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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 15. DECEMBER 2015 

EFFEKTIVISERINGSKRAV  TIL NETVIRK-
SOMHEDERNE FOR 2016 

1. RESUMÉ 

1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgø-
relsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af netvirksomhedernes ind-
tægtsrammer på baggrund af en benchmarking. Effektivitetskravene er et vigtigt 
led i at opnå en effektiv løsning af opgaverne i netvirksomhederne, og der er stor 
bevågenhed om kravene i sektoren, og derfor forelægges sagen for Energitilsynet. 

2. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking af øko-
nomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af el for transformerforeninger (17 
stk.), distributionsvirksomheder (45 stk.) og 50 kV distributionsvirksomheder (2 
stk.) (herefter blot netvirksomheder). Benchmarkingen af den økonomiske effekti-
vitet og kvalitet i leveringen omfatter således 64 netvirksomheder. Benchmarkin-
gen foretages på grundlag af netvirksomhedernes regnskabsdata fra 2014 og ud-
møntes som effektiviseringskrav i netvirksomhedernes indtægtsramme for 2016. 

3. Benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet har til formål 
at tilnærme markedssituationen for netvirksomhederne med markedssituationen, 
som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. Energitilsynet ud-
melder effektiviseringskrav og udmønter disse i en reduktion af netvirksomheder-
nes indtægtsrammer1. 

4. 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. Samlet set skal reguleringen tilskynde netvirksomhederne 
til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god, pålide-
lig og effektiv transport af el. 

5. Et netvirksomheds økonomiske effektivitet i driften bliver opgjort vha. den 
såkaldte netvolumenmodel, som med dette års afgørelse anvendes for 9. gang. Ved 
at anvende netvolumenmodellen kan Sekretariatet for Energitilsynet vurdere, hvor 
omkostningseffektivt en netvirksomhed er til at drive sit eget elnet set i forhold til, 

 
1 Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret 

(pristalsfremskrivning af reguleringsprisen fra året før) og virksomhedens forventede mængde leveret elektrici-
tet (kWh) for det følgende reguleringsår. 
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hvor omkostningseffektive andre netvirksomheder ville være til at drive et tilsva-
rende elnet.  

6. Netvolumenmodellen benchmarker på netvirksomhedernes relative omkostnin-
ger og tager således højde for variation i netvirksomhedernes individuelle sam-
mensætning af elnettet. Konkret sker dette ved, at netvolumenmodellen tager høj-
de for variation i størrelse og opbygning af netvirksomhedernes net, før netvirk-
somhedernes omkostninger bliver sammenlignet. Metoden muliggør en sammen-
ligning af f.eks. en netvirksomhed med mange transformere og få kilometer led-
ning med en netvirksomhed, der har færre transformere og flere kilometer ledning. 
Den anvendte metode i netvolumenmodellen er valgt, fordi den på en forholdsvis 
enkel og gennemsigtig måde muliggør en sammenligning af netvirksomhedernes 
omkostninger ved at drive elnettet. 

7. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at metoden til håndtering af smart 
grid i benchmarkingen i 2015 mest hensigtsmæssigt bør forblive uændret fra afgø-
relsesårene 2012, 2013 og 2014, da det fortsat er uafklaret, hvordan omkostnin-
gerne til smart grid mest hensigtsmæssigt kan benchmarkes. Det betyder, at alle 
omkostninger til smart grid investeringer i regnskabsåret 2014 kan holdes ude af 
benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 

8. Effektiviseringskravet for den økonomiske benchmarking fastsættes i forhold til 
netvirksomhedernes effektiviseringspotentiale, men der medregnes i årets effekti-
viseringskrav alene en fjerdedel af det opgjorte effektiviseringspotentiale. Dette 
gøres ud fra en betragtning om, at det er rimeligt at antage, at en netvirksomhed på 
et konkurrenceudsat marked ville være nødt til at indhente sit fulde effektivise-
ringspotentiale over en 4 årig periode. 

9. Sekretariatet for Energitilsynet udmelder kravene om reduktion af indtægts-
rammerne som procentdele af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger – 
dvs. driftsomkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete ekstraordinære 
driftsomkostninger. Effektiviseringskravet fra benchmarkingen af netvirksomhe-
dernes økonomiske effektivitet i 2014 er varigt og gældende fra reguleringsåret 
2016.  

