 

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.  

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-
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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. 

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 (��) bestemt ved formlen: 
 
�� = �� − �	 ∙ �������æ�ℎ��� − �������������	������æ�ℎ���  (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: 
 

������� �� = !"#$!∗
!" ∙ 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. 
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Potentiale ved logaritmisk kundetæthedskorrektion 
Det korrigerede omkostningsindeks (��) med logaritmisk korrektion er beregnet 
ved formlen: 
 
ln+��, = ln-��. − �	 ∙ �ln-������æ�ℎ���. − ln-�������������	������æ�ℎ��.�  
 

�� = �� ∙ / 012!�æ�3!2"
4!11!561��7�4	012!�æ�3!28

$9:
   (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: 
 

������� �� = !"#$!∗
!"# ∙ 100%     (6) 

 
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 (��) 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 
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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-
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 2015 
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 omkostningsindeks2 
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, 2012, 2013 og 2014. 
 
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 vestkyst3. 
 
Distributionsvirksomhederne med elnet ved den jyske vestkyst fremstår mere ef-
fektive efter korrektionen for fordyrende rammevilkår, da middelværdien for deres 
korrigerede omkostningsindeks (0,7239) er lavere end det korrigerede omkost-
ningsindeks for øvrige netvirksomheder (0,7956), jf. tabel 4. 
 

 
2 De anvendte korrigerede omkostningsindeks for regnskabsåret 2013 og 2014 er korrigeret vha. den lineære 

korrektion for kundetæthed. 

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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TABEL 4 | SAMMENLIGNING AF MIDDELVÆRDI FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHE-
DER MED OG UDEN ELNET PÅ DEN JYSKE VESTKYST  

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten

Omkostningsindeks 0,8323 0,6055

Korrigeret omkostningsindeks 0,7981 0,7233

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. 
 

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-
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testen for hhv. omkostningsindeks og korrigerede omkostningsindeks fremgår af 
tabel 5 og 6. 

TABEL 5 | F-TEST: DOBBELT STIKPRØVE FOR VARIANS (OMKOSTNINGSINDEKS)  

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten  

Middelværdi 0,8323 0,6055 

Varians 0,0527 0,0142 

Observationer 166 28 

Frihedsgrader 165 27 

Teststørrelse 3,7032  

F-Kritisk værdi, en-halet test 1,7151  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Betragtes tabel 5, fremgår det, at teststørrelsen på 3,7032 ikke falder i acceptområ-
det for den en-halede hypotese [0;1,7151]. 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 0,7981 0,7233 

Varians 0,0288 0,0073 

Observationer 166 28 

Frihedsgrader 165 27 

Teststørrelse 3,9250  

F-Kritisk værdi, en-halet test 1,7151  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Det fremgår af tabel 6, at teststørrelsen på 3,9250 ikke falder i acceptområdet for 
den en-halet hypotese [0;1,7151]. 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: 
 
;�:	=> − =? = 0 
 
mod alternativet: 
 
;@:	=> − =? ≠ 0 
 
H0 forkastes, hvis: 
 
BC − DC

EF	G� + FGG�
< −��,�GI-�J.						eller			 BC − DC

EF	G� + FGG�
> ��,�GI-�J.						 

 
hvor 
BC =	den estimerede middelværdi for x 
DC =	den estimerede middelværdi for y 
t er teststørrelsen 
df er frihedsgrader 
 

�J =
NF	G� + FGG� O

-F	G/�.G
� − 1 + -FGG/�.G� − 1

 

 
 
T-testen anvendes til at teste middelværdierne for hhv. omkostningsindeks og de 
korrigerede omkostningsindeks. Nulhypotesen for begge test er: 
 
;�:			=!71!�	Q!2	Q!6�?6�!1 = =øQS�4!	!71!� 
 
Mod alternativhypotesen: 
 
;@:			=!71!�	Q!2	Q!6�?6�!1 ≠ =øQS�4!	!71!� 
 
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 0,8323 0,6055 

Varians 0,0527 0,0142 

Observationer 166 28 

Teststørrelse 7,8911  

t-Kritisk værdi, en-halet test 1,6679  

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 (7,8911) ikke 
falder i acceptområdet [0; 1,6679], jf. tabel 7. 

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

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten  

Middelværdi 0,7981 0,7233 

Varians 0,0288 0,0073 

Observationer 166 28 

Teststørrelse 3,5867  

t-Kritisk værdi, en-halet test 1,6669  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Betragtes tabel 8 fremgår det, at nulhypotesen også i denne forbindelse kan forka-
stes, da teststørrelsen (3,5867) ikke falder i acceptområdet [0; 1,6669]. 
 
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 vest jyske distribu-
tionsvirksomheder og transformerforeninger stilles dårligere i benchmarkingmo-
dellen end øvrige netvirksomheder. Analysen viser, at distributionsvirksomheder-
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ne med elnet ved den jyske vestkyst ikke fremstår dårligere på hverken omkost-
ningsindekset eller det korrigerede omkostningsindeks, og det indikerer, at distri-
butionsvirksomhederne i benchmarkingmodellen ikke er påvirket af forhold, som 
modellen ikke allerede tager højde for. 
 
Endvidere fremgår det af analysen fra 20094, 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 335 af 15. april 2011. 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. 
 
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 
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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.  
 
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. 
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I 2014 har der ifølge DMI ikke være nogen ekstreme vejrforhold i Danmark. 

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. 
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 
En række netvirksomheder påklagede Energitilsynets afgørelse af 18. december 
2012 til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 19. 
august 2013. Energiklagenævnet stadfæstede brugen af benchmarkingmodellen, 
men hjemviste bl.a. afgørelsen for så vidt angår omkostninger til smart grid pro-
jekter. Konkret traf Energiklagenævnet afgørelse om, at omkostninger til smart 
grid på daværende tidspunkt skulle holdes ude af benchmarkingen som ekstraordi-
nære omkostninger. På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse har omkostnin-
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ger til smart grid været holdt ude af benchmarkingen i afgørelsesårene 2012, 2013 
og 2014. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række ansøgninger vedr. smart 
grid projekter, jf. tabel 1. Det har ikke været muligt for sekretariatet at fastsætte en 
konkret definition af, hvilke kriterier et smart grid projekt skal opfylde, før det kan 
medtages i modellen som en ekstraordinær omkostning inden for den tidsramme, 
der er til rådighed til forarbejdet, som skal danne grundlag for Energitilsynets af-
gørelse om ”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016” den 15. decem-
ber 2015. Som konsekvens heraf har Sekretariatet som udgangspunkt valgt at ac-
ceptere alle ansøgninger som ekstraordinære omkostninger. Som følge af Energi-
klagenævnets afgørelse bliver den vejledende bagatelgrænse ikke anvendt på eks-
traordinære omkostninger vedr. smart grid. 

3.2. SÆRLIGT VEDR. OMKOSTNINGER TIL FJERNAFLÆSTE MÅ LERE 

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 2014 

I tabel 1 er anført de ekstraordinære omkostninger, som de forskellige netvirksom-
heder har anmeldt for reguleringsåret 2014. 

TABEL 1 | BEHANDLING AF ANMODNINGER VEDR. EKSTRAORDINÆRE OMKOST-
NINGER 

Netvirk-
somhed Type Beløb Kategori 

God-
kendt Vurdering 

AURA - BE 
Net A/S 

Afskriv-
ninger 

115.496 Restafskrivning 
for demonterede 
målere. 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

AURA GE 
Net A/S 

Afskriv-
ninger 

1.450.192 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

AURA VE 
Net A/S 

Afskriv-
ninger 

372.323 Restafskrivning 
for demonterede 
målere. 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

AURA ØE Afskriv- 2.722.299 Restafskrivning Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 
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Netvirk-
somhed Type Beløb Kategori 

God-
kendt Vurdering 

Net A/S ninger for demonterede 
målere 

DONG 
Energy 
Eldistribution 
A/S 

Drift 600.000 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

3.900.000 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Drift 4.400.000 Udrulning af 
fjernaflæste 
målere: omkost-
ninger i relation 
til analyse- og 
modningsfasen 
af projektet 

Nej Se afsnit 3.2 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

13.500.000 Myndighedspå-
læg i forbindelse 
med kabelkas-
ser 

Ja Omkostningen betragtes som 
en ekstraordinær omkostning, 
da den vedrører fremskyndel-
sen af en investering som følge 
af myndighedspålæg. 

Drift 5.100.000 Omkostninger i 
forbindelse med 
udlejning af 
ejendomme til 
Energinet.dk, 
der viderefaktu-
reres igennem 
lejeaftale. Net-
virksomheden 
modtager fuld 
refusion fra en 
3. part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette bilag. 

Drift 27.900.000 Omkostninger til 
forrentning i 
forbindelse med 
husleje 

Ja Forrentning indgår ikke i 
benchmarkingen, og omkost-
ningen betragtes derfor som en 
ekstraordinær omkostning i 
årets afgørelse. 

- 2.000.000 Ompostering af 
driftsomkostnin-
ger til afskriv-
ninger. Drifts-
omkostninger 
svarende til 
afskrivninger på 
lånte/leasede 
biler 

Nej Omkostningen er ikke en eks-
traordinær omkostning. Om-
kostningen korrigeres i netvirk-
somhedens driftsomkostninger 
i årets model og tillægges årets 
afskrivninger. Dette gøres for at 
øge sammenligneligheden med 
netvirksomheder der selv ejer 
sine biler. 

Energi Fyn 
Net A/S 

Drift 1.740.365 Omkostninger 
afholdt af 3. 
part, hvor net-
virksomheden 
modtager fuld 
refusion af 3. 
part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette afsnit. 

Afskriv-
ning 

5.176.057 Ekstraordinære 
afskrivninger på 
60 kV kabler i 
forbindelse med 
ombygning af 
Odense midtby 

Nej Omkostninger til straksafskriv-
ninger på 60 kV kabler i forbin-
delse med byudviklingsprojek-
ter i Odense midtby anses ikke 
for at være ekstraordinære, da 
netvirksomheden i overens-
stemmelse med det gældende 
gæsteprincip generelt må 
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Netvirk-
somhed Type Beløb Kategori 

God-
kendt Vurdering 

påregne sådanne omkostnin-
ger som følge af vejarbejder og 
byudvikling, jf. Energiklage-
nævnets afgørelse af 6. juni 
20111. 

Energi 
Viborg Elnet 
A/S 

Drift 5.090.422 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Fyns Net 
a.m.b.a. 

Afskriv-
ning 

580.314 Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivninger vedr. søkabler 
indgår ikke i benchmarkingen. 

HEF Net A/S Drift 441.311 IT-omkostninger 
ved fusioner 
(migreringsom-
kostninger) 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 6.990.395 Omkostninger 
afholdt af 3. 
part, hvor net-
virksomheden 
modtager fuld 
refusion af 3. 
part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette afsnit. 

Ikast Vær-
kerne Net 
A/S 

Afskriv-
ninger 

1.082.604 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

LEF Net A/S Drift 194.012 Reparation af 
søkabel 

Ja Omkostnigen betragtes som en 
ekstraordinær omkostning i 
årets afgørelse. 

Afskriv-
ninger 

1.372.292 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

MES Net 
A/S 

Drift 793.831 Pålagte omkost-
ninger afholdt i 
forbindelse med 
implementerin-
gen af Datahub-
ben og Engros-
modellen (for-
brugeradmini-
strationsom-
kostninger til 
bl.a. løn, konsu-
lenthonorar 
samt it-udgifter). 

Nej Ved implementering af Data-
hub findes ensartede krav til 
alle netvirksomheder, jf. be-
kendtgørelse nr. 1358 af 
03/12/2013. Omkostninger til 
Datahub betragtes således ikke 
som ekstraordinære, da im-
plementering af Datahubben 
anses som en del af forsy-
ningspligten, og omkostninger-
ne således vil være at finde i 
alle netvirksomheder, jf. Ener-
giklagenævnets afgørelse af 
28. okt. 2015. 

Nakskov 
Elnet A/S 

Afskriv-
ninger 

58.252 Årets afskrivnin-
ger på søkabler  

Ja Afskrivninger vedr. søkabler 
indgår ikke i benchmarkingen. 

Netselsk-
abet Ullers-
lev Elforsy-
ning 

Afskriv-
ninger 

218.925 Offentligt pålag-
te byrder 

Nej Ansøgningen afvises, da net-
virksomheden ikke har frem-
sendt dokumentation efter 
Sekretariatets for Energitilsy-

 
1 J. nr. 1011-10-12-11 
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Netvirk-
somhed Type Beløb Kategori 

God-
kendt Vurdering 

a.m.b.a. nets anmodning. 

Nibe El 
forsyning 
Net a.m.b.a. 

 

Drift 132.922 Ekstraordinære 
omk. ved rets-
sag ang. stæv-
ning fra HEF Net 
A/S 

Nej Omkostninger i forbindelse 
med retsager betragtes som en 
del af den ordinære drift. 

Drift 154.850 Ekstraordinære 
omk. ved evt. 
fusion/salg. 

Nej Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

NKE Elnet 
A/S 

Drift 67.319 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

504.367 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

NOE Net 
A/S 

Drift 625.646 Force majeure – 
Skader ifm. 
stormen Bodil. 

Ja Se afsnit 3.1.3 i dette bilag 

 Drift 3.868.359 Omkostninger 
afholdt af 3. 
part, hvor net-
virksomheden 
modtager fuld 
refusion af 3. 
part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette bilag. 

Nord Energi 
Net A/S 

Drift 1.754.715 IT-omkostninger 
ved fusioner 
(migrerings-
omkostninger) 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 817.210 Transitomkost-
ninger betalt af 
HEF 

Ja Omkostningen betragtes som 
en ekstraordinær omkostning i 
årets afgørelse. 

Afskriv-
ninger 

1.827.138 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 15.002 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

832.545 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

NRGI Net 
A/S 

Afskriv-
ninger 

475.790 Afskrivninger på 
søkabel til Ende-
lave 

Ja Afskrivninger vedr. søkabler 
indgår ikke i benchmarkingen. 

Afskriv-
ninger 

1.465.104 Afskrivninger på 
søkabel til 
Samsø. 

Ja Afskrivninger vedr. søkabler 
indgår ikke i benchmarkingen. 

Afskriv-
ninger 

552.000 Afskrivninger på 
søkabel mellem 
Syd Mårup og 
Samsø 

Ja Afskrivninger vedr. søkabler 
indgår ikke i benchmarkingen. 

Drift 2.008.621 Omkostninger 
afholdt af 3. 
part, hvor net-
virksomheden 
modtager fuld 
refusion af 3. 
part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette bilag. 

Drift 1.057.908 Omkostninger til Ja Forrentning indgår ikke i 
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Netvirk-
somhed Type Beløb Kategori 

God-
kendt Vurdering 

forrentning i 
forbindelse med 
husleje 

benchmarkingen, og omkost-
ningen betragtes derfor som en 
ekstraordinær omkostning i 
årets afgørelse. 

Drift 604.000 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

257.000 Smart grid Ja Se afsnit 1.5 i dette bilag. 

Nyfors Net 
A/S 

Drift 157.717 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Ravdex A/S Drift 87.262 Pålagte om-
kostninger 
afholdt i forbin-
delse med 
implemente-
ringen af Data-
hubben og 
Engrosmo-
dellen 

Nej Ved implementering af Data-
hub findes ensartede krav til 
alle netvirksomheder, jf. be-
kendtgørelse nr. 1358 af 
03/12/2013. Omkostninger til 
Datahub betragtes således ikke 
som ekstraordinære, da im-
plementering af Datahubben 
anses som en del af forsy-
ningspligten, og omkostninger-
ne således vil være at finde i 
alle netvirksomheder, jf. Ener-
giklagenævnets afgørelse af 
28. okt. 2015 

SEAS-NVE 
Net A/S 

Drift 5.654.211 Omkostninger 
afholdt af 3. 
part, hvor net-
virksomheden 
modtager fuld 
refusion af 3. 
part 

Ja Se afsnit 3.1.1 i dette bilag. 

Drift 1.166.949 Omkostninger til 
forrentning af 
biler 

ja Forrentning indgår ikke i 
benchmarkingen, og om-
kostningen betragtes derfor 
som en ekstraordinær omkost-
ning i årets afgørelse. 

- 4.159.907 Afskrivninger på 
bygninger og 
inventar, der 
ligger i driftsom-
kostningerne 
som følge af at 
netvirksomhe-
den lejer disse 
aktiver. 

Nej Omkostningen er ikke en eks-
traordinær omkostning. Om-
kostningen korrigeres i netvirk-
somhedens driftsomkostninger 
i årets model og tillægges årets 
afskrivninger. Dette gøres for at 
øge sammenligneligheden med 
netvirksomheder, der selv ejer 
sine bygninger og inventar. 

Afskriv-
ninger 

1.137.571 Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivninger vedr. søkabler 
indgår ikke i benchmarkingen. 

Drift 10.693.266 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

SEF Net A/S 

 

Drift 1.548.859 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

69.880 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Syd Energi 
Net A/S 

Drift 20.480 Omkostninger til 
Farvandsdirek-
toratet for lov-

Nej Omkostningen betragtes ikke 
som en ekstraordinær omkost-
ning i årets afgørelse.  
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Netvirk-
somhed Type Beløb Kategori 

God-
kendt Vurdering 

pligtige oplys-
ninger om sø-
kablers place-
ring. 

Afskriv-
ninger 

6.968.584 Afskrivninger på 
søkabler 

Ja Afskrivninger vedr. søkabler 
indgår ikke i benchmarkingen. 