10. Sekretariatet for Energitilsynet måler en netvirksomheds kvalitet i leveringen 
af el ved netvirksomhedens leveringssikkerhed. Denne bliver opgjort ved antallet 
af afbrud og varigheden af afbrud, der opstår i elnettet. Sekretariatet for Energitil-
synet benchmarker netvirksomhedernes kvalitet i levering på både aggregeret ni-
veau og på enkeltkundeniveau. 

11. Modellen for benchmarking af kvalitet i levering af el på aggregeret niveau 
tager afsæt i netvirksomhedernes afbrudsstatistik og tager desuden højde for en 
række forhold, herunder bl.a. forskellige spændingsniveauer.  

12. I modellen for benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau udar-
bejder Sekretariatet for Energitilsynet udelukkende en benchmarking af netvirk-
somhederne på spændingsniveauerne 0,4 kV og 1-24 kV.  
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13. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat tærskelværdier for tilfredsstillende 
kvalitet i levering på både aggregeret niveau og for enkeltkundeniveau.  

14. Netvirksomheder, der har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af el, 
pålægges krav om etårige midlertidige reduktioner i indtægtsrammen. Reduktio-
nen af netvirksomhedernes indtægtsrammer gælder derfor udelukkende for regule-
ringsåret 2016.  

15. På aggregeret niveau kan en netvirksomhed, der har mindre tilfredsstillende 
kvalitet i leveringen, blive pålagt et samlet krav på op til 2 pct. af netvirksomhe-
dens påvirkelige omkostninger i 2014, og på enkeltkundeniveau kan en netvirk-
somhed ligeledes pålægges et samlet krav på op til 2 pct. af netvirksomhedens 
påvirkelige omkostninger i 2014.  

16. En netvirksomhed kan således maksimalt blive pålagt et samlet krav for min-
dre tilfredsstillende kvalitet på 4 pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostnin-
ger. For kvalitet i levering overskrider 11 netvirksomheder samlet set tærskelvær-
dierne på aggregeret niveau, mens 6 netvirksomheder overskrider tærskelværdier-
ne på enkeltkundeniveau. Ingen netvirksomheder bliver pålagt de maksimale krav, 
da det højeste krav, der pålægges i årets benchmarking, er 3 pct. 

17. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige midlertidige 
reduktioner 92,6 mio. kr. af netvirksomhedernes indtægtsrammer i 2016. Heraf 
udgør varige effektiviseringskrav 89,8 mio. kr. og etårige, midlertidige reduktioner 
2,8 mio. kr. 

18. Reduktionerne vil fremgå af Sekretariatet for Energitilsynets udmelding af 
indtægtsrammer for 2016. I det tilfælde, at en netvirksomhed ikke har reduceret 
sine indtægter i overensstemmelse med de pålagte effektiviseringskrav, skal net-
virksomheden alt andet lige tilbagebetale til forbrugerne i det efterfølgende regul-
ringsår. 

19. For alle netvirksomheder set under ét udgør de udmeldte effektiviseringskrav 
4,66 pct. af netvirksomhedernes samlede påvirkelige omkostninger i 2014, jf. tabel 
1. 
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TABEL 1 | SAMLEDE EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE I 2016 
(PCT. OG MIO. KR.) 

 Krav i pct. af 

påvirkelige omkostninger

Krav i 

mio. kr.  

50 kV distributionsvirksomheder 2,40 0,34 

Distributionsvirksomheder 4,61 90,19 

Transformerforeninger 12,13 2,06 

I alt 4,66 92,56 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Pga. afrunding summerer de enkelte tal ikke til totalen. 
 

2. AFGØRELSE 

20. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering truf-
fet afgørelse om følgende: 

− At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2016 til netvirksomhe-
derne, jf. tabel 2, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9, og bekendtgø-
relse nr. 335 af 15. april 2011. 

TABEL 2 | INDIVIDUELLE REDUKTIONER AF NETVIRKSOMHEDERNES INDTÆGTS-
RAMME FOR 2016 

 ØKONOMISKE EFFEK-
TIVITET 

KVAILTET I LEVERING SAMLET

Netvirksomhed Effektivis e-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav  

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

 pct. kr. pct. kr. kr.

50 kV distribution (2 stk.)  

Fyns Net a.m.b.a. 0,00 0 2,00 60.000 60.000

Vestjyske Net 60 kV A/S 2,56 280.000 0,00 0 280.000

I alt 50 kV distribution 280.000  60.000 340.000

Distribution (45 stk.)   

NRGi Net A/S 0,00 0 0,80 795.000 795.000

Frederikshavn Elnet A/S 0,00 0 0,00 0 0

NOE Net A/S 0,00 0 0,00 0 0

AURA El-net ØE A/S 0,37 120.000 0,00 0 120.000

EnergiMidt Net A/S 0,43 550.000 0,00 0 550.000

Verdo Randers El-net A/S 0,73 190.000 0,00 0 190.000

Nord Energi Net A/S 0,89 435.000 0,00 0 435.000

Syd Energi Net A/S 1,06 1.455.000 0,00 0 1.455.000
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 ØKONOMISKE EFFEK-
TIVITET 

KVAILTET I LEVERING SAMLET

Netvirksomhed Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav  

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

 pct. kr. pct. kr. kr.

TRE-FOR El-net A/S 1,31 895.000 0,00 0 895.000

HEF Net A/S 1,92 1.330.000 0,00 0 1.330.000

Energi Fyn Net A/S 2,10 1.695.000 0,00 0 1.695.000

RAH Net A/S 2,16 350.000 1,50 245.000 595.000

Nyfors Net A/S 2,18 555.000 0,00 0 555.000

LEF Net A/S 2,25 155.000 0,00 0 155.000

Energi Viborg Elnet A/S 2,35 250.000 0,00 0 250.000

NKE Elnet A/S 2,42 230.000 0,00 0 230.000

SEF Net A/S 2,43 350.000 0,00 0 350.000

AURA El-net GE A/S 2,47 455.000 1,00 180.000 635.000

AURA El-net VE A/S 2,52 225.000 0,00 0 225.000

RAH Net 2 A/S 2,76 100.000 0,00 0 100.000

Verdo Hillerød El-net A/S 3,10 225.000 1,00 70.000 295.000

Ikast Værkerne Net A/S 3,63 150.000 0,00 0 150.000

MES Net A/S 4,07 640.000 0,00 0 640.000

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 4,18 100.000 2,50 60.000 160.000

AURA El-net BE  A/S 4,19 255.000 0,00 0 255.000

SK Elnet A/S 4,51 715.000 0,00 0 715.000

Ravdex A/S 4,83 510.000 0,00 0 510.000

Thy-Mors Energi Net A/S 4,87 1.710.000 1,30 450.000 2.160.000

FFV El A/S 5,76 550.000 0,00 0 550.000

SEAS-NVE Net A/S 6,02 14.100.000 0,00 0 14.100.000

Bjerringbro Elværk 6,35 145.000 0,00 0 145.000

Tarm Elværk Net A/S 6,57 95.000 0,00 0 95.000

Kjellerup Elnet A/S 6,60 155.000 0,00 0 155.000

Vestforsyning Net A/S 7,03 1.055.000 0,00 0 1.055.000

Vordingborg Elnet A/S 7,14 215.000 0,00 0 215.000

Videbæk Elnet A/S 7,15 140.000 0,00 0 140.000

Forsyning Helsingør Elnet A/S 7,23 940.000 1,00 130.000 1.070.000

DONG Energy Eldistribution 
A/S 

7,39 51.285.000 0,00 0 51.285.000

Struer Forsyning Elnet A/S 8,92 440.000 0,00 0 440.000

Hammel Elforsyning Net A/S 9,18 265.000 0,00 0 265.000

Østkraft Net A/S 9,23 2.580.000 2,60 730.000 3.310.000

Nakskov Elnet A/S 9,26 585.000 0,00 0 585.000

Hurup Elværk Net A/S 11,55 325.000 0,00 0 325.000

Læsø Elnet A/S 11,60 340.000 0,00 0 340.000

GEV Net A/S 11,61 670.000 0,00 0 670.000

I alt distribution 87.530.000  2.660.000 90.190.000
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 ØKONOMISKE EFFEK-
TIVITET 

KVAILTET I LEVERING SAMLET

Netvirksomhed Effektivis e-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav  

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

 pct. kr. pct. kr. kr.

Transformerforeninger (17 stk.) 

Sunds Elforsyning 0,00 0 0,00 0 0

Bårdesø Elforsyning 0,60 0 0,00 0 0

Brenderup Netselskab a.m.b.a. 5,16 30.000 0,00 0 30.000

Hjerting Transformatorforening 
a.m.b.a. 

8,01 85.000 0,00 0 85.000

Rolfsted og Omegns Transfor-
merforenings Netselskab 
a.m.b.a. 