Drift 2.405.384 IT-omkostninger 
ved fusioner 
(migreringsom-
kostninger) 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 1.821.782 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Thy-Mors 
Energi Elnet 
A/S 

Drift 659.000 Demontering af 
gamle målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 3.331.000 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 411.984 Ekstraordinære 
driftsomkostnin-
ger ved tilmel-
dinger og råd-
givning af solcel-
ler 

Nej Omkostninger i forbindelse 
med solcelleanlæg betragtes 
som en del af den ordinære 
drift. 

Drift 26.879 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

135.710 
Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

TRE-FOR El 
net A/S 

Drift 130.527 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

239.313 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Verdo 
Hillerød El 
Net A/S 

Drift 14.822 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

2.000 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Verdo 
Randers El 
Net A/S 

 

Drift 133.848 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Afskriv-
ninger 

33.000 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Vestforsy-
ning Net A/S 

Afskriv-
ninger 

1.177.113 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 135.000 Omkostning ved 
aperiodisk 
investeringer i 
IT-udstyr mv. – 
omkostninger 
vedr. udvikling 
og investering i 
IT-platform 

Ja Omkostningen betragtes som 
en ekstraordinær omkostning i 
årets afgørelse. 

Afskriv-
ninger 

310.155 Smart grid Ja Se afsnit 3.1.5 i dette bilag. 

Videbæk 
Elnet A/S 

Drift 154.621 Usædvanligt 
stort tab på 
debitor. 

Nej Omkostninger til tab på debito-
rer betragtes som en del af den 
ordinære drift. 
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Netvirk-
somhed Type Beløb Kategori 

God-
kendt Vurdering 

Aars-
Hornum Net 
A/S 

Afskriv-
ninger 

197.200 Restafskrivnin-
ger på skrottede 
ikke-fjernaflæste 
målere 

Ja Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 222.095 Omkostninger til 
advokat og 
revisor i forbin-
delse med 
fusion mellem 
Aars Net og 
Hornum Net. 

Nej Se afsnit 3.1.4 i dette bilag. 

Drift 208.263 Omkostninger 
ved retssag ang. 
stævning fra 
HEF Net A/S. 

Nej Omkostninger i forbindelse 
med retssager betragtes som 
en del af den ordinære drift. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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BILAG 4 – AD-HOC KORREKTION VED FU-
SIONER 

4.1. SEKRETARIATETS BEREGNINGER AF MOF I FORBINDELS E 
MED BM 2014 

Sekretariatet for Energitilsynet vil på baggrund af samme metode som blev an-
vendt i 2012-, 2013- og 2014-afgørelsen korrigere fusionerede netvirksomheders 
effektiviseringskrav i de tilfælde, hvor den fusionerede netvirksomhed får et krav i 
modellen, 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 2015 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet po-
sitive modelomkostninger for én netvirksomhed (Aars-Hornum El-Forsyning Net-
virksomhed 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, jf. næste side). 
 
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: 
 

��� = �����	�
	����
�������	�����	���	ℎ���
�
��	�����		�å�	0�

− ��
��	��������
	����
�������	�����	�å�	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): 
 
− Energi Fyn Net A/S + Energi Fyn Nyborg Net A/S  
− EnergiMidt Net A/S + Borris Elforsyning + Sdr. Felding Elforsyning 
− Syd Energi Net A/S + Ærø Elforsyning Net A/S + VOS Net A/S 
− Nord Energi Net A/S + Tårs Elnet A/S 
− Aars-Hornum Net A/S: Aars Elforsyning + Hornum Elforsyning 

4.3. KONKRETE KORREKTIONER I FORBINDELSE MED BM 201 5 

I forbindelse med afgørelsen i 2015 har Sekretariatet for Energitilsynet udført be-
regninger på de fem ovennævnte fusioner. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at beregningsgrundlaget for fusionskor-
rektionerne er data fra 2013, Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 16. decem-
ber 2014. 

4.3.1. FUSIONEN ENERGI FYN NET A/S 
Energi Fyn Net A/S er fusioneret med Energi Fyn Nyborg Net A/S med Energi 
Fyn Net A/S som den fortsættende netvirksomhed. Tabel 1 viser beregningen af 
modelmæssige omkostninger ved denne fusion. 
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TABEL 1 | EFFEKTIVISERINGSKRAV VED ENERGI FYN NET FUSION  

 År 0  

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2014 385.000 

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2014 325.000 

MOF -60.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Energi Fyn Net A/S bliver ikke korrigeret for MOF, jf. betingelse 1. 

Energi Fyn Net A/S opfylder således ikke betingelse 1 for korrektion, da fusionen 
får beregnet en negativ modelmæssig omkostning. 
 
Energi Fyn Net A/S bliver derfor ikke korrigeret for MOF i årets afgørelse. 

4.3.2. FUSIONEN ENERGIMIDT NET A/S 
EnergiMidt Net A/S er fusioneret med Borris Elforsyning og Sdr. Felding Elforsy-
ning med EnergiMidt Net A/S som den fortsættende netvirksomhed. Tabel 2 viser 
beregningen af modelmæssige omkostninger ved denne fusion. 

TABEL 2 | EFFEKTIVISERINGSKRAV VED ENERGIMIDT FUSION  

 År 0  

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2014 1.655.000 

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2014 1.595.000 

MOF -60.000 

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. 

4.3.3. FUSIONEN SYD ENERGI NET A/S 
Syd Energi Net A/S er fusioneret med Ærø Elforsyning Net A/S og VOS Net A/S 
med Syd Energi Net A/S som den fortsættende netvirksomhed. Tabel 3 viser be-
regningen af modelmæssige omkostninger ved denne fusion. 
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TABEL 3 | EFFEKTIVISERINGSKRAV VED SYD ENERGI NET A/S  

 År 0

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2013 7.475.000

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2013 7.040.000

MOF -435.000

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Syd Energi Net A/S bliver ikke korrigeret for MOF, jf. betingelse 1 

Syd Energi Net A/S opfylder ikke betingelse 1, da fusionen får beregnet en negativ 
modelmæssig omkostning. 
 
Syd Energi Net A/S bliver derfor ikke korrigeret for MOF i årets afgørelse. 

4.3.4. FUSIONEN NORD ENERGI NET A/S 
Nord Energi Net A/S er fusioneret med Tårs Elnet A/S med Nord Energi Net A/S 
som den fortsættende netvirksomhed. Tabel 4 viser beregningen af modelmæssige 
omkostninger ved denne fusion. 
 

TABEL 4 | EFFEKTIVISERINGSKRAV VED NORD ENERGI NET A/S  

 År 0

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2014 100.000

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2014 65.000

MOF -35.000

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Nord Energi Net A/S bliver ikke korrigeret for MOF, jf. betingelse 1 

Nord Energi Net A/S opfylder ikke betingelse 1, da fusionen får beregnet en nega-
tiv modelmæssig omkostning. 
 
Nord Energi Net A/S bliver derfor ikke korrigeret for MOF i årets afgørelse. 

4.3.5. FUSIONEN AARS-HORNUM NET A/S 
Aars Elforsyning er fusioneret med Hornum Elforsyning med Aars-Hornum Net 
A/S som den fortsættende netvirksomhed. Tabel 5 viser beregningen af model-
mæssige omkostninger ved denne fusion. 
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TABEL 5 | EFFEKTIVISERINGSKRAV VED AARS-HORNUM NET A/S 

 År 0  

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2014 415.000 

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2014 420.000 

MOF 5.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Aars-Hornum Net A/S opfylder således betingelse 1 for korrektion, at de model-
mæssige omkostninger ved fusionen er positive i det forrige år. 
 
Aars-Hornum Net A/S får ved afgørelsen i 2015 beregnet et effektiviseringskrav 
for 2016 på 375.000 kr. Aars-Hornum Net A/S opfylder således betingelse 2 for 
korrektion, at den fusionerede netvirksomheds krav i årets afgørelse (2015) er 
højere end de særskilte netvirksomheders aggregerede krav i det forrige år (2014), 
da 420.000 kr. (2015) er højere end 415.000 kr. (2014). 
 
Aars-Hornum Net A/S bliver derfor korrigeret for MOF i årets afgørelse. 
Aars-Hornum Net A/S får således beregnet et samlet effektiviseringskrav for 2015 
på 375.000 kr. – 5.000 kr. = 370.000 kr. 
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BILAG 5 – MODELÆNDRINGER I MODEL 
FOR ØKONOMISK EFFEKTIVITET 

Energitilsynet skal ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 335 af 15. 
april 2011) hvert fjerde år foretage en revision af grundlaget for benchmarkingen, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 4. Denne revision blev foretaget 
senest i 2011 og skal således foretages i 2015. 
 
El-reguleringsudvalget afleverede den 1. december 2014 sine vurderinger og anbe-
falinger til regeringen.  
 
Sekretariatet har til brug for revisionen inddraget de vurderinger og anbefalinger, 
der fremgår af el-reguleringsudvalgets rapport af 1. december 2014. Sekretariatet 
vil således indledende redegøre for el-reguleringsudvalgets anbefalinger, der berø-
rer benchmarkingen af netvirksomhederne. 

Sekretariatet har den 3. marts 2015 efterspurgt bidrag fra Dansk Energi til brug for 
revisionen i 2015 vedr. smart grid og nettab. 

Til brug for revisionen i 2015 har sekretariatet endvidere den 5. marts 2015 bedt 
om netvirksomhedernes eventuelle bemærkninger og forslag. Sekretariatet anmo-
dede netvirksomhederne om at fokusere på nye bemærkninger, som ikke tidligere 
er fremført overfor sekretariatet. Sekretariatet finder, at flere af de tidligere frem-
førte forhold er nævnt flere gange, og flere af dem er allerede behandlet i Energi-
klagenævnet. 

5.1. EL-REGULERINGSUDVALGETS ANBEFALINGER VEDR. 
BENCHMARKINGEN AF NETVIRKSOMHEDERNE 

Sekretariatet for Energitilsynet vil i dette afsnit skitsere de vurderinger og anbefa-
linger fra el-reguleringsudvalgets rapport, der berører benchmarkingen af netvirk-
somhedernes økonomiske effektivitet1. 

 
1 El-reguleringsudvalget fremlagde endvidere anbefalinger til benchmarkingen af kvalitet i levering. Anbefalin-
gerne til benchmarkingen af kvalitet i levering omhandlede primært det samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt 
niveau for leveringskvaliteten, hvilket analyseres nærmere af Energistyrelsen. Sekretariatet har derfor valgt at 
fokusere på anbefalingerne vedr. benchmarking af den økonomiske effektivitet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af nedenstående, at el-
reguleringsudvalgets anbefalinger ikke giver anledning til ændringer i den nuvæ-
rende benchmarkingmodel (netvolumenmodellen). 

El-reguleringsudvalgets anbefaler som udgangspunkt, at der nedsættes et udvalg, 
der skal udvikle en ny benchmarkingmodel til at fastsætte individuelle effektivise-
ringskrav, herunder standardiserede kontoplaner og revision af standardlevetider. 
Sekretariatet for Energitilsynet afventer nedsættelse af dette udvalg. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at el-reguleringsudvalgets anbefalinger 
både kan opfattes som stramninger og lempelser af de nuværende forhold i 
benchmarkingen. El-reguleringsudvalget har eksempelvis anbefalet en benchmar-
king af omkostninger, som der ikke er inkluderet i den nuværende benchmarking-
model. Den samlede effekt på netvirksomhedernes effektiviseringskrav på bag-
grund af el-reguleringsudvalgets anbefalinger kan dog ikke forudsiges. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at el-reguleringsudvalgets anbefa-
linger overordnet implicerer, at den fremtidige benchmarking bl.a. skal tage ud-
gangspunkt i: 

1. En benchmarking, der er neutral i forhold til forskellige typer omkostnin-
ger, dvs. inddragelse af afskrivninger i benchmarkingen 

2. En benchmarking af leverede ydelser, herunder at der tages højde for 
smart grid 

3. En understøttelse af hvilken type investeringer, der er samfundsmæssigt 
optimale, herunder inddragelse af nettab i benchmarkingen 

 
Ad 1) Afskrivninger 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at el-reguleringsudvalgets anbefaling 
om inklusion af afskrivninger vil være en udvidelse af benchmarking i forhold til 
den eksisterende benchmarking med netvolumenmodellen. Ved den nuværende 
anvendelse af netvolumenmodellen indgår netvirksomhedernes afskrivninger i 
sammenligningsgrundlaget (beregning af omkostningsindeks), men udmøntningen 
af effektiviseringskrav pålægges ikke netvirksomhedernes afskrivninger.  

Energitilsynet har hidtil valgt at ekskludere afskrivninger ved udmøntningen af 
effektiviseringskravene med det argument, at netvirksomhedernes kapitalapparat 
er forholdsvis konstant på kort sigt, og at det alene er muligt at effektivisere kapi-
talapparatet på lang sigt. 

Netvirksomhedernes afskrivninger udgjorde 1,96 mia. kr. i 2013 i forhold til sam-
lede driftsomkostninger på 2,79 mia. kr., og sekretariatet finder derfor, at en inklu-
sion af afskrivninger ved udmøntningen af effektiviseringskrav vil være en relativ 
stor ændring af benchmarkinggrundlaget på nuværende tidspunkt. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder således, at benchmarkingen fortsat skal eks-
kludere afskrivninger ved udmøntningen af netvirksomhedernes effektiviserings-
krav. 
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Ad 2) Leverede ydelser og smart grid 
Sekretariatet har i forbindelse med en workshop afholdt d. 5. februar 2013 drøftet 
med branchen, hvorvidt det er muligt at inddrage leverede ydelser (f.eks. udnyttel-
se af kapacitet) i benchmarkingen. Branchen tilkendegav i 2013, at de generelt 
ikke fandt det muligt at inddrage kapacitetsudnyttelse i benchmarkingen. 

Sekretariatet for Energitilsynet har i afsnit 5.3 redegjort nærmere for sin analyse af 
inddragelse af omkostninger til smart grid i benchmarkingen. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det er mest hensigtsmæssigt, at metoden 
til håndtering af omkostninger til smart grid i benchmarkingen i 2015 skal forblive 
uændret fra afgørelsesårene 2012, 2013 og 2014, dvs. alle omkostninger til smart 
grid investeringer kan holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkost-
ninger.  

Ad 3) Nettab 
Sekretariatet for Energitilsynet har i afsnit 5.4 redegjort nærmere for sin analyse af 
inddragelse af omkostninger til nettab i benchmarkingen. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på baggrund af den gennemførte analyse 
samt Dansk Energis bemærkninger, at det er mest hensigtsmæssigt, at 
håndteringen af omkostninger til nettab i benchmarkingen 2015, forbliver uændret 
fra de tidligere afgørelsesår. Det betyder, at omkostninger til nettab ikke vil indgå i 
årets benchmarking. 

5.2. INPUTS FRA BRANCHEN 

Sekretariatet for Energitilsynet har bedt netvirksomhedernes om at indsende even-
tuelle bemærkninger og forslag til ændring af benchmarkingen i forbindelse med 
den lovpligtige revision af benchmarkingen i 2015.  

Sekretariatet anmodede netvirksomhederne om at fokusere på nye bemærkninger, 
som ikke tidligere er fremført overfor sekretariatet. Sekretariatet finder, at flere af 
de tidligere fremførte forhold er nævnt flere gange, og flere af dem er allerede 
behandlet i Energiklagenævnet. 

Sekretariatet har modtaget inputs fra Energi Midt Net A/S samt Dansk Energi. 

Energi Midt Net A/S anbefaler, at der beregnes en ny driftsækvivalent for fjernaf-
læste målere på baggrund af øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter 
udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben. 

Sekretariatet bemærker, at forskrifterne om indsendelse af timemålte forbrugsdata 
til datahubben endnu ikke er udstedt. Sekretariatet bemærker hertil, at sekretariatet 
i forbindelse med fastlæggelse af model for forhøjelse af reguleringsprisen i for-
bindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere vil fastsætte 
standardiserede oplysninger omkring omkostninger til indsendelse af timemålte 
forbrugsdata til datahubben, når netvirksomhederne har afholdt disse omkostnin-
ger. 
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Sekretariatet finder således, at driftsækvivalenten for fjernaflæste målere i bench-
markingmodellen ikke skal opdateres før netvirksomhedernes fjernaflæste målere 
skal opfylde de tekniske krav vedr. intervallet for overførsel af målte data, jf. må-
lerbekendtgørelsens § 6, stk. 1. 

Dansk Energi henviser til, at el-reguleringsudvalget anbefaler, at netvolumenmo-
dellen bør skrottes, og at der udvikles en ny og tidssvarende benchmarkingmodel. 
Dansk Energi finder, at en eventuel benchmarking i 2015 bør udmøntes med mi-
nimale krav under henseende til modellens manglende egnethed.  

Sekretariatet bemærker, at Energitilsynets benchmarking understøttes af den gæl-
dende lovgivning på området, og at brugen af netvolumenmodellen flere gange er 
stadfæstet af Energiklagenævnet – senest ved afgørelsen af 9. september 20152.  

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at branchens inputs ikke giver anledning til 
ændringer i benchmarkingmodellen, og driftsækvivalenten for fjernaflæste målere 
fastholdes i 2015 på sit nuværende niveau. Sekretariatet for Energitilsynet er ikke 
enig med Dansk Energi i, at der ikke kan udmøntes effektiviseringskrav for regule-
ringsåret 2016 på baggrund af en benchmarking i 2015. 

5.3. SMART GRID 

Som konsekvens af Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 20133 har omkost-
ninger til smart grid været undtaget af benchmarkingafgørelserne for årene 2012-
2014. 

Det var Energiklagenævnets vurdering i 2013, at Energitilsynets metode med ind-
dragelse af smart grid omkostninger ville ”føre til en urimelig og misvisende på-
virkning af benchmarkingens resultat”, da aktiviteterne forbundet med smart grid 
ikke kan anses for netkomponenter i modellens forstand, og at omkostningerne 
hertil derfor alene vil forhøje netvirksomhedernes omkostningsniveau. 

Sekretariatet for Energitilsynet har i perioden 2012-2014 indsamlet oplysninger fra 
netvirksomhederne med henblik på at oparbejde viden og erfaringer på området 
for på et senere tidspunkt at kunne beregne ækvivalenter for de forskellige investe-
ringer i smart grid og inkludere omkostningerne hertil i netvolumenmodellen på 
samme vis som de øvrige netkomponenter. 

Udviklingen i netvirksomhedernes investeringer i smart grid har dog været væ-
sentlig langsommere end branchens oprindelige tilkendegivelser, hvilket har med-
ført, at Sekretariatet for Energitilsynet i perioden fra 2012-2014 ikke har oparbej-
det tilstrækkelig viden til at kunne beregne de nødvendige omkostningsækvivalen-
ter. Desuden udgør netvirksomhedernes omkostninger til smart grid fortsat alene 
en marginal del af det samlede omkostningsgrundlag. 

 
2 J.nr. 1011-15-4-34. 
3 J.nr.1011-13-3-76.  
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I forbindelse med benchmarkingen i 2015 er det fortsat uklart, hvordan omkost-
ningerne til smart grid mest hensigtsmæssigt kan benchmarkes. Antallet af ansøg-
ninger vedr. omkostninger til smart grid er fortsat relativt begrænset, og sekretaria-
tet har derfor ikke fået væsentlig mere erfaring omkring smart grid.  

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at metoden til håndtering af smart 
grid for benchmarkingen i 2015 mest hensigtsmæssigt skal forblive uændret fra 
afgørelsesårene 2012, 2013 og 2014, dvs. alle omkostninger til smart grid investe-
ringer kan holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Såle-
des blev processen i 2015 brugt til at indsamle mere materiale og erfaringer om-
kring, hvad smart grid dækker over. 

Erfaringer fra tidligere indberetninger til benchmarkingen viser, at netvirksomhe-
derne hidtil har haft relativt begrænsede omkostninger til investeringer, som de 
selv anser for smart grid, jf. tabel 1. 

TABEL 1 | OMKOSTNINGER TIL SMART GRID 2011-2014  

 2011 2012 2013 2014

Driftsomkostninger til smart grid 23.438.774 23.965.737 15.998.633 14.265.162

Afskrivninger til smart grid 6.197.737 7.823.836 7.043.083 6.283.970

Omkostninger til smart grid i alt 29.636.511 31.789.573 23.041.716 20.549.132

Samlede driftsomkostninger i bran-
chen 3.034.054.655 2.868.302.655 2.718.232.586 2.860.858.298

Smart grid i procent af driftsomkost-
ninger i alt 0,98% 1,11% 0,85% 0,72%

Kilde: Indberetninger til Energitilsynets benchmarking. 
Bemærk: De samlede omkostninger kan variere fra år til år, da netvirksomhederne ikke har ansøgt om 
de samme projekter hvert år. Enkelte netvirksomheder har ansøgt i de første år men ikke i de sidste år. 

Dansk Energi fremsendte i marts 2013 et notat, der skulle belyse omfanget af 
smart grid løsninger. I dette notat er der beskrevet generelle forhold omkring smart 
grid løsninger og løsningerne kategoriseres i to hovedkategorier fordelt på 15 
løsningstyper. 

Netvirksomhederne har i 2011-2014 tilføjet Dansk Energis 15 smart grid 
kategorier (løsningstyper) på indberetning af omkostninger til smart grid. Det er 
således muligt at opdele de indberettede omkostninger i forskellige kategorier. Der 
ses en generel tendens til, at netvirksomhederne primært har omkostninger til 
realtidsmåling i lavspændingsnettet, systemer til fjernstyrbar omkobling, 
kontrolværktøjer til netdriften samt fleksibilitetsydelser. Hertil ses en tendens til 
stigende omkostninger til datahåndteringssystemer, jf. tabel 2. 
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TABEL 2 | OMKOSTNINGER FORDELT PÅ DANSK ENERGIS SMART GRID KATEGO-
RIER 

Smart grid kategorier 2011 2012 2013 2014

1 Realtidsmåling i 10-20 kV net 5.400.000 5.171.367 3.962.777  7.638.458 

2 Realtidsmåling af 0,4 kV udføringer i 
10/0,4 kV stationer 

0 75.000 42.000 0

3 Realtidsmåling i udvalgte tilslutnings-
punkter med fluktuerende forbrug eller 
produktion 

0 500.000 0  2.843.385 

4 Data håndteringssystemer – Data 
Warehouses 

700.000 1.603.031 4.104.018  5.713.270 

5 Online visualisering af nettilstand i 
eksisterende SCADA-systemer 

0 9.645 205.677  934.232 

6 Analysesoftware – State Estimation 
(IT-system) - Øget udnyttelse af afreg-
ningsdata 

0 39.000 86.000  26.879 

7 Udstyr til forbedring af spændingskvali-
tet i 0,4 og 10 kV net 

0 0 0  130.527 

8 Systemer til fjernstyrbar omkobling i 
0,4 og 10-20 kV net 

1.300.000 1.500.000 2.832.950  2.569.995 

9 Fjernstyrbare trinkoblere i 10/0,4 kV 
stationer 

0 0 0 0

10 Aktiv spændingsregulering (Var- regu-
lering - STAT-com m.v.) 

0 0 0 0

11 Energilagring 0 1.103.000 0 0

12 Tilstandsmonitorering af komponenter 0 0 0 0

13 Prognoseværktøjer til fokuseret benyt-
telse af fleksibilitet 

0 1.167.500 1.342.944  435.000 

14 Kontrolværktøjer til netdriften til brug af 
fleksibilitet – herunder standardiserede 
kommunikationssystemer til leverandø-
rer 

5.500.000 4.380.000 1.023.670 0

15 Fleksibilitetsydelser 7.100.000 6.596.500 4.721.128  257.386 

Uspecificeret 9.636.511 9.644.530 4.720.552 0

I alt 29.636.511 31.789.573 23.041.716  20.549.132 

Kilde: Indberetninger til Energitilsynets benchmarking. 

Sekretariatet har i foråret 2015 været i dialog med Dansk Energi omkring den 
fremtidige behandling af smart grid i benchmarkingen, og det er således også fort-
sat sekretariatets målsætning, at omkostninger til smart grid skal indgå i bench-
markingen, når den fornødne erfaring er opnået. 

Dansk Energi fremsendte d. 27. marts 2015 bemærkninger til revisionen samt svar 
på Energitilsynets henvendelse om smart grid og nettab. Sekretariatet for Energi-
tilsynet havde bedt Dansk Energi om at uddybe oplysningerne om omkostninger 
til smart grid i Dansk Energis notat fra marts 2013. 
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En opsummering af Dansk Energis bemærkninger vedr. behandling af omkostnin-
ger til smart grid fremgår af boks 1. 

BOKS 1 | DANSK ENERGIS BEMÆRKNINGER VEDR. OMKOSTNINGER TIL 
SMART GRID 

Sekretariatet for Energitilsynet efterspurgte følgende fra Dansk Energi: 
1. En beskrivelse af Dansk Energis syn på de seneste års investe-

ringer i smart grid samt omkostningerne hertil 
2. Hvad er effekten/nyttevirkningen af de 15 smart grid kategorier 

præsenteret ved Dansk Energis notat fra marts 2013?  
3. Hvad er de sparede omkostninger til alternative investeringer? 

 
Dansk Energi finder overordnet, at omkostninger til smart grid skal holdes 
ude af benchmarkingen, da netvolumenmodellen kategoriserer disse om-
kostninger som ren ineffektivitet, da der ikke sker en tilsvarende stigning i 
netvolumen. 
 
Dansk Energi finder ikke, at netvolumenmodellen kan tilpasses, fordi der 
ikke meningsfuldt kan etableres ækvivalenter for smart grid-investeringer. 
 
Opsummering af Dansk Energis besvarelse af de konkrete spørgsmål: 

1. Selvom sektoren pt. kun bruger relativt begrænsede beløb på 
smart grid er alle 15 kategorier relevante i et fremadrettet per-
spektiv. Dansk Energi forventer, at der gradvist kommer flere 
smart grid-investeringer i takt med, at der indhentes erfaringer fra 
udviklingsprojekterne, og når disse kan give bedre funktionalitet 
til en lavere pris, end hvis samme funktionalitet skulle opnås ved 
traditionelle investeringer i fx ny kabellægning. 

2. Enkelte netselskaber er eksempelvis begyndt at investere i IT-
udstyr, der muliggør netautomatisering, der er med til at begræn-
se reinvesteringerne i aldrende anlæg. En god leveringskvalitet 
kan bl.a. fastholdes ved at etablere netstationer med målinger og 
automatisk kobling eller fjernkobling. Når der efterfølgende opstår 
fejl, reduceres afbruddets varighed for en stor del af kunderne. 
Netautomatisering giver endvidere adgang til en række nær-
online-målinger i elnettet. Når disse målinger på sigt kan kombi-
neres med et avanceret centralt kontrolsystem, skabes der ind-
sigt i de aktuelle belastninger i hele elnettet, hvilket gør det muligt 
at udnytte nettets eksisterende kapacitet bedre. 

3. De sparede omkostninger til investeringer afhænger af de mulige 
alternativer i den konkrete case. De sparede omkostninger varie-
rer derfor mellem hver enkelt investerings-case. Investeringerne 
vurderes i øvrigt ikke kun i forhold til den alternative investerings-
sum, men også de afledte driftsomkostninger. Dansk Energi giver 
et eksempel fra DONG Energy Eldistribution A/S, der har etable-
ret ca. 80 automatiserede, autonome SACSe-stationer i nettet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af ovenstående, ligesom i for-
bindelse med benchmarkingarbejdet i 2014, at definitionen af smart grid fortsat 
ikke er afklaret, da netvirksomhedernes omkostninger til smart grid i gennemsnit 
fra 2011-2014 alene udgør 0,91 pct. af driftsomkostningerne, jf. tabel 1-2. 

Sekretariatet finder, at datagrundlaget med udgangspunkt i det begrænsede antal 
smart grid-investeringer ikke vil være tilstrækkeligt stort til, at det ville være hen-
sigtsmæssigt at basere beregningerne af omkostningsækvivalenterne herpå.  

Dette er i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 
20134, hvor Energiklagenævnet bemærkede, at omkostningerne til smart grid, på 
baggrund af omkostningernes karakter, på daværende tidspunkt skulle holdes ude 
af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at det er mest hensigtsmæssigt, at 
metoden til håndtering af smart grid i benchmarkingen i 2015 skal forblive uæn-
dret fra afgørelsesårene 2012, 2013 og 2014, dvs. alle omkostninger til smart grid 
investeringer afholdt i regnskabsåret 2014 kan holdes ude af benchmarkingen som 
ekstraordinære omkostninger. 

Netvirksomhederne kan i forbindelse med benchmarkingen i 2015 indsende en 
ansøgning vedr. ekstraordinære omkostninger til smart grid. Ansøgningen skal 
indeholde en projektbeskrivelse og dokumentation for de afholdte omkostninger 
f.eks. i form af konkrete regnskabsposter og godkendt budget for projektet.  

Sekretariatet for Energitilsynet vil ved hver enkelt ansøgning foretage en konkret 
vurdering af, om de enkelte omkostninger kan anses som smart grid. 

5.4. NETTAB 

El-reguleringsudvalget anbefaler, at en fremtidig benchmarking skal omfatte de 
samlede omkostninger for en netvirksomhed herunder omkostninger til nettab. 
Sekretariatet for Energitilsynet har derfor analyseret omkostninger til nettab på 
tværs af alle netvirksomhederne med det formål at vurdere hensigtsmæssigheden 
af at inkludere omkostninger til nettab i benchmarkingen. 

Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet med 
nettabet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 17. Netvirksomhedens nettab 
defineres som omkostninger ved nettab, der vedrører distributionsnettet, jf. § 5, nr. 
4, i elforsyningsloven. 

Ifølge vejledningen ”Indberetning af reguleringsregnskab 2014” udgør det fysiske 
nettab den mængde kWh, der  leveres ind i nettet minus den mængde kWh, der er 
leveret hos forbrugerne. Dvs. nettabet er mængden af den el, der passerer gennem 
netvirksomhedens net, men ikke når frem til slutbrugerne. Omkostninger til nettab 
omfatter ikke netvirksomhedens eget elforbrug, gadebelysning eller lignende. 

 
4 J.nr.1011-13-3-76.  

Side 60/118



ENERGITILSYNET | BILAG TIL PUNKT 4 

Af samme vejledning fremgår endvidere, at nettabsomkostninger er omkostninger 
forbundet med nettabet, der består af en omkostning til overliggende net (inkl. 
PSO) samt køb af el på markedsvilkår. 

Tabel 3 viser, at en stor andel af netvirksomhedernes driftsomkostninger udgøres 
af omkostninger til nettab. Disse omkostninger indgår på nuværende tidspunkt 
ikke i Energitilsynets benchmarking. 

TABEL 3 | UDVIKLING I OMKOSTNINGER TIL NETTAB, KR., 2011-2013  

 2011 2012 2013

Nettab 781.628.705 815.121.445 789.647.812

Driftsomkostninger 3.034.054.655 2.868.302.655 2.718.232.586

Nettabsprocent 26% 28% 29%

Kilde: Indberetninger til Energitilsynets benchmarking. 

Nettab har ved Energitilsynets tidligere benchmarkingafgørelser5 været udeholdt 
af benchmarkingen, da netvirksomhederne ikke kan forventes at kunne effektivise-
re omkostninger til nettab på kort sigt. En effektivisering af omkostninger til net-
tab kan kræve en langvarig omlægning af distributionsnettet til nyere komponen-
ter, der eksempelvis implicerer et mindre fysisk nettab. 

Sekretariatet for Energitilsynet modtog den 27. marts 2015 Dansk Energis be-
mærkninger til Energitilsynets henvendelse ang. nettab. En opsummering af Dansk 
Energis bemærkninger vedr. nettab fremgår af boks 2. 

  

 
5 Senest ved Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014. 
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BOKS 2 | DANSK ENERGIS BEMÆRKNINGER VEDR. OMKOSTNINGER TIL 
NETTAB  

Sekretariatet for Energitilsynet efterspurgte følgende fra Dansk Energi: 
1. En beskrivelse af Dansk Energis syn på benchmarking af om-

kostninger til nettab 
2. Hvad driver netvirksomhedernes nettab? 
3. Hvad foretager netvirksomhederne sig aktivt for at nedbringe net-

tab? 
 
Dansk Energi finder overordnet, at omkostninger til nettab skal holdes 
ude af benchmarkingen. Dansk Energi bemærker, at den nuværende ind-
tægtsrammeregulering giver netvirksomhederne et incitament til at redu-
cere nettabet. 
 
Opsummering af Dansk Energis besvarelse af de konkrete spørgsmål: 

1. Dansk Energi finder, at det vil kræve mange nye korrektioner i 
netvolumenmodellen at inkludere nettabet i benchmarkingen. 
Store dele af nettabet er reelt uden for selskabernes kontrol, idet 
de i høj grad er bestemt af rammevilkårene, herunder bl.a. ud-
strækningen af netområdet, nettets historiske opbygning, de kon-
krete netkomponenter, den transporterede mængde mv. Prisen 
på (værdien af) nettabet varierer desuden mellem Øst- og Vest-
danmark. 

2. Dansk Energi finder, at der overordnet set er tre kilder til nettab: 
Måleunøjagtigheder, strømtyveri samt fysisk tab i nettet, hvoraf 
det fysiske nettab er klart den væsentligste kilde. Det fysiske net-
tab afhænger primært af spændingsniveau, afstande (kabel-
længder), kapacitetsudnyttelsen samt fabrikat/type af de installe-
rede komponenter. 

3. Netselskaber har økonomiske incitamenter til løbende at ned-
bringe nettabet, men tabet kan kun påvirkes lidt og langsomt. 
Hertil kommer, at en mere decentral produktion øger nettabet, 
når produktionen er langt større eller produceres på kortere tid 
end aftaget til kunderne. Samtidig har en stigende PSO-sats be-
tydet, at nettabsomkostninger ikke falder i takt med markedspri-
serne på el. Netselskaberne arbejder med at nedbringe nettabet i 
forbindelse med re- og nyinvesteringer. Et konkret eksempel er 
indkøb af netstationer og fjernaflæste målere, hvor nettabet er 
blandt de evalueringskriterier, som tilbud vurderes ud fra. Nettab 
kan også reduceres ved at investere i mere kapacitet i nettet eller 
automatiserings-udstyr (smart grid-investering). Omkostninger 
ved disse typer af investeringer er dog typisk så høje, at de ikke 
er rentable. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af Dansk Energis bemærkninger 
med udgangspunkt i udvalgte specificerede regressionsmodeller6 analyseret, om 
det er muligt at sammenligne omkostninger til nettab på tværs af netvirksomhe-
derne på baggrund af de rammevilkår, som netvirksomhederne er underlagt. 