9,16 50.000 0,00 0 50.000

Kongerslev Elnet Aps 9,30 25.000 0,00 0 25.000

Aal El Net a.m.b.a. 9,62 70.000 0,00 0 70.000

Paarup El-forsyning a.m.b.a. 10,04 125.000 0,00 0 125.000

Hasmark Egense Energinet 
a.m.b.a. 

13,26 95.000 3,00 20.000 115.000

Netselskabet Ullerslev Elforsy-
ning a.m.b.a. 

13,94 120.000 0,00 0 120.000

Hirtshals El-Netselskab A/S 14,02 130.000 0,00 0 130.000

Ejby Elnet a.m.b.a. 14,11 105.000 0,00 0 105.000

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab 
a.m.b.a. 

15,07 80.000 0,00 0 80.000

Vildbjerg Elværk a.m.b.a. 15,42 290.000 0,00 0 290.000

Aars-Hornum El-Forsyning 
a.m.b.a. 

15,58 370.000 0,00 0 370.000

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 15,61 250.000 2,50 40.000 290.000

Kibæk Elværk a.m.b.a. 17,08 175.000 0,00 0 175.000

I alt transformerforeninger 2.000.000  60.000 2.060.000

I alt alle netvirksomheder  89.810.000 2.780.000 92.590.000

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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3. SAGSFREMSTILLING 

3.1. INDLEDNING 
21. Det er ikke samfundsøkonomisk optimalt at have to eller flere parallelle elnet i 
et område. Hver netvirksomhed har derfor monopol på at transportere el i et geo-
grafisk område. Markedet for transport af el er således ikke konkurrencepræget, og 
netvirksomhederne er dermed ikke underlagt de samme incitamenter til effektivi-
sering som virksomheder, der agerer på et konkurrencepræget marked. Netvirk-
somhedens økonomi er derfor siden 1. januar 2005 blevet reguleret i form af den 
såkaldte indtægtsrammeregulering.  

22. Indtægtsrammereguleringen blev for første gang i 2007 suppleret med en 
benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Fra 2008 blev den-
ne effektivitetsregulering yderligere suppleret med en benchmarking af netvirk-
somhedernes kvalitet i levering af el som i 2011 blev udvidet med en benchmar-
king af afbrudsvarigheden på enkeltkundeniveau. 

23. De regulerede netvirksomheder kan opdeles i tre typer: 50 kV distributions-
virksomheder (2 stk.), distributionsvirksomheder (45 stk.) og transformerforenin-
ger (17 stk.). Distributionsvirksomheder driver hovedsageligt elnet på spændings-
niveauer under 60 kV. Transformerforeninger er mindre netvirksomheder, der 
historisk er blevet rubriceret i en selvstændig gruppe, da disse netvirksomheders 
omsætning var lavere end almindelige større distributionsvirksomheder. Ejerfor-
holdene er vidt forskellige mellem netvirksomhederne, idet der både er forbruger-
ejede andelsselskaber, kommunalt ejede (aktie)selskaber og ét enkelt statsligt ejet 
aktieselskab. 

24. Hensigten med benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivi-
tet er at tilnærme de konkurrencevilkår, som virksomheder er underlagt på et kon-
kurrencepræget marked.  

25. Sigtet med benchmarkingen af netvirksomhedernes kvalitet i leveringen er at 
sikre, at netvirksomhederne ikke effektiviserer driften på en måde, som går ud 
over kvaliteten i leveringen af el.  

26. Samlet set tilsigter effektivitetsreguleringen dermed netvirksomhederne til at 
øge den økonomiske effektivitet samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en 
god, pålidelig og effektiv transport af el til den lavest mulige pris. 

27. På baggrund af benchmarkingen udmelder Energitilsynet et individuelt effek-
tiviseringskrav til hver netvirksomhed, som efterfølgende udmøntes via en reduk-
tion af det pågældende netvirksomheds indtægtsramme. 

28. Sekretariatet for Energitilsynet har siden den første benchmarking i 2007 lø-
bende videreudviklet og forbedret den oprindelige benchmarkingmodel som led i 
det almindelige arbejde med benchmarkingen. Herudover skal Energitilsynet 
mindst hvert fjerde år foretage en revision af grundlaget for benchmarkingen. 
Denne revision er foretaget forud for dette års benchmarking. 
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29. Sekretariatet for Energitilsynet har ved revisionen taget el-
reguleringsudvalgets anbefalinger, som fremgår af el-reguleringsudvalgets rapport 
af 1. december 2014, samt input fra branchen til efterretning. 