Dansk Energi fremhæver det fysiske nettab som værende den væsentligste kilde til 
omkostninger til nettab. Sekretariatets analyse tager derfor udgangspunkt i en ræk-
ke faktorer, som alle kan tænkes at have en effekt på det fysiske nettab. Disse fak-
torer omfatter bl.a. den leverede mængde elektricitet7, nettets størrelse, antallet af 
kunder tilsluttet, forskellige spændingsniveauer, forskellige typer af kabler i led-
ningsnettet samt antallet af vindmøller tilsluttet nettet. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af den gennemførte analyse, at 
alle de ovenfornævnte variable i større eller mindre grad påvirker det fysiske net-
tab. Analysen viser dog, at det ikke umiddelbart er muligt at finde en signifikant 
sammenhæng for omkostninger til nettab på tværs af netvirksomhederne, da ob-
servationerne i datagrundlaget fordeler sig tilfældigt, og forholdet mellem de på-
gældende variable ikke kan beskrives ved en lineær sammenhæng.  

Dette resultat sammenholdt med det forhold, at en benchmarking på et datagrund-
lag fra 2014 ikke vil give en effektiviseringsmulighed på kort sigt, fører til at Se-
kretariatet for Energitilsynet samlet set finder, at det er mest hensigtsmæssigt, at 
omkostninger til nettab bør udelades af årets benchmarking. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af Dansk Energis 
bemærkninger og elreguleringsudvalgets anbefalinger, at sekretariatets analyse 
fremadrettet kan danne grundlag for yderligere analyser af netvirksomhedernes 
omkostninger til nettab i forbindelse med udarbejdelsen af den nye regulering af 
netvirksomhederne. 

5.5. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I NETVOLUMEN-
MODELLEN 

En netvirksomheds administratonsomkostninger er defineret i ”Energitilsynets 
vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af 
ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet” 
som omkostninger, der omfatter omkostninger til overordnet teknisk 
administration og generel administration8.  

 
6 De udvalgte modeller er specificeret i forhold til hvilke variable, der er inkluderet i den matematiske sammen-
hæng.  

7 Netvirksomhederne indberetter leveret elektricitet i overensstemmelse med definitionen i indtægtsrammebe-
kendtgørelsens § 2, nr. 13. 

8 Kunderelaterede omkostninger indgår ikke i definitionen af administrationsomkostningerne. Disse defineres i 
henhold til samme vejledning som ”omkostninger ved varetagelse af al kundeservice, herunder måleraflæsning, 
kundeafregning og inkasso”. 
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I netvolumenmodellen indgår en omkostningsækvivalent for administraion på 0,38 
pct., hvilket betyder, at netvirksomhederne får beregnet netvolumen til 
administration på 38 pct. af den totale netvolumen. Det betyder eksempelvis, at en 
netvirksomhed med netvolumen på 100 kr. får beregnet 38 kr. netvolumen til 
administrationsomkostninger, således at netvirksomhedens samlede netvolumen 
bliver 138 kr., alt andet lige. 

Sekretariatet for Energitilsynet blev i forbindelse med afgørelser om korrektion af 
effektiviseringskravene for 2013 og 2014 af 18. februar 2015 opmærksom på, at 
omkostningerne til administration i gennemsnit på tværs af alle netvirksomheder i 
2013 udgør en mindre procentdel af driftomkostningerne, jf. tabel 4, end de 
gjorde, da omkostningsækvivalenterne blev fastsat i 2005. 

TABEL 4 | UDVIKLING I OMKOSTNINGER TIL ADMINISTRATION, KR., 2011- 2013 

 2011 2012 2013 

Administration 597.914.258 565.495.189 533.388.656 

Driftsomkostninger 3.034.054.655 2.868.302.655 2.718.232.586 

Administrationsprocent 20% 20% 20% 

Kilde: Indberetninger til Energitilsynets benchmarking. 

En omkostningsækvivalent for administration, der er fastsat som en procentdel, er 
dog alene med til at fastlægge et niveau for administrationsomkostninger, og 
størrelsen af procentdelen har ikke betydning for den enkelte netvirksomheds 
placering i benchmarkingen, da alle netvirksomheders netvolumen (og dermed 
omkostningsindeks) bliver skaleret med den samme procent. 

En justering af omkostningsækvivalenten for administration i 
netvolumenmodellen giver således ikke anledning til en omfordeling blandt 
netvirksomhederne i benchmarkingen. 

Det var i forbindelse med afgørelserne af 18. februar 2015 nødvendigt at fastsætte 
administrationsomkostninger for en særskilt komponent (fjernaflæste målere), da 
disse omkostninger skulle holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære 
omkostninger som følge af afgørelser fra Energiklagenævnet af 27. juni 20149. Der 
blev ved disse afgørelser taget udgangspunkt i en opdateret procentdel for 
administrationsomkostninger særskilt for de pågældende netvirksomheder. 

DONG Energy Eldistribution A/S henvendte sig i den forbindelse og bemærkede, 
at en særskilt opgørelse af administrationsomkostninger for en enkelt komponent, 
var til ulempe for DONG Energy Eldistribution A/S, og det blev derfor drøftet, 
hvorvidt benchmarkingen af administrationsomkostninger fremadrettet skulle 

 
9 J.nr. 1011-14-12 og j.nr. 1011-14-52. 
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foregå mere specifikt på komponentniveau, når der i et særskilt tilfælde kunne 
fastsættes administrationsomkostninger for en enkelt komponent. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder dog, at en ændring af benchmarkingen af 
administrationsomkostninger vil være en relativ stor justering set i lyset af den 
kommende nye regulering af netvirksomhederne.  

Sekretariatet for Energitilsynet finder således, at benchmarkingmetoden til 
administrationsomkostninger i den nuværende benchmarkingmodel skal 
fastholdes. 

5.6. KORREKTION FOR KUNDETÆTHED 

I forbindelse med udarbejdelsen af Energitilsynets benchmarking i 2014 blev Se-
kretariatet for Energitilsynet opmærksom på, at det var vanskeligt entydigt at væl-
ge mellem de to modeller til kundetæthedskorrektion hhv. den lineære og log-
lineære model.  

Ved Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 blev der anvendt gennemsnit-
tet af effektiviseringskravene beregnet ved hhv. den lineære og log-lineære korrek-
tion for kundetæthed. Dette var en anden tilgang, end der tidligere er blevet an-
vendt ved Energitilsynets afgørelser i 2007-2013. 

Energitilsynet bad i december 2014 herefter sekretariatet om, at analysere bag-
grunden for valg af metode til korrektion for kundetæthed nærmere, da det blev 
fremført, at det kunne være tvivlsomt om forholdene bag kundetæthedskorrektio-
nen ændrer sig fra år til år. 

Udfordringen ved valg af metode går ud på, at undersøge hvorvidt sammenhængen 
mellem omkostningsindeks og kundetæthed teoretisk er beskrevet ved en lineær 
sammenhæng, hvor omkostningerne stiger proportionalt med kundetætheden eller 
en konkav (log-lineær) sammenhæng, hvor de marginale omkostninger, som følge 
af øget kundetæthed, er aftagende. 

Sekretariatet bemærker, at det kan være muligt at forestille sig en ændring i sam-
menhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed over tid – f.eks. en æn-
dring af omkostninger ved graveforhold i bymæssig bebyggelse samt deponering 
af forurenet jord. Det er dog vanskeligt at forestille sig, at sådanne ændringer giver 
udslag i forhold til Energitilsynets valg af korrektionsmodel. 

Sekretariatet for Energitilsynet har derfor analyseret hvilken metode, der fremad-
rettet skal anvendes til korrektion for kundetæthed i forbindelsen med den økono-
miske benchmarking af netvirksomhederne10. 

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret fire metoder, som kan benyttes til 
korrektion for kundetæthed: Lineær/log-lineær, lineær eller log-lineær, ”best-off” 

 
10 Data der anvendes i analysen er indhentet i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014. 
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samt gennemsnittet af effektiviseringskrav ved de to modeller lineær/log-lineær, jf. 
tabel 5.  

Sekretariatet har taget udgangspunkt i fire metoder, der tidligere har været omtalt i 
forbindelse med sagsbehandlingen vedr. benchmarkingen af netvirksomhedernes 
økonomiske effektivitet. 

TABEL 5 | OVERSIGT OVER METODER TIL KORREKTION FOR KUNDETÆTHED  

Metode  Beskrivelse

Metode 1  

(lineær/log-lineær) 

 Årligt valg mellem den lineære og log-lineære model, som er bedst 
understøttet af data.

Metode 2  

(lineær eller log-lineær) 

 Lægge sig fast på enten den lineære eller log-lineære model, og lade 
denne model være gældende i alle afgørelser fremover. 

Metode 3 

(”Best-off”) 

 ”Best-off” metode, hvor den enkelte netvirksomhed for korrigeret sit 
omkostningsindeks med udgangspunkt i den model hhv. den lineære 

og log-lineære, som medfører det laveste effektiviseringskrav.  

Metode 4 

(Gennemsnit) 

 Effektiviseringskravene udmøntet på baggrund af gennemsnittet af 
hhv. den lineære og log-lineære model.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I det følgende præsenteres argumenter for og i mod de fire metoder til valg af kor-
rektion for kundetæthed.  

Sekretariatet finder på baggrund af den følgende gennemgang, at det fremadrettet 
er mest hensigtsmæssigt at anvende den gennemsnitlige metode (metode 4) til 
beregning af kundetæthedskorrektion i Energitilsynets benchmarking. 

5.6.1. METODE 1: ÅRLIG VALG MELLEM DEN LINEÆRE ELLER LOG-LIN EÆRE MO-
DEL 
Fordelen ved at anvende en metode, som tager udgangspunkt i et årligt valg mel-
lem en lineær og log-lineær model til kundetæthedskorrektion, er, at Energitilsynet 
altid benytter den model, som er bedst understøttet af data i den pågældende afgø-
relsesår.  

I tilfælde af at den statistiske sammenhæng mellem omkostningsindeks og kunde-
tæthed ændres over tid, vil korrektionen for kundetæthed altid afspejle den fakti-
ske sammenhæng, som fremgår af de mest opdaterede data. 

Udfordringen ved at vælge denne metode er dog, at det historisk har vist sig, at de 
to modeller begge er signifikante og i stand til tilnærmelsesvis at forklare en lige 
stor del af omkostningsvariationen blandt netvirksomhederne med udgangspunkt i 
kundetæthed. 
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Fortsætter denne tendens, er det således svært at tage stilling til, hvilken af de to 
modeller som skal anvendes, når forskellen mellem dem er så marginal, at der i 
princippet ikke er noget statistisk belæg for at vælge den ene fremfor den anden. 

Skal denne metode derfor anvendes til korrektion for kundetæthed i Energitilsy-
nets benchmarkingmodel, er det nødvendigt at tage stilling til, hvor meget bedre 
den ene model statistisk set skal være bedre i forhold til den anden, for at der er et 
egentlig belæg for at anvende en model fremfor en anden. 

5.6.2. METODE 2: LINEÆR ELLER LOG-LINEÆR MODEL 
Fordelen ved at tage udgangspunkt i et endeligt valg mellem den lineære og log-
lineære model er, at det fremover vil være fast hvilken model, der anvendes til 
kundetæthedskorrektion.  

Udfordringen ved at træffe et endelig valg mellem de to modeller er, jf. ovenstå-
ende, at det historisk har vist sig, at det er svært entydigt at vælge denne ene model 
frem for den anden.  

Et valg mellem den ene eller anden model vil indebære et valg mellem, om sam-
menhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed teoretisk er beskrevet ved 
en lineær sammenhæng, hvor omkostningerne stiger proportionalt med kundetæt-
heden eller en log-lineær sammenhæng, hvor de marginale omkostninger, som 
følge af øget kundetæthed, er aftagende. 

Ingen af de to ovenstående forklaringer er i midlertid at udelukke, da forholdet 
mellem omkostningsindeks og kundetæthed er baseret på alle netvirksomhederne, 
som alle opererer under varierende forhold.  

5.6.3. METODE 3: ”BEST OFF”  
Branchen finder, at korrektion for kundetæthed skal ske ved at anvende en ”best-
off” praksis, således at den enkelte netvirksomhed får korrigeret sit omkostnings-
indeks med udgangspunkt i den model, som resulterer i det laveste effektivise-
ringskrav. 

Ifølge Elforsyningslovens § 1 er det lovens formål at sikre, at landets elforsyning 
tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssik-
kerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for 
denne målsætning bl.a. sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at en ”best-off” til-
gang ikke er hensigtsmæssig at anvende, da denne praksis alene kommer netvirk-
somhederne til gode og således ikke varetager forbrugernes interesser, da netvirk-
somhedernes effektiviseringskrav alene beregnes ud fra den model, som giver dem 
det laveste effektiviseringskrav. 

5.6.4. METODE 4: GENNEMSNITTET AF HHV. DEN LINEÆR OG LOG-LI NEÆR MODEL 
Fordelen ved at anvende gennemsnittet af hhv. den lineære og log-lineær model 
kan være, at dette er en hensigtsmæssig måde at korrigere for kundetæthed i 
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benchmarkingen på, når det er svært entydigt at vælge en af de to modeller, jf. 
ovenstående. 

Denne metode sikrer endvidere, at der sker en afvejning mellem netvirksomhed og 
forbruger, således at en eventuel tvivl i forbindelse med valg mellem to i praksis 
lige signifikante modeller kommer både forbrugere og netvirksomheder til gode. 

Valget af metode til kundetæthedskorrektion har stor betydning for netvirksomhe-
dernes placering i benchmarkingen.  

Tabel 6 viser de 5 bedst placerede netvirksomheder i benchmarkingen for 2014 
(Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014), hvor korrektionen for kundetæt-
heden tog afsæt i et beregnet gennemsnit af effektiviseringskravene for hhv. den 
lineære og log-lineære model.  

Det ses, at der blandt disse netvirksomheder sker et placeringsspring på mellem 2-
5 placeringer, når kundetæthedskorrektionen skifter mellem de to modeller. 

TABEL 6 | NETVIRKSOMHEDERNES PLACERING I BENCHMARKINGEN I 2014 VED 
FORSKELLIG KORREKTION FOR KUNDETÆTHED 

Netvirksomhed Gennemsnit Lineær Log- lineær

Nord Energi Net A/S 1 6 1

NRGi Net A/S 2 5 3

Energi Fyn Net A/S 3 7 2

Viby Net A/S 4 2 6

NOE Net A/S  5 8 5

Kilde: Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014. 
Note: Det kan forekomme mærkværdigt, at NRGi og NOE er placeret som hhv. nummer 2 og 5, i 
benchmarkingafgørelsen for 2014, med udgangspunkt i en placering som hhv. nummer 5 og 3 samt 8 
og 5. Årsagen til dette er dog, at størstedelen af de netvirksomheder, som indgår i benchmarkbasis, 
når der korrigeres for kundetæthed på baggrund af den lineære model, er placeret betydelig dårligere 
end NRGi og NOE, når korrektionen foretages med afsæt i den log-lineære model.    

Figur 1 viser sammenhængen mellem kundetæthed og omkostningsindeks for åre-
ne 2011-2013. Endvidere ses en afbildning af den lineær hhv. log-lineær sammen-
hæng. 

Side 68/118



ENERGITILSYNET | BILAG TIL PUNKT 4 

FIGUR 1 | OBSERVATIONER AF KUNDETÆTHED OG OMKOSTNINGSINDEKS FOR 
REGNSKABSÅRENE 2011, 2012 OG 2013  

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

For de netvirksomheder, som har en kundetæthed svarende til gennemsnittet, har 
valg af metode ikke en speciel stor betydning, da kundetæthedskorrektionen fore-
tages med udgangspunkt i forskellen mellem netvirksomhedens kundetæthed og 
den gennemsnitlige kundetæthed.  

Omvendt har metoden for kundetæthedskorrektionen stor betydning for de net-
virksomheder, som eksempelvis har en høj kundetæthed og således er placeret 
længst til højre i figuren, da afstanden til gennemsnittet og hermed kundetætheds-
korrektionen, er stor. Et eksempel herpå er NKE Elnet A/S med en kundetæthed på 
89 målere/km i 201411, der er placeret som nummer 3 i benchmarkingen, når der 
korrigeres med udgangspunkt i en lineær model og placeret som nummer 18, når 
den anvendte model ændres til en log-lineær model. 

En gennemsnitlig metode til anvendelse for korrektion af kundetæthed kan, med 
udgangspunkt i ovenstående forklaring, være medvirkende til at give en mere ba-
lanceret benchmarking, da kundetæthedskorrektionen således i højre grad vil være 
stabil fra år til år. 

Den økonomiske tankegang bag en benchmarking af netvirksomhederne er at 
sammenligne netvirksomhedernes omkostningseffektivitet på lige vilkår. Når mo-
dellen for kundetæthedskorrektion skifter mellem den lineære og den log-lineære 
model, vil nogle netvirksomheder blive tilgodeset i et år og andre i et andet (jf. 
placeringen af NKE Elnet A/S). Ved at tage udgangspunkt i et gennemsnit af de to 

 
11 Den gennemsnitlige kundetæthed blandt netvirksomhederne udgør 39 målere/km i 2014. 
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modeller, vil netvirksomhederne korrigeres med afsæt i den samme metode hvert 
år, og kundetæthedskorrektionen vil være mere stabil over tid. 

Endvidere vil netvirksomhederne altid vide, hvilken metode der anvendes til kor-
rektion af kundetæthed i Energitilsynets benchmarking, hvilket vil reducere den 
regulatoriske usikkerhed.  