30. El-reguleringsudvalget anbefaler bl.a. at en fremtidig benchmarking skal tage 
udgangspunkt i:  

− En benchmarking, der er neutral i forhold til forskellige typer omkostninger, 
dvs. inddragelse af afskrivninger i benchmarkingen 

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

− En understøttelse af hvilken type investeringer, der er samfundsmæssigt opti-
male, herunder inddragelse af nettab i benchmarkingen 
 

31. Sekretariatet for Energitilsynet har således analyseret mulighederne for at ind-
drage de ovenstående forhold i netvolumenmodellen, jf. bilag 5.  

32. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at el-reguleringsudvalgets anbefalinger 
ikke giver anledning til ændringer i den nuværende benchmarkingmodel.  

33. Netvirksomhederne har i forbindelse med årets benchmarking haft frist for 
indberetning af afbrudsstatistik den 31. marts 2015 og indberetning af regulerings-
regnskaber samt netkomponenter den 31. maj 2015. Sekretariatet for Energitilsy-
net bemærker dog, at de sidste indberetninger først har været sekretariatet i hænde 
medio august 2015. 

34. Netvirksomhederne har ligesom tidligere år kunne indsende ansøgninger om 
såkaldte ekstraordinære omkostninger, der ikke skal indgå i driftsomkostningerne i 
forbindelse med årets benchmarking.  

35. De efterfølgende afsnit giver først en oversigt over høringsprocessen. Derefter 
følger en beskrivelse af lovgrundlaget for benchmarking af netvirksomhederne 
efterfulgt af en gennemgang af metoden for benchmarkingen og de indkomne data. 
Afslutningsvis følger de samlede resultater af den økonomiske og kvalitetsmæssi-
ge benchmarking af netvirksomhederne. Sekretariatet for Energitilsynet har endvi-
dere udarbejdet en række supplerende beskrivelser og analyser, jf. bilagsmateria-
let. 

3.2. HØRING 
36. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 16. september 2015 et ud-
kast til tilsynsnotat, diverse bilag samt beregningsgrundlaget for benchmarkingen 
af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet i høring hos branchen. 

37. Netvirksomhederne fik frist til den 14. oktober 2015 til at indgivet høringssvar 
til det fremsendte materiale. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget hørings-
svar fra: 

− Dansk Energi 
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− DONG Energy Eldistribution A/S 
− SEAS-NVE Net A/S 
− Videbæk Elnet A/S 
− Energi Fyn Net A/S 
− Thy-Mors Energi Elnet A/S 
− NRGi Net A/S 
− Syd Energi Net A/S 
− RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S 
 
38. Alle høringssvar fremgår af bilag 8. 

39. To af de indkommende høringssvar var mere omfattende end de øvrige. Dette 
drejer sig om høringssvar fra Dansk Energi og DONG Energy Eldistribution. Se-
kretariatet for Energitilsynet har derfor adresseret disse to høringssvar i to særskil-
te notater, jf. bilag 9 og 10. 

40. Hovedsynspunkterne i høringssvarene er opsummeret nedenfor: 

1. Energitilsynet gennemfører reelt ikke en lovpligtig revision af modellen. 
2. NRGi Net A/S bør ikke indgå i benchmarkbasis, da de har fået beregnet 

et krav i benchmarkingen af kvalitet i levering. 

AD 1) 
41. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der i forbindelse med dette års 
afgørelse er foretaget en høring vedr. revision af grundlaget for benchmarkingmo-
dellen, herunder særligt med henblik på smart grid og nettab. Sekretariatet har 
endvidere efterlyste eventuelle nye forhold, som ikke har været vurderet de fore-
gående år. 

42. På baggrund af høringen har sekretariatet analyseret, om der med udgangs-
punkt i økonomisk og statistisk teori er belæg for at inddrage hhv. el-
reguleringsudvalgets anbefalinger samt branchens inputs i netvolumenmodellen. 
Endvidere har sekretariatet efter Energitilsynets anmodning analyseret metoden til 
korrektion for kundetæthed.  

43. Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke anledning til at foretage ændringer i 
grundlaget for benchmarkingen med henblik på justeringer og inddragelse af nye 
kriterier.  

44. Sekretariatet bemærker særligt, at modellen allerede løbende er revideret, og at 
der, som led i opfølgningen på el-reguleringsudvalgets anbefalinger er igangsat 
udarbejdelse af en ny model til benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske 
effektivitet. Energi-, forsynings- og klimaministeriet har nedsat en ekspertgruppe, 
der inden udgangen af december 2015 skal udarbejde overordnede principper for 
en ny model og i forlængelse heraf en konkret ny model inden udgangen af sep-
tember 2016. 
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45. Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af høringssvar i bilag 
9 punkt 1, hvor denne problemstilling er uddybet. 

AD 2) 
46. Sekretariatet for Energitilsynet er enig i det forhold, at NRGi Net A/S ikke bør 
indgå i benchmarkbasis, da de har fået beregnet et krav i benchmarkingen af kvali-
tet i levering. Hensigten med benchmarkingen af kvalitet i levering er at undgå, at 
netvirksomhederne reducerer deres omkostninger på bekostning af leveringskvali-
teten.  

47. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at NRGi Net A/S bør holdes 
ude af benchmarkbasis i årets økonomiske benchmarking. Benchmarkbasis bereg-
nes som de efterfølgende 10 pct. mest effektive netvirksomheder. 
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4. LOVGRUNDLAG  

49. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der 
har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende 
kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennem-
gangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, såle-
des at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere 
retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog 
også hvilken betydning retskilden har for den samlede vurdering – således citeres 
retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som ud-
gangspunkt sidst i gennemgangen.  

50. En række bestemmelser i elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. 
november 2013) og i indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 335 af 15. april 
2011) er relevante i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets benchmar-
king af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet og kvalitet i levering. 

51. Lovhjemlen til udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen og fastsættelsen 
af effektiviseringskrav til netvirksomhederne følger af elforsyningslovens § 70, 
stk. 2, og § 70, stk. 9. Heraf fremgår det, at netvirksomhederne reguleres ved en 
indtægtsramme under hensyn til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentia-
le.  

§ 70, stk. 2: Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte 
virksomheder […] 
 
§ 70, stk. 9: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægtsram-
me for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds effektivi-
seringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed ikke over-
holder fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger eller afgiver mangelfulde eller fejlag-
tige oplysninger til brug for Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af ef-
fektiviteten, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Energitilsy-
net kan for virksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til løsning af denne opga-
ve. Den foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt og 
dokumenteret. En eventuel efterfølgende justering af indtægtsrammen som følge af de indsendte 
oplysninger vil ske for det næstfølgende regnskabsår.  
 

52. Elforsyningslovens § 70, stk. 10, indeholder en hjemmel for ministeren til at 
fastsætte regler om, at der ved opgørelse af effektiviseringspotentiale skal tages 
hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet med tilhørende ydelser, som 
netvirksomheden skal gennemføre som bevillingshaver. Ministeren har udnyttet 
hjemlen til udstedelse af regler vedrørende benchmarking af netvirksomhedernes 
økonomiske effektivitet og leveringskvalitet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen. 

§ 70, stk. 10: Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der ved opgørelsen af effek-
tiviseringspotentialet skal tages hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet med tilhørende 
ydelser, som virksomheden skal gennemføre som bevillingshaver, jf. § 20, stk. 1. 
 

53. Dispensation til en netvirksomhed, der ikke kan dække sine omkostninger og 
afskrivninger ved en effektiv drift, fordi dens indtægtsramme er lav som følge af 
særlig lave indtægter i 2004, jf. § 70, stk. 12 i elforsyningsloven: 
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§ 70, stk. 12: Energitilsynet kan give dispensation fra de af tilsynet fastsatte rammer, såfremt det 
er nødvendigt, for at virksomheden kan gennemføre forpligtelser, som er pålagt i bevillingen, i lo-
ven eller i bestemmelser fastsat i medfør af loven. Dispensationen kan gives som en varig forhø-
jelse af indtægtsrammen for en virksomhed, der kan dokumentere, at den aktuelt ikke inden for 
indtægtsrammen kan dække sine omkostninger og afskrivninger ved en effektiv drift, fordi dens 
indtægtsramme er lav som følge af særlig lave indtægter i 2004. Dispensationen kan endvidere 
gives som en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen for en virksomhed, der aktuelt ikke kan 
varetage sine forpligtelser som følge af pludseligt opståede hændelser, idet der ved beregning af 
forhøjelsen tages hensyn til mulig lånefinansiering. 
 

54. Bestemmelserne for benchmarkingen af netvirksomhedernes effektivitet fast-
sættes i indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26-27. Af § 26, stk. 1, følger det, at 
Energitilsynet skal foretage benchmarkingen årligt. 