Ved Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 betød denne fremgangsmåde 
dog, at samtlige netvirksomheder fik beregnet et effektiviseringskrav. Det betød, at 
ingen distributionsvirksomheder fik et effektiviseringskrav på 0 kr., da ingen di-
stributionsvirksomheder fik placering som nr. 1 i begge typer modeller, jf. tabel 6. 
Et gennemsnit af to forskellige placeringer vil udmøntes i et gennemsnitligt effek-
tiviseringskrav, der er større end 0 kr. 
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BILAG 6 – DETALJERET GENNEMGANG AF 
MODEL FOR KVALITET I LEVERING AF 
ELEKTRICITET PÅ AGGREGERET NIVEAU 

Der gives i afgørelsens afsnit 5.2.1 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 producenter2. 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 oplyst3 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 elmålere4  – 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. 
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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-procentfraktilen7. 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.:  
 

�� + ��� − ��� ∗ �83	��. −���/��� − ��� 

 
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 OV ER-
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. 
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BILAG 7 – DETALJERET GENNEMGANG AF 
MODEL FOR KVALITET I LEVERING AF 
ELEKTRICITET PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 

Der gives i tilsynsnotatets afsnit 5.3.1 en kort præsentation af modellen for kvalitet 
i levering på enkeltkundeniveau. Dette bilag giver en detaljeret gennemgang af 
modellen.  
 
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 spændingsniveauet 

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 typer 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 aggregeret 
niveau, kan der beregnes en individuel korrektionsfaktor til brug for enkeltkunde-
niveau, 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 ENKELTKUNDE NI-
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. 
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Høringssvar til udkast til afgørelse om "Effektiviseringskrav til netvirksom-
hederne 2016" 

Dansk Energi har den 16. september 2015 fra Sekretariatet for Energitilsynet (”Energitilsynet”) 

modtaget et udkast til afgørelse om effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016 (”udkast 

til afgørelse”).  

 

Opsummering 

El-reguleringsudvalget fremlagde 1. december 2014 sine anbefalinger, der klart konkluderede, 

at netvolumenmodellen er forældet og skal erstattes af en helt ny og moderne benchmarking-

model.  

 

Energitilsynet er i år lovmæssigt forpligtig til at foretage en revision af grundlaget for benchmar-

kingen. Imidlertid undlader Energitilsynet helt at gennemføre ændringer af modellen og anven-

der selvsamme model fra sidste år i uændret form til at udmønte effektiviseringskrav til selska-

berne for 2016. Der er tale om store effektiviseringskrav på ca. 108 mio. kr. svarende til et gen-

nemsnitligt årligt krav på 5,6 % af selskabernes påvirkelige omkostninger. 

 

Dansk Energi vurderer, at Energitilsynet reelt ikke gennemfører den lovpligtige revision af mo-

dellen. På trods af El-reguleringsudvalgets anbefalinger, der peger på et behov for at etablere 

en helt ny model, vælger Energitilsynet alligevel at benytte den eksisterende model til fortsat at 

udmønte effektiviseringskrav til selskaberne uden at udvise et større forsigtighedshensyn. 

 

Dansk Energi har som udgangspunkt sympati for, at Energitilsynet og branchen ikke bruger 

unødige ressourcer på at forbedre netvolumenmodellen, da den står til at blive erstattet af en 

helt ny model inden for de næste få år. Ressourcerne bør i stedet fokuseres på at udvikle en 

helt ny benchmarkingmodel i tråd med El-reguleringsudvalgets anbefalinger. Det er i alle parters 

interesse, at der fokuseres på den fremadrettede proces i stedet for at anvende ressourcer på 

at justere en model, der alligevel snart skal erstattes af en ny. 

 

Det er Dansk Energis udgangspunkt, at netvolumenmodellen er forældet og at Energitilsynet i 

en periode bør undlade at stille effektiviseringskrav til elnetselskaberne indtil der forelægger en 

ny model. 

 

Såfremt Energitilsynet vurderer, at den gældende lovgivning nødvendiggør benchmarking, er 

der behov for en gennemgribende revision af modellen for at opfylde kravet om lovpligtig revisi-

on. En revision bør som minimum inkludere en opdatering af de anvendte ækvivalenter, men 

Dok. ansvarlig: TNE  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2015-681  
Doknr: d2015-13497-3.0  
12-10-2015  
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den bør også omfatte en grundig behandling af de forslag til justeringer af model og metode 

som branchen løbende har foreslået i de seneste 4 års høringssvar til den økonomiske bench-

marking. Desuden bør den omfatte overvejelser om brug af en ny model baseret på de seneste 

state-of-the-art benchmarking metoder. 

 

Hvis Energitilsynet fortsat agter at udmønte effektiviseringskrav med netvolumenmodellen er 

der behov for at anlægge et større forsigtighedshensyn således, at kravudmålingen tager hen-

syn til, at modellen resulterer i en forøget risiko for forkerte potentialeopgørelser. Konkret kunne 

en løsningsmodel være, at revisionen kunne bestå i, at den fastsatte periode for indhentning af 

effektiviseringspotentiale ændres fra 4 til 8 år. Dette kunne opfylde lovkravet om revision og 

samtidig sikre at Energitilsynet og branchen ikke bruger unødige ressourcer på en kortsigtet og 

perspektivløs forbedring af netvolumenmodellen, der alligevel vil blive erstattes af en helt ny 

model inden for de næste få år.  

 

Energitilsynet gennemfører reelt ikke en lovpligtig revision af modellen 

Energitilsynet skal ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen hvert fjerde år foretage en revision af 

grundlaget for benchmarkingen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 4. Denne revisi-

on blev foretaget senest i 2011 og skal således foretages igen i 2015. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har bedt netvirksomhederne om at indsende eventuelle be-

mærkninger og forslag til ændring af benchmarkingen i forbindelse med den lovpligtige revision 

af benchmarkingen i 2015. Dansk Energi fremsendte i forlængelse heraf et høringssvar til Ener-

gitilsynet og kommunikerede, at der har behov for at gennemføre en række væsentlige ændrin-

ger af modellen.  

 

Energitilsynet lagde i den udsendte skrivelse kun op til en begrænset revisionsproces med fo-

kus på specifikke elementer, herunder nettab og smart grid. I øvrigt igangsatte Energitilsynet 

processen meget sent, så der kun var kort tid til at foretage ændringer, hvorfor der næppe ville 

kunne gennemføres reelle gennemgribende ændringer af modellen. 

 

Dansk Energi kan konstatere, at Energitilsynet i nærværende udkast til afgørelse helt undlader 

at foretage nogle ændringer af modellen og vælger at anvende selv samme model fra sidste år i 

uændret form til at udmønte effektiviseringskrav til selskaberne for 2016. Energitilsynet anfører 

således, i afsnit 5.2 i bilag 5:  

 

”Sekretariatet for Energitilsynet finder, at branchens inputs ikke giver anledning til ændrin-

ger i benchmarkingmodellen”. 

  

Dansk Energi finder det usagligt, at Energitilsynet ikke finder anledning til at ændre modellen 

overhovedet. Dansk Energi vurderer, at en reel revision af modellen som minimum bør omfatte 

en opdatering af de anvendte ækvivalenter. Ækvivalenter udgør byggestenene i benchmar-

kingmodellen og baserer sig pt. på regnskabsoplysninger, der stammer tilbage fra 2005. Ækvi-

valenterne er ikke blevet opdateret i løbet af de sidste 10 år og branchen finder det afgørende, 

at Energitilsynet i en lovpligtig revision af modellen opdaterer dem. Ækvivalenterne afspejler de 

relative omkostninger forbundet med de enkelte netkomponenter og Dansk Energi vurderer, at 

der har været en stor teknologisk udvikling over det sidste årti har ændret de relative omkost-

ninger forbundet med fx luftledninger og kabler. Unøjagtige ækvivalenter vil ikke bare føre til en 

risiko for at effektive netselskaber får uberettigede krav. Der er stor sandsynlighed for at det 

også vil føre til en generel udmøntning af for høje krav, fordi benchmarkingbasis skævvrides. 

Dansk Energi henviser i denne forbindelse til notatet ”Note til Dansk Energi om vægtene i Net-
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volumen modellen” (dateret 24. oktober 2012) udarbejdet af Professor Peter Bogetoft til Dansk 

Energi. Notatet er tidligere fremsendt til Energitilsynet i forbindelse med en klage over afgørel-

sen om effektiviseringskrav for 2013. Notatet påviser rent statistisk bl.a. at ækvivalenterne er 

fejlkalibreret og at de kan kalibreres mere robust i forhold til hinanden, så modellens forkla-

ringsgrad øges betydeligt. Fejlkalibrering medfører afvigelser som de facto opfattes som ineffek-

tivitet i modellen, hvilket fører til at besparelsespotentialerne overvurderes.  

 

Branchen har løbende ajourført en liste af kritikpunkter af modellen og forslag til ændringer. 

Kritikpunkterne har løbende været drøftet med Energitilsynet via høringssvar og klager (jf. 

Energitilsynets afgørelser). De fleste forslag er umiddelbart blevet afvist af Energitilsynet, men 

for en række forslag har Energitilsynet peget på muligheden for ændringer i forbindelse med 

revisionen, der finder sted hvert fjerde år. Branchen og Dansk Energi har således en berettiget 

forventning om, at Energitilsynet i forbindelse med den lovpligtige revision har til hensigt at ju-

stere en række forhold i modellen.  

 

Behov for større forsigtighedshensyn ved udmøntning af krav 

El-reguleringsudvalget offentliggjorde den 1. december 2014 resultatet af en analyse af elsekto-

ren og pegede blandt andet på, at den nuværende benchmarkingmodel – netvolumenmodellen 

– bør skrottes og erstattes af en helt ny og tidssvarende benchmarkingmodel (side 42 i Udvalg 

for El-reguleringseftersynets hovedrapport: En fremtidssikret regulering af elsektoren): 

 

”Det anbefales: Der skal udvikles en ny benchmarkingmodel til at fastsætte individuelle ef-

fektiviseringskrav som del af en efterfølgende analyse. Modellen skal være solid, robust 

og baseret på fagligt anerkendte metoder. Dette forudsætter blandt andet ensartethed i 

både datagrundlag og rammerne for rapportering. Analysen og udarbejdelsen af modellen 

foretages af Sekretariatet for Energitilsynet i en åben proces med inddragelse af interes-

senter og eksperter.” 

 

El-reguleringsudvalgets analyse af den nuværende benchmarkingmodel slår fast, at modellen 

ikke giver de rigtige incitamenter og fører til fejlagtige resultater og konklusioner, hvorfor det 

ikke nytter at finjustere modellen. El-reguleringsudvalget anbefaler på denne baggrund, at der 

igangsættes en proces med udvikling af en ny benchmarkingmodel så hurtigt som muligt, så 

modellen kan være klar omkring påbegyndelsen af den første periode med den forventede ny 

regulering (2017 eller 2018). 

 

Dansk Energi deler El-reguleringsudvalgets opfattelse af, at det, der er brug for, er en helt ny 

solid model, der er baseret på moderne og fagligt anerkendte metoder, og som anvender et 

robust, tilstrækkeligt og ensartet datagrundlag. På denne baggrund finder Dansk Energi, at den 

logiske konsekvens af El-reguleringsudvalgets anbefalinger på dette område er, at anvendelse 

af netvolumenmodellen bør ophøre med det samme, da den ikke længere har legitimitet og ikke 

længere kan anvendes som et sagligt grundlag for udmøntning af yderligere effektiviseringskrav 

til branchen.  

 

På trods af El-reguleringsudvalgets anbefalinger, der peger på et behov for at etablere en helt 

ny model, vælger Energitilsynet alligevel at benytte den eksisterende model til fortsat at udmøn-

te effektiviseringskrav til selskaberne uden at udvise et større forsigtighedshensyn. Energitilsy-

net anfører således i afsnit 5.2 i bilag til udkast til afgørelse: 
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”Sekretariatet bemærker, at Energitilsynets benchmarking understøttes af den gældende 
lovgivning på området, og at brugen af netvolumenmodellen flere gange er stadfæstet af 
Energiklagenævnet – senest ved afgørelser af 27. juni 2014” 

 

Dansk Energi finder det usagligt, at Energitilsynet ensidigt fokuserer på tidligere stadfæstelser i 

Energiklagenævnet, og vælger at anvende dette som grundlag for at udmønte store krav til el-

netselskaberne, der i gennemsnit udgør 5,6 % af de påvirkelige omkostninger. Energitilsynet 

undlader helt at inddrage det forhold, at en uafhængig ekspertkommission netop har konklude-

ret, at modellen er utidssvarende og skal erstattes at en ny benchmarkingmodel. Hertil kommer 

at Energitilsynet reelt ikke gennemfører den pålagte lovpligtige revision af modellen, men alene 

gennemfører en række overordnede overvejelser som skal gøre det ud for en revision. 

 

El-reguleringsudvalgets anbefalinger indgår i overvejelser om revision af modellen 

Energitilsynet inddrager El-reguleringsudvalgets anbefalinger i overvejelserne om revision af 

benchmarkingmodellen. Energitilsynet fremfører en konklusion om, at den fremtidige bench-

marking bl.a. skal tage udgangspunkt i: 

1) En benchmarking, der er neutral i forhold til forskellige typer omkostninger, dvs. inddra-

gelse af afskrivninger i benchmarkingen 

2) En benchmarking af leverede ydelser, herunder at der tages højde for smart grid 

3) En understøttelse af hvilken type investeringer, der er samfundsmæssigt optimale, her-

under inddragelse af nettab i benchmarkingen 

 

Dansk Energi bemærker hertil, at der er nedsat et arbejdende ekspertudvalg, der i øjeblikket er 

ved at udarbejde en beskrivelse af de overordnede retningslinjer for den fremtidige benchmar-

kingmodel, samt at fastlægge principper for den konkrete model. Dansk Energi henstiller til, at 

Energitilsynet undlader at fortolke og inddrage El-reguleringsudvalgets overordnede anbefalin-

ger i sin revision, men i stedet afventer, at det nedsatte ekspertudvalg fremkommer med en ud-

dybning og konkretisering af udvalgets anbefalinger til en ny benchmarkingmodel. 

 

Der synes samtidig at være en mangel på logik ved, at Energitilsynet på den ene side vælger at 

inddrage El-reguleringsudvalgets anbefalinger, som grundlag for at foretage en revision af mo-

dellen, og på den anden side kommer frem til den konklusion, at der ikke er grundlag for at fore-

tage nogle ændringer af modellen overhovedet.  

 

Løsningsforslag: Reel revision eller øget forsigtighedshensyn  

Det er Dansk Energis udgangspunkt, at netvolumenmodellen er forældet og skal erstattes af en 

helt ny model og at Energitilsynet i en periode bør undlade at stille effektiviseringskrav til elnet-

selskaber indtil der forelægger en ny model. 

 

Såfremt Energitilsynet vurderer, at den gældende lovgivning nødvendiggør benchmarking og 

udmøntning af effektiviseringskrav ser Dansk Energi to mulige løsningsforslag:  

(1) Energitilsynet gennemfører en reel lovpligtig revision af benchmarkingmodellen, der indebæ-

rer en gennemgribende revision af modellen og blandt andet omfatter en opdatering af de an-

vendte ækvivalenter. 

(2) Energitilsynet justerer kravudmøntningen, så de krav, der udmøntes, tager hensyn til, at 

modellen resulterer i stærkt usikre resultater.  

 

Dansk Energi har som udgangspunkt sympati for, at Energitilsynet og branchen ikke bør bruge 

unødige ressourcer på at forbedre netvolumenmodellen, da den står til at blive erstattet af en 

helt ny model inden for de næste få år. Ressourcerne bør i stedet fokuseres på at udvikle en 
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helt ny benchmarkingmodel i tråd med El-reguleringsudvalgets anbefalinger. Det er i alle parters 

interesse, at der fokuseres på den fremadrettede proces i stedet for at anvende ressourcer på 

justering af en model, der alligevel snart skal erstattes af en ny. 

 

En løsningsmodel kan bestå i, at årets benchmarking gennemføres med udmøntning af færre 

krav under henseende til modellens manglende egnethed. Konkret foreslår Dansk Energi, at 

den fastsatte periode for realisering af effektiviseringspotentiale ændres fra 4 til 8 år. Dansk 

Energi bemærker, at benchmarkingen i Sverige forudsætter en periode på 8 år til realisering af 

effektiviseringspotentiale på selskabernes påvirkelige omkostninger. 

 

Hvis Energitilsynet fortsat agter at udmønte høje effektiviseringskrav med netvolumenmodellen 

uden at anlægge et større forsigtighedshensyn, er der behov for en gennemgribende revision af 

modellen.   
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Høringssvar vedr. udkast til afgørelse om effektiviseringskrav 
til elnetselskaberne for 2016 

 

DONG Energy Eldistribution A/S (DEE) fremsender hermed høringssvar til 

udkast til afgørelse om effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016. DEE 

tilslutter sig i øvrigt Dansk Energis høringssvar afsendt på vegne af branchen. 

 

DEE fokuserer i dette høringssvar på Sekretariatet for Energitilsynets (SET) 

håndtering af den lovpligtige revision af benchmarking-modellen (afsnit 1). Hertil 

kommer kommentarer vedr. tærskelværdi for kvalitet i leveringen (afsnit 2) og 

behandlingen af ekstraordinære omkostninger (afsnit 3). 

 

1. Håndtering af den lovpligtige revision  

Energitilsynet skal ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen hvert fjerde år 

gennemføre en revision af grundlaget for benchmarkingen (§ 26, stk. 4), og 

kravet om revision falder denne gang i forbindelse med dette års benchmarking. 