§ 26: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres økonomiske effektivitet 
og kvalitet i leveringen. 

 

55. § 26, stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen giver Energitilsynet hjemmel 
til at indsamle relevante oplysninger fra netvirksomhederne samt til at håndtere 
mangelfulde, fejlbehæftede eller for sent indkomne oplysninger. 

Stk. 2: Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, der indsendes til Energitil-
synet, efter regler fastsat af Energitilsynet. 
 
Stk. 3: Såfremt en virksomhed indsender mangelfulde eller fejlbehæftede oplysninger, eller ind-
sender oplysningerne efter den fastsatte tidsfrist, kan Energitilsynet fastsætte foreløbige værdier. 
Energitilsynet kan, for virksomhedens regning, anvende ekstern bistand til værdifastsættelsen. 
De foreløbige værdier erstattes af virksomhedens egne tal, når disse er fremsendt til Energitilsy-
net med behørig dokumentation. 

 

56. Benchmarkingen skal minimum hvert fjerde år fra og med 2007 tages op til 
revision, jf. § 26, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

Stk. 4: Grundlaget for benchmarkingen tages fra og med regnskabsåret 2007 op til revision 
mindst hvert fjerde år med henblik på eventuelle justeringer og inddragelse af nye vurderingskri-
terier. 

 

57. Energitilsynet skal offentliggøre resultaterne af benchmarkingen samt den 
anvendte metode. Derudover skal energibesparende aktiviteter holdes ude af 
benchmarkingen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26, stk. 5-6. 

Stk. 5: Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for benchmarkingen offent-
liggøres af Energitilsynet. 
 
Stk. 6: Omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 16, stk. 3, indgår ikke i benchmarkin-
gen. 

 

58. Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige for så 
vidt angår økonomisk effektivitet og etårige for kvalitet i leveringen, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 27. 

§ 27: Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt individuelle effektiviserings-
krav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. § 26, stk. 1. 
 
Stk. 2: Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af den økonomiske effektivitet, 
gennemføres som en procentvis varig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller 
rådighedsbeløb. Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af kvalitet i leverin-
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gen, gennemføres som en procentvis 1-årig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris 
eller rådighedsbeløb. 

 
59. For sent indberettede data eller korrektion af fejlbehæftede data, som først 
modtages efter den af Energitilsynet fastsatte frist, medtages først i det efterføl-
gende års benchmarking, Jf. § 27, stk. 3. 

Stk. 3: Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. § 26, stk. 3, ville have givet an-
ledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen finde sted i forbindelse med 
Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende regulerings-
år. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen. 

 

60. Energitilsynet har fastsat regler for, hvilke oplysninger benchmarkingen skal 
baseres på og har fastsat en tidsfrist for indsendelse af disse oplysninger, jf. § 26, 
stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Der henvises til vejledningerne om 
henholdsvis kvalitet i leveringen og om netkomponenter på Energitilsynets hjem-
meside: 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/benchmark-kvalitet-i-levering/ 
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/benchmark-netkomponenter/ 

 
61. Af indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår definition af leveret elektricitet, 
bekendtgørelse for udmelding af årets indtægtsramme, fastsættelsen af årets regu-
leringspris samt opgørelse af fysisk nettab og omkostninger forbundet hermed jf. 
§§ 2, 3, 7, 8 og § 17: 

§ 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 
 
[...] 
 
13) Leveret elektricitet: Antal kWh leveret til slutbruger eller anden aftager. 
 
§ 3. Til netvirksomheder udmelder Energitilsynet hvert år ultimo december en indtægtsramme for 
hver enkelt virksomhed for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen beregnes på baggrund 
af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede 
mængde leveret elektricitet (kWh) for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen udgør det 
maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæssige ind-
tægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det forventede, jf. stk. 4, og ved uændret regule-
ringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret. Afvikling af eventuelle 
differencer, jf. § 29, stk. 3, påvirker ikke indtægtsrammen. 
 
Stk. 2. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtæg-
ter i 2004, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004, divideret med den leverede mæng-
de elektricitet i 2004. 
 
§ 7. Reguleringspriser og rådighedsbeløb reguleres ved anvendelse af et sammenvejet indeks 
med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for 
ansatte i industrien (ILON2). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk 
vareforsyning (PRIS10). Energitilsynet udmelder kvartårligt det sammenvejede indeks. Ved be-
regningen af en virksomheds årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, henholdsvis en virksomheds år-
lige rådighedsbeløb, jr. § 2, nr. 26, anses ændringer i det sammenvejede indeks at have virkning 
fra den første dag i det næstfølgende kvartal. 
 