 

Af udkastet til afgørelse kan DEE imidlertid konstatere, at SET reelt ikke har 

foretaget en revision af modellen. SET har desuden valgt at se bort fra 

branchens anbefalinger til revisionsprocessen, jf. Dansk Energis svar af 20. 

marts 2015 på Energitilsynets skrivelse om grundlaget for en revision. 

Essensen af Dansk Energis budskaber om revisionsprocessen var følgende: 

 

 Elreguleringsudvalget anbefaler, at netvolumenmodellen skrottes, og at der 

udvikles en ny og tidssvarende benchmarkingmodel. 

 Energitilsynet og branchen bør ikke bruge flere ressourcer på 

netvolumenmodellen, da den står til at blive erstattet af en helt ny model 

inden for de næste få år. Ressourcerne bør i stedet fokuseres på at udvikle 

en helt ny benchmarkingmodel i tråd med Elreguleringsudvalgets 

anbefalinger. Energitilsynet opfordres på denne baggrund til at indgå i 

dialog med Energistyrelsen om at afdække mulighederne for at sætte 

benchmarkingprocessen i bero. 

 Gennemføres benchmarkingen alligevel i 2015, bør det være med 

minimale krav under henseende til modellens manglende egnethed. 

 Hvis Energitilsynet fortsat agter at udmønte høje effektiviseringskrav med 

netvolumenmodellen, er det ikke acceptabelt, at der alene sker en 

begrænset revision. 
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DEE undlod at indsende specifikke bemærkninger på SETs anmodning, og 

tilsluttede sig blot Dansk Energis svar på vegne af branchen. Dette skal ses i 

lyset af, at SET anmodede netvirksomhederne om at fokusere på nye 

bemærkninger, som ikke tidligere har været fremført over for Energitilsynet. 

 

DEE tog det for givet, at hvis SET valgte at fortsætte med at anvende 

netvolumenmodellen til udmøntning af krav og i øvrigt også forkastede en 

pragmatisk revision i form af reducerede krav, så ville SET i revisionen tage 

bestik af alle de kritiske forhold som bl.a. DEE og Dansk Energi løbende har 

påpeget i de seneste 8 års høringssvar. DEEs forventning var direkte knyttet til 

følgende bemærkning fra SET, jf. skrivelsen til netselskaberne af 5. marts 2015: 

”Til brug for revisionen i 2015 skal Sekretariatet for Energitilsynet bede om 

selskabernes eventuelle bemærkninger og forslag. Sekretariatet er opmærksom 

på tidligere fremførte kommentarer i forbindelse med Energitilsynets tidligere 

afgørelser om effektiviseringskrav. Sekretariatet skal derfor anmode 

selskaberne om at fokusere på evt. nye bemærkninger”. 

 

DEE kan imidlertid konstatere, at SET i revisionen har undladt at forholde sig til 

de kritiske forhold i benchmarkingmodellen, som branchen tidligere har 

påpeget. SET konstaterer blot, at branchens input ikke giver anledning til 

ændringer i benchmarkingmodellen (jf. bilag 5 afsnit 5.2).  

 

SET henviser til at den nuværende benchmarkingmodel understøttes af den 

gældende lovgivning på området, og at brugen af netvolumenmodellen flere 

gange er stadfæstet af Energiklagenævnet. SET anvender tilsyneladende dette 

som en begrundelse for at undlade at gennemføre en reel revision af modellen 

eller en mere pragmatisk revision (mindre hårde krav). 

 

Ved at anvende Energiklagenævnets afgørelser til at understøtte den 

nuværende benchmarkingmodels legitimitet tilsidesætter SET reelt det 

lovmæssige krav om en revision. En revision af modellen har ikke til formål at 

sikre benchmarkingen sker inden for rammerne af lovgivningen, idet dette krav 

naturligvis altid gælder. Den har derimod til formål at sikre, at der anvendes det 

bedst mulige grundlag (eller et tidssvarende grundlag) for udmåling af 

netselskabernes effektiviseringspotentialer og udmøntning af krav. Selvom 

netvolumenmodellen er fundet egnet af Energiklagenævnet betyder det ikke, at 

der ikke kan fastlægges en bedre model. Det er Energitilsynets opgave at sikre, 

at der anvendes et tidssvarende og det bedst mulige grundlag for 

benchmarkingen og at dette gøres til genstand for grundigere overvejelser hvert 

4. år. Det er netop dette forhold som kravet om revision har til formål at sikre. 

 

DEE kan konstatere, at SET helt undlader at foretage ændringer og således 

anvender modellen i uændret form. På denne baggrund finder DEE, at SET 

reelt har undladt at underkaste benchmarkingen den lovpligtige revision.  
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1.1 Elreguleringsudvalgets anbefalinger 

Elreguleringsudvalget anbefaler, at netvolumenmodellen erstattes af en ny 

benchmarkingmodel, der fokuserer på leverede yderser i stedet for netvolumen. 

DEE er enig i, at netvolumenmodellen grundlæggende er uegnet til 

benchmarking af netselskaberne.  

 

Selvom Elreguleringsudvalgets anbefaling er at erstatte netvolumenmodellen 

med en helt ny model vælger SET i stedet at forholde sig udvalgets 

anbefalinger om de kriterier en ny benchmarkingmodel skal leve op til. Det er 

tilsyneladende disse overvejelser som SET mener opfylder kravet om en 

revision. DEE er ikke enig i dette. I relation til SETs overvejelser om udvalgets 

anbefalinger har DEE i øvrigt følgende bemærkninger: 

 

 Det centrale i Elreguleringsudvalgets anbefalinger er at 

netvolumenmodellen skal erstattes af en helt ny model, som måler på 

leverede ydelser og ikke netvolumen.  

 Uanset hvordan nogle enkelte elementer måtte passe ind i 

netvolumenmodellen betyder det ikke, at modellen lever op til 

elreguleringsudvalgets anbefalinger. 

 I forhold til afskrivninger bemærker SET, at udvalgets anbefaling om 

inklusion af afskrivninger vil være en udvidelse af benchmarkingen i forhold 

til i dag, da afskrivninger i dag indgår i sammenligningsgrundlaget, men 

indgår ikke i de påvirkelige omkostninger, som kravene udmøntes på. 

Dette er efter DEEs vurdering en fejlfortolkning af elreguleringsudvalgets 

anbefaling om brug af totalomkostninger i benchmarkingen. Anbefalingen 

går på at inkludere en forrentning i benchmarkingen. Udmøntningen skal 

fortsat ske med behørig hensyntagen til hvilke omkostninger selskaberne 

kan påvirke og under hensyn til den del af potentialet, der kan realiseres. 

SETs overvejelser på dette punkt hviler således på en falsk præmis. 

 I relation til ”leverede ydelser og smart grid” anfører SET, at branchen har 

tilkendegivet, at det ikke er muligt at inddrage kapacitetsudnyttelse i 

benchmarkingen. Det er korrekt, at branchen har fremført at der er en 

række problemer ved at inddrage kapacitetsudnyttelse i benchmarkingen. 

Elreguleringsudvalgets anbefaling er dog bredere end et spørgsmål om 

kapacitetsudnyttelse. Anbefalingen må læses som en væsentlig kritik at 

selve netvolumenmodellens brug af netvolumen, altså produktionsinput, og 

at der bør være et større fokus på de output, som er til glæde for kunderne. 

Dette adresseres ikke i gennemgangen af anbefalingerne. 

 

Angående de konkrete vurderinger er DEE enig i, at smart grid omkostninger 

bør holdes ude af benchmarkingen. Det er DEEs vurdering, at netvolumen-

modellen ikke vil kunne indrettes til at håndtere smart grid omkostninger, og at 

en benchmarking af disse omkostninger bør afvente en ny benchmarkingmodel.  

 

1.2 Revision af modellen 

Hvis netvolumenmodellen skal køre videre, så er der stort behov for en grundig 

revision af modellen på en række områder. Der henvises til DEEs høringssvar 
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fra sidste år (10. oktober 2014). I dette notat listes en helt række kritiske forhold 

ved netvolumenmodellen, som burde give anledning til ændringer. Nedenfor 

præsenteres blot to udvalgte forhold som burde inkluderes ved en revision.  

 

Opdatering af ækvivalenter 

Netvolumenmodellen bygger på snart 10 år gamle data (fra 2005), der definerer 

de grundlæggende omkostningsrelationer mellem netkomponenterne. Der er 

naturligvis sket meget siden 2005, og modellen har gradvist mistet sin 

præcision på dette punkt. Hvis ækvivalenterne ikke er retvisende er der en 

udbredt risiko for at netselskaberne får udmålt uberettigede krav. Det ville have 

været helt oplagt at opdatere ækvivalenterne i forbindelse med en revision. 

 

Sammenhæng mellem økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen 

Et andet oplagt forhold der burde være genstand for revision omhandler 

sammenhængen mellem økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen.  

Benchmarkingen af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen gennemføres 

som separate øvelser. Som en begrundelse for benchmarking af kvalitet i 

leveringen nævnes i pkt. 4 s. 1: ”Formålet med benchmarking af 

netvirksomhedernes kvalitet i levering af el er at sikre, at netvirksomhederne 

ikke reducerer deres omkostninger på bekostning af kvalitet i levering af el”.  

 

Begrundelsen bygger således på, at der er en sammenhæng mellem 

omkostninger og kvalitet i leveringen af el. En naturlig konsekvens af dette må 

være, at selskaber der får et effektiviseringskrav for mindre god kvalitet i 

leveringen, ikke kan indgå i fastsættelsen af benchmarkingbasis i den 

økonomiske benchmarking. Det skyldes, at selskaberne kan have effektiviseret 

på en måde, så det går ud over leveringssikkerheden.  

 

DEE har tidligere påpeget dette forhold, bl.a. i høringssvaret til forrige års 

benchmarking, (jf. høringssvar af 18. oktober 2013). I 2013 bemærkede SET 

følgende til DEEs kritik og tilhørende forslag om at selskaber, der er pålagt 

effektiviseringskrav som følge af en mindre god kvalitet i leveringen af 

elektricitet, ikke bør kunne indgå ved fastsættelsen af effektiviseringskrav til de 

øvrige selskaber (bilag 11 i afgørelse 17. december 2013): 

 

”DEE foreslår, at selskaber, der er pålagt effektiviseringskrav som følge af en 

mindre god kvalitet i leveringen af elektricitet, ikke bør kunne indgå ved 

fastsættelsen af effektiviseringskrav for de øvrige selskaber. Sekretariatet for 

Energitilsynet er ikke afvisende overfor at øge fokus på sammenhængen 

mellem kvalitet i leveringen og selskaberne i benchmarkbasis. Sekretariatet for 

Energitilsynet bemærker, at alle distributionsselskaber har en høj kvalitet i 

leveringen, og at spredningen mellem selskabernes kvalitet er lille. I årets 

afgørelse er det alene ét selskab i benchmarkbasis, der pålægges et krav som 

følge af manglende kvalitet i leveringen. Dette selskabs krav udgør 0,31 pct. af 

de påvirkelige omkostninger. Sekretariatet vurderer, at dette ikke nævneværdigt 

skyldes selskabets effektivisering. 

BILAG 8 Side 96/118



 

 Side 5/6 

Vores ref. Mads Paabøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vil fremover konkret vurdere, om selskaberne i 

benchmarkbasis opnår et så dårligt resultat i benchmarking på kvalitet i 

levering, at det er opstået på bekostning af præstationen i den økonomiske 

benchmarking [vores understregning]. 

 

DEE mener på denne baggrund, at have en berettiget forventning om, at dette 

forhold løbende vil blive taget op til overvejelse ved årets benchmarking og som 

minimum ved den revision, der finder sted hvert fjerde år. 

 

I årets benchmarking kan det konstateres at problemstillingen er aktuel. NRGi 

ligger i benchmarkingbasis, men får samtidig et krav for manglende kvalitet i 

leveringen. Af denne grund bør NRGi ikke indgå i opgørelsen af 

benchmarkingbasis, som danner grundlag for udmålingen af krav til 

selskaberne.  Tabellen nedenfor viser resultatet med og uden NRGi i 

benchmarkingbasis. 

 

Tabel 1 Effektiviseringskrav i kr. fra den økonomiske benchmarking 

 NRGi i BM basis Uden NRGi i BM basis Forskel 

Branchen i alt  105.710.000   90.115.000   15.595.000  

DEE  56.805.000   52.560.000   4.245.000  

 

Hvis NRGi tages ud af BM-basis, så falder branchens krav med 16 mio. kr. For 

DEE isoleret falder kravet med 4,25 mio. kr. 

 

SET bør justere årets afgørelse i forhold til denne problemstilling. 

 

1.3 Grundig eller pragmatisk revision  

DEE har helt grundlæggende forståelse for, at Energitilsynet ikke vil bruge 

ressourcer på at lappe på netvolumenmodellen, da den alligevel vil blive 

erstattet af en helt ny model inden for de næste få år. Men da Energitilsynet har 

valgt fortsat at anvende netvolumenmodellen (uden ændringer) mener DEE, at 

Energitilsynet ved udmøntningen af effektiviseringskrav bør inddrage det 

forhold, at modellen ikke har været igennem en reel revision, og derfor bør 

udmønte modellens resultater med større forsigtighed.  

 

DEE er således på linje med Dansk Energi i forhold til løsningsforslag. Enten 

bør Energitilsynet gennemføre en reel og fuld revision af 

benchmarkingmodellen og metoden eller også bør Energitilsynet pragmatisk 

justere kravudmøntningen, så der tages hensyn til, at modellen resulterer i 

stærkt usikre effektiviseringspotentialer fastlagt på basis af en forældet model. 

Dette kan eksempelvis gøres ved at ændre perioden for realisering af 

effektiviseringspotentialet fra 4 til 8 år. 

 

Da det er i alle parters interesse, at der fokuseres på den fremadrettede proces 

i stedet for at anvende ressourcer på justering af en model, der snart skal 

erstattes af en ny, så er DEE indstillet på at acceptere en pragmatisk løsning. 
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2. Tærskelværdi for kvalitet i leveringen  

Som DEE har påpeget i forbindelse med de seneste to års høring af 

benchmarkingen af kvalitet i leveringen, er DEE positiv over for indførelsen af 

langsigtede tærskelværdier for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. DEE 

finder dog, at tærskelværdierne bør tage udgangspunkt i en tiårig periode.  

 

Netselskaberne planlægger og investerer typisk med en 40-årig horisont, og på 

den baggrund finder DEE det misvisende og kritisabelt, at fastlæggelsen af 

tærskelværdier kun tager udgangspunkt i en treårig periode. Efter DEE’s 

opfattelse vil et gennemsnit beregnet på basis af ti års data være langt mere 

solidt end et mål baseret på gennemsnit af tre år. Dette gælder særligt da netop 

de tre anvendte år var præget af færre havarier, færre entreprenørskader samt 

et unormalt lavt antal afbrud som følge af storme og oversvømmelser. 

 

I lyset af årets termin med revision af benchmarkingmodel og metode foreslår 

DEE igen, at Energitilsynets benchmarking af leveringskvalitet baserer sig på 

afbrudsdata for den otteårige periode, der p.t. er indhentet data for (2007-2014).  

Endvidere anbefaler DEE, at Energitilsynet tager tærskelværdierne op til 

evaluering igen i 2017 med henblik på, at genberegne de langsigtede 

tærskelværdier på baggrund af et 10 års data.  

 

3. Ekstraordinære omkostninger 

I forbindelse med årets indberetning har DEE indberettet ekstraordinære 

driftsomkostninger til fjernaflæste målere på 4,4 mio. kr. Energitilsynet har i 

udkastet valgt at afvise disse omkostninger som ekstraordinære med 

henvisning til, at omkostninger til fjernaflæste målere indgår på lige vis med 

øvrige omkostninger i benchmarkingen. 

 

DEE anerkender at fjernaflæste målere nu indgår som en integreret del af 

benchmarkingen. DEE er alligevel uforstående over for afvisningen af 

omkostningerne som ekstraordinære, da der er tale om omkostninger relateret 

til myndighedspålægget om udrulning af fjernaflæste målere og alene til 

analyse- og modningsfasen af projektet. Ingen fjernaflæste målere er endnu 

idriftsat, hvorfor der heller ikke indgår netvolumen for disse omkostninger i 

benchmarkingen. Der er således tale om en atypisk og midlertidig omkostning. 

 

DEE noterer sig i øvrigt, at SET anvender kategorien ”Omkostninger med 

uhensigtsmæssig effekt på netselskabernes adfærd” til omkostninger, som ikke 

umiddelbart kan anses for at være ekstraordinære, men som SET alligevel har 

besluttet at trække ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikke giver incitament 

til en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne. Efter DEEs opfattelse 

falder driftsomkostningerne knyttet til analyse- og modningsfasen af udrulning af 

fjernaflæste målere ind under denne kategori. Dette er således parallelt til at 

SET accepterer straksafskrivning af gamle målere som ekstraordinære for en 

række selskaber i årets afgørelse. Dette gøres ud fra en begrundelse om, at 

tilskynde at benchmarkingen ikke giver incitament til at udskyde investering i 

fjernaflæste målere og fastholde anvendelsen af ikke-fjernaflæste målere. 
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Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
post@energitilsynet.dk  

Høringssvar til udkast til afgørelse om "Effektiviseringskrav til 

netvirksomhederne for 2016" 

 

SEAS-NVE Net A/S har den 16. september 2015 modtaget udkast til afgørelse om 

"Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016" 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.  

 

Opgørelse af påvirkelige omkostninger 

Sekretariatet for Energitilsynet opgør de påvirkelige omkostninger som et netselskabs 

driftsomkostninger fratrukket nettab og ekstraordinære omkostninger. Det er SEAS-NVE 

Net A/S’ klare opfattelse, at der ved opgørelsen af de påvirkelige omkostninger ligeledes 

bør tages hensyn til ensretning af regnskabspraksis for fjernaflæste målere. 

Formålet med indførelse af individuel selskabsspecifik korrektion for forskelle i 

regnskabspraksis vedrørende fjernaflæste målere var, at netselskaberne i alle 

henseender skal benchmarkes på et ensartet grundlag - uanset regnskabspraksis. 

Derfor skal der også ved opgørelsen af de påvirkelige omkostninger korrigeres for 

ensretning af regnskabspraksis. Alene derved vil netselskaberne såvel ved selve 

benchmarkingen som ved udmøntningen heraf blive behandlet, som om de havde 

anvendt den af Sekretariatet for Energitilsynet fastlagte ensrettede regnskabspraksis. 

Når de påvirkelige omkostninger opgøres på baggrund af den ensrettede 

regnskabspraksis for fjernaflæste målere, vil det SEAS-NVE Net A/S betyde, at de 

påvirkelige omkostninger reduceres med ca. 8,8 mio. DKK.  

 

SEAS-NVE Net anmoder om at holde forrentningen af biler inkluderet i 

driftsomkostningerne ude af benchmark. SEAS-NVE har opgjort dette beløb til kr. 

1.166.949.  

 

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 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 
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denne modelusikkerheden. 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 en vis forsigtighed 

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 

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 undertegnede. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Malene Richter 

Afdelingschef for Controlling & Processer 

 

Mobil 29741609 

MAL@seas-nve.dk 
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Ida Riber Thomsen (SET)

Fra: Ib Melsen <im@videnergi.dk>

Sendt: 23. oktober 2015 12:34

Til: Ida Riber Thomsen (SET)

Cc: Ib Melsen

Emne: SV: Hjælp til   VS: Orienterende udmelding 2014 for Videbæk Elnet 

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/02731-17

DocumentIsArchived: -1

Kære Ida 

 

Til info kan jeg oplyse, at vi har tidligere i dag sendt vores kommentarer til din kollega Bjarke Elling Jørgensen 

vedrørende indtægtsrammer og reguleringsregnskab. 

 

Desværre bliver vi meget hårdt ramt i din opgørelse, årsagen er et ualmindeligt stort tab (statsafgifter) på en krakket 

forbruger og de store omkostninger til datahubben – men som I skriver er det ”normal” drift for alle elselskaber, 

men virkningen på enkelte selskabers indtægtsrammer er forskellige. 

 

Videbæk Elnet A/S (VE)er et lille netselskab i Vestjylland. VE er et forbrugerejet selskab, der, sammenlignet med 

landets øvrige selskaber, har en meget fornuftig nettarif. VE’s  Reguleringspris (øre/kWh) hører til blandt landets absolut 
laveste, hvilket skyldes en ”dårlig” indgang til BM i 2004. VE er derfor meget påvirket af reguleringer i indtægtsrammen. 
 
 
 

Med Venlig hilsen 
  
Ib Melsen 
 
Videbæk Elnet A/S 
co/Videbæk Energiforsyning 
Godthåbsvej 3 
6920 Videbæk 
Tlf. 97 17 16 88 
im@videnergi.dk 

 

 
 
 

Fra: Ida Riber Thomsen (SET) [mailto:IRT@energitilsynet.dk]  

Sendt: 15. oktober 2015 09:25 
Til: Ib Melsen 

Emne: SV: Hjælp til VS: Orienterende udmelding 2014 for Videbæk Elnet  

 

Hej Ib 

 

Jeg bekræfter hermed, at Videbæk Elnet A/S får udsættelse af fristen for indgivelse af høringssvar vedr. 

”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016"  til fredag d. 23. oktober 2015. 

 

 
Med venlig hilsen 
  
Ida Riber Thomsen 
Fuldmægtig 
Tlf.     +45 4171 5357 
Mail   irt@energitilsynet.dk 
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Ida Riber Thomsen (SET)

Fra: Peter Melgaard <pkm@thymors.dk>

Sendt: 14. oktober 2015 20:07

Til: Ida Riber Thomsen (SET)

Emne: Sv: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016"

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/02725-21

DocumentIsArchived: -1

   

Bemærkninger til ”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016” 

  

Udover at erklære sig enig med  Dansk Energi´s høringssvar har Thy-Mors Energi Elnet A/S 

følgende bemærkninger: 

  

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 solcelle 

eller hustandsmølle er der betalt et oprettelsesgebyr til Thy-Mors Energi Elnet A/S. 

Det skal bemærkes ca.  7 % Thy-Mors Energis samlede kundemasse p.t. har  installeret solceller 

eller hustandsmøller. 

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 er gebyrført, som den skal. 

Den omkostning vedrørende husstandsmøller og solceller som Thy-Mors Energi har haft, 

der  nu er dækket af gebyrer, bør falde ind under punkt 3.1.1 i ”effektiviseringskrav til 

netvirksomhederne for 2016” - Omkostninger, som bliver afholdt af 3. part. 

I alt har Thy-Mors Energi for 2014 fået gebyrdækket tilmeldinger af solceller og husstandsmøller 

for kr. 411.984.  

Thy-Mors Energi ansøger derfor om de 411.984 kr. behandles som ekstraordinære omkostninger 

punkt. 3.1.1 omkostninger afholdt af 3 part. 

  

 
Med venlig hilsen  
 
Peter Melgaard 
Teknisk chef  
  
Thy-Mors Energi   
Elsøvej 107  
7900 Nykøbing Mors 
   
  
  

     

Telefon  
Direkte   
Mobil      
CVR      
E-mail    
Web   

96 70 22 00  
72 19 89 11  
51 54 65 55  
26 31 41 19  
pkm@thymors.dk
www.thymors.dk  

Kontaktadresse:  
Løvevej 5, 7700 Thisted  
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Ida Riber Thomsen (SET)

Til: Line Carlsen (SET)

Emne: SV: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016"

Fra: Gert Andersen [mailto:gean@nrgi.dk]  

Sendt: 14. oktober 2015 11:00 
Til: 1 - SET Energitilsynet 

Cc: Line Carlsen (SET) 
Emne: SV: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016" 

 

Til Energitilsynet 

  

NRGi Net skal herved fremkomme med høringssvar i forbindelse med det af den 16. september 2015 fremsendte 

udkast til afgørelsen "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016". 

  

Ved gennemgang af NRGi Net's omkostninger til husleje, som indgår i benchmarkinggrundlaget, har det vist sig, at 

huslejen indeholder andel til forrentning af de lokaler og bygninger som lejes hos moderselskabet NRGi Corporate. 

  

Ud af samlede huslejebetalinger til NRGi Corporate på 3.277.887 kr. udgør forrentning således 1.057.908 kr. 

  

Vi skal derfor anmode om, at der udtages 1.057.908 kr. af indberettede driftsomkostninger i vort 

benchmarkinggrundlag. 

  
  
 
Med venlig hilsen 
 
Gert Andersen 
Controller 
 
T +45 7222 6216  
M +45 5172 2426  
gean@nrgi.dk 
 

Fra: Ida Riber Thomsen (SET) [mailto:IRT@energitilsynet.dk]  
Sendt: 16. september 2015 16:25 

Til: aura@aura.dk; kontor@bjerringbro-elvaerk.dk; be@pc.dk; bel@ms-revision.dk; de@danskenergi.dk; 

dongenergy@dongenergy.dk; post@ejby-fjernvarme.dk; energifyn@energifyn.dk; energi@energiviborg.dk; 
info@energimidt.dk; ffv@ffv.dk; fh@fh.dk; forsyningen@forsyningen.dk; fynsnet@fynsnet.dk; mail@gev.dk; 

bem@hammelelforsyning.dk; tolijoh@mail.tele.dk; hef@hef.dk; el@hirtshals-fjernvarme.dk; elogvand@hjerting.net; 
post@energi-hurup.dk; iev@iev.dk; noe@noe.dk; EL@KEVV.DK; pmi@energimidt.dk; kurtpoulsen@post10.tele.dk; 

lef@lef.dk; kommunen@laesoe.dk; mes@mes.dk; el@midtfynselforsyning.dk; forsyning@lollandforsyning.dk; 

ullerslevel@c.dk; nibeel@nibeel.dk; el@nk-forsyning.dk; info@nordenergi.dk; nrgi; mail@nyforsnet.dk; hans@sand-
guldborg.dk; paarupel@paarupel.dk; rah@rah.dk; rah@rah.dk; ravdex@ravdex.dk; rt@rolfstedtrafo.dk; ECON@seas-

nve.dk; sef@sydfynsel.dk; info@skforsyning.dk; forsyning@struerforsyning.dk; sundself@sundself.dk; se@se.dk; 
tev@tev.dk; post@thymors.dk; okostyr@trefor.dk; info@verdo.dk; info@verdo.dk; vestforsyning@vestforsyning.dk; 

vn@vestjyskenet.dk; videnergi@videnergi.dk; vtv@vtv-vildbjerg.dk; kontakt@vordingborgforsyning.dk; 

oestkraft@oestkraft.dk; info@aal-elnet.dk; aarsel@aarsel.dk; Soeren.P.Nielsen@dk.ey.com; Line Carlsen (SET) 
Emne: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016" 

  

Til Netselskaberne 

  

Hermed sender Sekretariatet for Energitilsynet udkastet til afgørelsen "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne 

for 2016" i høring.  
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Ida Riber Thomsen (SET)

Til: Line Carlsen (SET)

Emne: SV: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016"

Fra: Jens Ammitzbo [mailto:jeam@se.dk]  

Sendt: 16. oktober 2015 09:45 
Til: Line Carlsen (SET) 

Emne: SV: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016" 

 

Kære Line, 
 
Vi takker, med henvisning til mail af 13. oktober 2015, for at vi fik forlænget høringsfristen vedrørende årets 
benchmarking til fredag den 16. oktober 2015. 
 
Vi har nu fået fulgt op på den regnskabsmæssige behandling af gebyrer i reguleringsregnskabet for 2014 og dermed i 
grundlaget for årets benchmarking. Konklusionen på vores undersøgelser er, at vi ikke har korrektioner til 
driftsomkostningerne i reguleringsregnskabet for 2014 og dermed ikke til benchmarkinggrundlaget. 
 
Vores undersøgelser har i øvrigt vist, at vi ved en fejl har medtaget for mange gebyrindtægter i reguleringsregnskabet 
for 2014 (punkt 1.1 vedrørende Driftsmæssige indtægter 2014). Når vi har opgjort de gebyrindtægter, der rettelig skal 
medtages i reguleringsregnskabet, vil vi fremsende særskilt anmodning om korrektion af de driftsmæssige indtægter 
for 2014. 
 
Vi kan i øvrigt meddele, at vi tilslutter os Dansk Energis høringssvar afsendt på vegne af branchen og at vi ikke har 
supplerende bemærkninger hertil. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Ammitzbo  
Direkte +45 7518 8112 
Mobil +45 2484 5799 
 

  
 

Fra: Line Carlsen (SET) [mailto:LIC@energitilsynet.dk]  

Sendt: 13. oktober 2015 15:15 

Til: SE; Jens Ammitzbo 
Cc: graff.energi@hotmail.com; Ida Riber Thomsen (SET); Finn Dehlbæk (SET); Linda Aaberg (SET); Kathrine Høg 

Riis (SET); Kim Pham (SET) 
Emne: VS: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016" 

 

Pba. samtale med Claes Graff d.d.  

  

Sekretariatet for Energitilsynet bekræfter, at Syd Energi Net har fået forlænget høringsfristen til fredag den 16. 

oktober 2015. 

  

Forlængelsen skyldes, at netvirksomheden pt. undersøger regnskabsmæssige forhold vedr. gebyrer. 

  

  
Med venlig hilsen 

  
Line Carlsen 
Fuldmægtig 
Tlf.     +45 4171 5413 
Mail   lic@energitilsynet.dk 
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Ida Riber Thomsen (SET)

Fra: Charlotte Stæhr <cst@rah.dk>

Sendt: 14. oktober 2015 11:01

Til: Ida Riber Thomsen (SET)

Cc: Søren Mortensen; Solvej Brink

Emne: SV: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016"

AppServerName: 360-KFST-PROD

DocumentID: 15/02714-13

DocumentIsArchived: -1

Hej Ida, 

 

Som aftalt i vores telefonsamtale d.d. skal vi gøre opmærksom på, at vi d.d. har indberettet ændringer til 

netkomponenter via ENAO for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. 

 

På baggrund af den for nyligt foretagne revision af netkomponenter, har vi nogle uafklarede punkter til opfølgning 

omkring 60 kV felter. Vi er i dialog med Dansk Energi omkring fortolkning af vejledningen og vi vil indberette evt. 

rettelser hurtigst muligt. 

 

Derudover har vi ingen kommentarer til udkast til afgørelsen udover høringssvaret fra Dansk Energi. 

 

Med venlig hilsen 

CHARLOTTE STÆHR 
Controller 
  

 

RAH Adm A/S 

Ndr. Ringvej 4 

6950 Ringkøbing 

www.rah.dk 

 

  
Telefon +45 9732 1455 
Direkte +45 9674 2268 
 

 

 

Fra: Eva Schmüchker  
Sendt: 17. september 2015 09:03 

Til: Charlotte Stæhr; Søren Mortensen; Solvej Brink 

Emne: VS: Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2016" 

 

 

 

Fra: Ida Riber Thomsen (SET) [mailto:IRT@energitilsynet.dk]  

Sendt: 16. september 2015 16:25 
Til: aura@aura.dk; kontor@bjerringbro-elvaerk.dk; be@pc.dk; bel@ms-revision.dk; de@danskenergi.dk; 

dongenergy@dongenergy.dk; post@ejby-fjernvarme.dk; energifyn@energifyn.dk; energi@energiviborg.dk; 

info@energimidt.dk; ffv@ffv.dk; fh@fh.dk; forsyningen@forsyningen.dk; fynsnet@fynsnet.dk; mail@gev.dk; 
bem@hammelelforsyning.dk; tolijoh@mail.tele.dk; hef@hef.dk; el@hirtshals-fjernvarme.dk; elogvand@hjerting.net; 

post@energi-hurup.dk; iev@iev.dk; noe@noe.dk; EL@KEVV.DK; pmi@energimidt.dk; kurtpoulsen@post10.tele.dk; 
lef@lef.dk; kommunen@laesoe.dk; mes@mes.dk; el@midtfynselforsyning.dk; forsyning@lollandforsyning.dk; 
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SEKRETARIATET FOR 
ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 
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BILAG 9 – SEKRETARIATET FOR ENERGI-
TILSYNETS ADRESSERING AF DANSK 
ENERGIS HØRINGSSVAR 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 16. september 2015 udkast til 
tilsynsnotatet ”Effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2016”, diverse 
bilag, et regneark indeholdende den økonomiske benchmarking af netvirksomhe-
derne samt benchmarking af kvalitet i levering i høring. 
 
Dansk Energi indgav høringssvar ved mail af 12. oktober 2015. Høringssvaret 
indledes med en opsummering og er efterfølgende opdelt i 4 hovedpunkter, hvor 
høringssvarets centrale pointer uddybes. Sekretariatet for Energitilsynet har neden-
for kommenteret hvert anbringende for sig. 
 

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 
DANSK ENERGIS HØRINGSSVAR 

Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi på følgende: 
 
1. Energitilsynet gennemfører reelt ikke en lovpligtig revision af modellen 

a. En revision bør som minimum udgøre en opdatering af ækvivalenterne 
2. Behov for større forsigtighedshensyn ved udmøntning af krav 
3. El-reguleringsudvalgets anbefalinger indgår i overvejelserne om revision af 

modellen 
4. Løsningsforslag: Reel revision eller øget forsigtighedshensyn 

AD 1) 
Dansk Energi efterlyser en revision af grundlaget for benchmarkingmodellen i 
2015. Dansk Energi refererer til § 26, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen, 
hvoraf det fremgår, at en sådan revision fra og med regnskabsåret 2007 skal ske 
mindst hvert 4. år med henblik på eventuelle justeringer og inddragelse af nye 
vurderingskriterier. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at modellen og modelgrundlaget, 
og som oftest på branchens foranledning, er blevet justeret hvert år. 
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I forbindelse med dette års afgørelse har sekretariatet foretaget en høring vedr. 
revision af grundlaget for benchmarkingmodellen, herunder særligt med henblik 
på smart grid og nettab, jf. mails af 3. og 5. marts 2015. Endvidere efterlyste se-
kretariatet eventuelle nye forhold, som ikke har været vurderet de foregående år.  
 
På baggrund af høringen har sekretariatet analyseret, om der med udgangspunkt i 
økonomisk og statistisk teori er belæg for at inddrage hhv. el-reguleringsudvalgets 
anbefalinger samt branchens inputs i netvolumenmodellen. Endvidere har sekreta-
riatet efter Energitilsynets anmodning analyseret metoden til korrektion for kunde-
tæthed. Resultatet af analyserne fremgår af bilag 5 til afgørelsen. 
 
Sekretariatet vurderer på den baggrund: 
 

- At revisionen af grundlaget for benchmarkingen ikke fører til ændringer, 
og at Energitilsynets benchmarkingmodel derfor bør fastholdes i sin nuvæ-
rende form.  

 
- At der også fremadrettet bør anvendes et gennemsnit af effektiviserings-

kravene beregnet ved henholdsvis den lineære og log-lineære korrektion 
for kundetæthed i Energitilsynets benchmarking. 

 
Sekretariatet finder således ikke anledning til at foretage en yderligere ændringer i 
grundlaget for benchmarkingen med henblik på justeringer og inddragelse af nye 
kriterier. Sekretariatet bemærker særligt, at modellen allerede løbende er revideret, 
og at der, som led i opfølgningen på el-reguleringsudvalgets anbefalinger er igang-
sat udarbejdelse af en ny model til benchmarking af netvirksomhedernes økonomi-
ske effektivitet. Energi-, forsynings- og klimaministeriet har nedsat en ekspert-
gruppe, der inden udgangen af december 2015 skal udarbejde overordnede prin-
cipper for en ny model og i forlængelse heraf en konkret ny model inden udgangen 
af september 2016. 
 
Sekretariatet finder, at en mere dybdegående revision af den eksisterende netvo-
lumenmodel, end den af sekretariatet allerede udførte revision ikke forekommer 
hensigtsmæssigt set i lyset af det igangsatte udvalgsarbejde. 

AD 1A) 
Dansk Energi finder, at Energitilsynets revision af benchmarkingmodellen som 
minimum bør omfatte en opdatering af omkostningsækvivalenterne, da disse dan-
ner grundlag for modellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der af indtægtsrammebekendtgørel-
sens § 26, stk. 4, ikke fremgår noget minimumskrav for revisionen af benchmar-
kingmodellen.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en mindre følsomhedsanalyse, der 
viser, at netvolumenmodellen er robust overfor ændringer i omkostningsækviva-
lenterne. Analysen er udarbejdet på baggrund af 35 scenarier med hver 3 under-
scenarier. De 35 scenarierne omfatter positive og negative ændringer i hhv. enkelte 
netkomponenter, grupper af komponenter samt et antal vilkårlige netkomponenter. 
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De 3 underscenarier omfatter den procentvise ændring i omkostningsækvivalen-
terne.  
 
Analysen viser, at omkostningsækvivalenterne skal ændres med mere end 50 pct., 
før de samlede effektiviseringskrav ændres med mere end 5 pct. Der skal således 
forekomme urealistisk store ændringer i ækvivalenterne, før det vil medføre bety-
delige ændringer i de samlede effektiviseringskrav. 
  
Dansk Energi nævner i sit høringssvar et konkret eksempel, som omhandler æn-
dring af ækvivalenterne for luftledninger og kabler. Sekretariatet for Energitilsynet 
bemærker hertil, at en ændring på 50 pct. i omkostningsækvivalenterne for disse 
komponenter alene påvirker det samlede effektiviseringskrav med 2,7 pct. Sekreta-
riatet for Energitilsynet vurderer, at en ændring på 2,7 pct. i det samlede effektivi-
seringskrav er en beskeden ændring i forhold til en 50 pct. ændring i størrelsen på 
ækvivalenterne for luftledninger og kabler – og finder således ikke, at dette giver 
anledning til opdatering af samtlige ækvivalenter. 

AD 2) 
Dansk Energi finder, at der er behov for større forsigtighedshensyn ved udmønt-
ning af effektiviseringskrav set i lyset af el-reguleringsudvalget anbefalinger om 
udvikling af en ny benchmarking model.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der i forbindelse med udmøntningen 
af netvirksomhedernes effektiviseringskrav er taget følgende sikkerhedshensyn: 
 
− 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 
− Netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger korrigeres for ekstraordinære 

omkostninger 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at der i nødvendigt 
omfang tages højde for modelusikkerhed i udmøntningen af netvirksomhedernes 
effektiviseringskrav.   
 
Sekretariatet for Energitilsynet skal endelig bemærker, at Energiklagenævnet gen-
tagne gange har fastslået, at netvolumenmodellen er egnet til at foretage bench-
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marking af sektoren – senest i Energiklagenævnets afgørelse af 9. september 
20151. 

AD 3) 
Dansk Energi anfører, at det er ulogisk, at Sekretariatet for Energitilsynet på den 
ene side vælger at inddrage el-reguleringsudvalgets anbefalinger i revisionen af 
netvolumenmodellen, og på den anden side kommer frem til, at der ikke er noget 
grundlag for at ændre modellen. 
 
I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 26 skal Energitilsynet årligt 
benchmarke netvirksomhedernes økonomiske effektivitet.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder på ingen måde, at det er ulogisk – men der-
imod nærliggende at undersøge om det er muligt at inddrage el-
reguleringsudvalgets anbefalinger i den nuværende model. Sekretariatet for Ener-
gitilsynet vurderer med udgangspunkt i de udførte analyser, jf. afgørelsens bilag 5, 
at dette ikke er muligt. Det er således mest hensigtsmæssigt at fastholde netvolu-
menmodellen i dens nuværende form. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til, at Energi-, forsynings- og klimamini-
steriet har nedsat en ekspertgruppe, der inden udgangen af december 2015 skal 
udarbejde overordnede principper for en ny model og i forlængelse heraf en kon-
kret ny model inden udgangen af september 2016. 

AD 4) 
Dansk Energi finder, at såfremt Energitilsynet vurderer, at den gældende lovgiv-
ning nødvendiggør en årlig benchmarking, bør Sekretariatet for Energitilsynet 
enten udføre den lovpligtige revision af den nuværende model, eller foretage større 
forsigtighedshensyn i udmøntningen af effektiviseringskrav.   
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til punkt 1, hvor der argumenteres for, at 
sekretariatet har udført den lovpligtige revision af modellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at der i udmøntningen af netvirksomheder-
nes effektiviseringskrav i nødvendigt omfang tages højde for modelusikkerhed. 
Dette sker gennem følgende forhold:  
 
− 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  

 
1 J.nr. 1011-15-4-34 
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− 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 
− Netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger korrigeres for ekstraordinære 

omkostninger 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at sigtet med den individuelle bench-
marking er at tilnærme situationen på et konkurrencepræget marked og herved 
skabe et øget incitament for netvirksomhederne til at effektiviserer deres drift. 
 
Energitilsynet valgte i 2011, jf. Energitilsynets afgørelse af 1. november 2011, at 
en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale skal udmøntes som effek-
tiviseringskrav. Dette er valgt med udgangspunkt i den betragtning, at det er rime-
ligt at antage, at en netvirksomhed på et konkurrenceudsat marked vil være nødsa-
get til at indhente sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig periode.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder således ikke grundlag for at foretage yderli-
gere forsigtighedshensyn i udmøntningen af netvirksomhedernes effektiviserings-
krav – herunder at ændre indhentningsperioden fra 4 til 8 år.  
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BILAG 10 – SEKRETARIATET FOR ENERGI-
TILSYNETS ADRESSERING AF DONG 
ENERGY ELDISTRIBUTION A/S’ HØRINGS-
SVAR 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 16. september 2015 udkast til 
tilsynsnotatet ”Effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2016”, diverse 
bilag, et regneark indeholdende den økonomiske benchmarking af netvirksomhe-
derne samt benchmarking af kvalitet i levering i høring. 
 
Dong Energy Eldistribution A/S (DEE) indgav høringssvar ved mail af 14. oktober 
2015. Høringssvaret er inddelt i tre hovedpunkter, hvoraf det første omfatter en 
række underpunkter og udgør således hovedparten af høringssvaret. 
 

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 
DEE’S HØRINGSSVAR 

Opstillet i punktform kommenterer DEE på følgende: 
 
1. Håndtering af den lovpligtige revision 

a. El-reguleringsudvalgets anbefalinger 
b. Revision af modellen 
c. Opdatering af omkostningsækvivalenter 
d. Sammenhæng mellem økonomiske effektivitet og kvalitet i levering 
e. Grundig eller pragmatisk revision 

2. Tærskelværdier for kvalitet i levering 
3. Behandling af ekstraordinære omkostninger 

AD 1) 
DEE finder ikke, at Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den lovpligtige 
revision af benchmarkingmodellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Energis hø-
ringssvar i bilag 9, punkt 1.  
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AD 1A) 
DEE anfører, at inklusion af elementer fra el-reguleringsudvalgets anbefalinger i 
netvolumenmodellen ikke betyder, at modellen lever op til el-reguleringudvalgets 
anbefalinger. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at dette heller ikke er sekretaria-
tets opfattelse, men at de anbefalinger, som el-reguleringsudvalget har fremlagt i 
rapporten, er af en sådan karakter, at de bør indgå i overvejelserne omkring revisi-
onen af den nuværende model. 

AD 1B) 
DEE henviser til Dansk Energis høringssvar til benchmarkingafgørelsen 2014, 
hvor der ifølge DEE, er listet en række kritiske forhold, som burde give anledning 
til ændringer i forbindelse med revisionen.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke at have nogen udeståender i forhold til 
Dansk Energis høringssvar til benchmarkingafgørelsen 2014. Sekretariatet henvi-
ser i denne forbindelse til adresseringen af Dansk Energis høringssvar i bilag 9 til 
Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014. 

AD 1C) 
DEE finder, at det vil være oplagt at have foretaget en opdatering af omkostnings-
ækvivalenterne i forbindelse med årets revision af netvolumenmodellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Energis hø-
ringssvar i bilag 9, punkt 1a. 

AD 1D) 
DEE’ finder, at NRGi Net A/S ikke bør indgå i benchmarkbasis, da de har fået 
beregnet et krav i benchmarkingen af kvalitet i levering. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig med DEE i, at hensigten med benchmar-
kingen af kvalitet i levering er at undgå, at netvirksomhederne reducerer deres 
omkostninger på bekostning af leveringskvaliteten.   
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at NRGi Net A/S bør holdes ude 
af benchmarkbasis i årets økonomiske benchmarking. Benchmarkbasis beregnes 
som de efterfølgende 10 pct. mest effektive netvirksomheder.  

AD 1E) 
DEE finder, at anvendelsen af netvolumenmodellen uden ændringer bør medføre, 
at Energitilsynet i deres udmøntning af effektiviseringskrav tager hensyn til, at 
modellen reelt ikke har været igennem en revision.   
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Energis hø-
ringssvar i bilag 9, punkt 4. 
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AD 2) 
DEE finder, at de faste tærskelværdier, som ligger til grund for benchmarkingen af 
kvalitet i levering, skal opdateres og beregnes på baggrund af et 10-årigt data-
grundlag, da dataårene 2010-2012 var præget af færre havarier, færre entreprenør-
skader 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.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at der i perioden fra 2007-2014 er sket en 
stor udvikling i distributionsnettet, hvilket har været medvirkende til at styrke 
nettet overfor havarier, entreprenørskader samt storme og oversvømmelser. Et 
eksempel herpå er kabellægning af luftledninger. Branchen har siden 2006 foreta-
get gennemsnitlige årlige investeringer på 3,2 mia. kr. (2013-priser)1, hvilket alt 
andet lige må medføre et mere robust net. 
 
Endvidere har netvirksomhederne gennem årene fået større fokus på forskellige 
former for beredskabsprocedurer, som har været medvirkende til en mere effektiv 
håndtering af afbrudssituationer samt varigheden heraf.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder således fortsat, at tærskelværdier fastsat på 
baggrund af data fra 2010-2012 er et retmæssigt mål for krav til netvirksomheder-
nes kvalitet i levering i 2015. 

AD 3) 
DEE er uenig i Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af DEE’s ansøgning om 
godkendelse af ekstraordinære omkostninger vedr. omkostninger i relation til ana-
lyse- og modningsfasen af projektet om udrulning af fjernaflæste målere.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet fastholder sin vurdering med den begrundelse, at 
der generelt vil forekomme omkostninger i forbindelse med planlægning af nye 
anlægsinvesteringer uanset typen af anlæg. Omkostningen anses således for at 
være en del af den ordinære drift. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det ansøgte beløb på 4,4 mio. kr. 
alene udgør 0,47 pct. af DEE’s driftsomkostninger.  

 
1 Energitilsynets analyse ”Udviklingen i værdien af eldistributionsnettet”, 2015. 
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BILAG 11 – SEKRETARIATET FOR ENERGI-
TILSYNETS ADRESSERING AF ØVRIGE HØ-
RINGSSVAR 

Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 16. september 2015 udkast til 
tilsynsnotatet ”Effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne for 2016”, diverse 
bilag, et regneark indeholdende den økonomiske benchmarking af netvirksomhe-
derne samt benchmarking af kvalitet i levering i høring. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at adressere høringssvar fra Dansk Energi 
og Dong Energy Eldistribution A/S selvstændigt i bilag 9 og 10. 
 
Sekretariatet for Energtilsynet har endvidere modtaget høringssvar fra følgende 
netvirksomheder: 
 
− SEAS-NVE Net A/S 
− Videbæk Elnet A/S 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har herudover modtaget mindre korrektioner til 
netvirksomhedernes indberetninger samt ansøgninger om godkendelse af ekstraor-
dinære omkostninger, jf. bilag 3. 
 
Netvirksomhedernes høringssvar fremgår af bilag 8. 
 
I dette bilag har Sekretariatet for Energitilsynet kommenteret på de øvrige hørings-
svar.  

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 
SEAS-NVE NET A/S’ HØRINGSSVAR 

SEAS-NVE Net A/S (SEAS-NVE) har indgivet høringssvar ved mail af 14. okto-
ber 2015. SEAS-NVE har anført følgende bemærkninger: 
 
1. De påvirkelige omkostninger bør korrigeres for regnskabspraksis vedr. fjern-

aflæste målere 
2. Ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger vedr. forrentning 

af biler 
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3. Der bør i højere grad tages højde for usikkerhed i netvolumenmodellen. Dette 
kan gøres ved at vælge en ”best off” tilgang til kundetæthedskorrektion frem-
for en gennemsnitlig metode.  

AD 1) 
SEAS-NVE finder, at det ikke kun er omkostningsgrundlaget, som skal korrigeres 
for forskellig regnskabspraksis vedr. fjernaflæste målere, men at de påvirkelige 
omkostninger, som ligger til grund for beregningen af effektiviseringskravet, lige-
ledes skal korrigeres. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det er vigtigt for en benchmarking, at 
sammenligningsgrundlaget i benchmarkingmodellen er ensartet. Energitilsynet 
besluttede således som en del af indførslen af omkostningsækvivalenten for fjern-
aflæste målere, at korrigere netvirksomhedernes omkostningsgrundlag for forskel-
lig regnskabspraksis vedr. fjernaflæste målere. 
 
Udmøntningen af effektiviseringskrav findes ved at multiplicere netvirksomhedens 
effektiviseringskrav i procent med netvirksomhedens påvirkelige omkostninger. 
De påvirkelige omkostninger er de faktiske omkostninger, som netvirksomheden 
forventes at kunne påvirke og dermed effektivisere fremadrettet. Sekretariatet for 
Energitilsynet finder ikke, at de påvirkelige omkostninger skal korrigeres for for-
skellig regnskabspraksis, da det er de faktiske afholdte omkostninger i den pågæl-
dende netvirksomhed, som skal afholdes omkostningseffektivt, uanset valg af 
regnskabspraksis. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder således ikke anledning til at korrigere de 
påvirkelige omkostninger for forskellig regnskabspraksis vedr. fjernaflæste måle-
re.  

AD 2) 
SEAS-NVE Net A/S anmoder om, at få omkostninger til forrentning på biler holdt 
ude af årets benchmarking som ekstraordinære omkostninger. 
 
Netvirksomhedens ansøgning fremgår af afgørelsens bilag 3. 

AD 3) 
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 off” metode, når der korrigeres for kundetæthed. 
 
Sekretariatet vurderer, som angivet i afgørelsens afsnit om modelusikkerhed 
(punkt 93-99), at der ved hjælp af en række forhold i tilstrækkelig grad tages højde 
for modelusikkerhed ved beregning af effektiviseringspotentiale og udmøntning af 
effektiviseringskrav. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder således, jf. afgørelsens bilag 2, at den mest 
afbalancerede metode til korrektion for fordyrende rammevilkår som følge af kun-
detæthed er at udmønte gennemsnittet af de beregnede krav ved anvendelse af hhv. 
modellen med en logaritmisk og lineær korrektion.  
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Sekretariatet for Energitilsynet imødekommer endvidere, ved at udmønte gennem-
snittet af de beregnede krav ved anvendelse af de to korrektionsmodeller, de 
umiddelbare økonomiske konsekvenser for netvirksomheden, som følge af at væl-
ge den ene fremfor den anden metode til kundetæthedskorrektion. Samtidig sikres 
en afvejning i forhold til at sikre forbrugernes adgang til billig elektricitet. En 
eventuel tvivl blandt valg mellem lige signifikante modeller bør komme både for-
brugere og selskaber til gode. 
 

11.2 SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER  TIL 
VIDEBÆK ELNET A/S’S HØRINGSSVAR 

Videbæk Elnet A/S har indgivet høringssvar ved mail af 23. oktober 2015. Vide-
bæk Elnet har anført følgende bemærkning: 
 
4. Videbæk Elnet finder, at tab på debitorer påvirker netvirksomhedernes ind-

tægtsramme forskelligt og henviser til, at Videbæk Elnet har en særlig lav ind-
tægtsramme, hvilket skyldes særlig lave indtægter i 2004. 

AD 4) 
Sekretariatet for Energitilsynet fastholder sin vurdering om ikke at kunne imøde-
komme Videbæk Elnets ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostnin-
ger vedr. usædvanlig stort tab på debitorer, med den begrundelse at tab på debito-
rer betragtes som en del af den ordinære drift. 
 
Videbæk Elnet anfører i sit høringssvar, at de har en særlig lav indtægtsramme 
grundet særlig lave indtægter i 2004.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til elforsyningslovens § 70, stk. 12. 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. 
 
 

Side 118/118