Stk. 2. Såfremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, 
vil Energitilsynet udmelde, hvorledes reguleringspriser og rådighedsbeløb herefter pristalsregule-
res med henblik på at sikre, at pristalsreguleringen i videst muligt omfang fortsætter på et tilsva-
rende grundlag. 
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§ 8. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne re-
guleringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, til hver virksomhed og til regionale transmissi-
onsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 26. Disse priser og beløb kan senere 
ændres, jf. §§ 12 og 13. 
 
§ 17. Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet med nettabet. 

Stk. 2. Såfremt omkostningerne til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår 
adskiller sig med et beløb, der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og 250.000 kr., 
regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. § 7, justeres 
virksomhedens indtægtsramme med dette beløb via en justering af reguleringsprisen eller rådig-
hedsbeløbet. 

Stk. 3. Justeringen af indtægtsrammen har virkning for det år, som opgørelsen vedrører. 

Stk. 4. Mængdemæssige ændringer i nettabet, regnet i forhold til 2004, medfører ikke ændringer 
af indtægtsrammen. 

Stk. 5. Opgørelsen af det fysiske nettab skal ske efter samme metoder i opgørelsesåret og i 
sammenligningsåret, der er 2004. Opgørelsesmetoden kan ændres over tid, forudsat der sker 
samme ændring i sammenligningsåret. 

 

62. De tekniske krav vedr. intervallet for overførsel af målte data, jf. Målerbe-
kendtgørelsens § 6, stk. 1 og § 9, stk. 4 om fastsættelse af standardiserede forud-
sætninger for forhøjelse af reguelringsprisen, jf. Bekendtgørelse nr. 1358/ 2013: 

§ 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses 
selskabernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk. 
 
§ 9. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har do-
kumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, i henhold 
til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissi-
onsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.  
 
[…] 
 
Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af regulerings-
prisen som følge af dokumenterede meromkostninger. Ved fastsættelsen heraf tager Energitilsy-
net blandt andet hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes 
sparede omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 
vil være en elektronisk ikke-fjernaflæst elmåler. 

4.1. ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS 
63. Energiklagenævnet har siden 2008 fastslået, at Energitilsynet er tillagt et vidt 
skøn ved fastsættelsen af effektiviseringskrav og at netvolumenmodellen anses for 
egnet til vurdering af netvirksomhedernes effektivitet og er i øvrigt baseret på 
saglige hensyn, jf. afgørelsen af 5. maj 20082 og senest igen af 9. september 20153: 

2008: 
 
[…] 
 

 
2 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 11-538, 11-539, 11-540. 

3 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-15-8-14. 
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Efter en samlet vurdering finder Energiklagenævnet herefter ikke grundlag for at tilsidesætte 
Energitilsynets udmelding af effektiviseringskrav til klager som urimelig. Energiklagenævnet har 
herved lagt vægt på, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektiviserings-
kravet, at den af Energitilsynet valgte metode må anses for egnet til vurdering af elnetselskaber-
nes effektivitet og i øvrigt baseret på saglige hensyn, samt at der ikke ses at foreligge oplysninger 
om klagers særlige forhold, herunder oplysninger om klagers effektiviseringspotentiale, som kan 
føre til, Energitilsynets skøn i det konkrete tilfælde må anses for urimeligt. 
 
Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 27. september 2007. 
 
2015: 
 
[…] 
 
Energiklagenævnet har i sin praksis vedrørende Energitilsynets udmeldinger af ffektiviseringskrav 
fastlagt, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved benchmarkingen af elnetselskaberne, og at 
den af Energitilsynet valgte metode (netvolumenmodellen) må anses for egnet til vurdering af el-
netselskabernes effektivitet og i øvrigt er baseret på saglige hensyn.  
 
[…] 

 

64. Endvidere fastslår Energiklagenævnet, at netvolumenmodellen samt korrekti-
onsmetoden for fordyrende rammevilkår er egnet grundlag for vurderingen af net-
virksomhedernes effektivitet, jf. afgørelsen af 20. april 2009:4  

[…] 
 
Det er endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at anvendelse af netvolumenmodellen i kombi-
nation med korrektioner for fordyrende rammevilkår generelt medfører en individuel vurdering af 
selskaberne og deres effektiviseringspotentiale. 
 
[…] 
 

65. Energiklagenævnet stadfæstede tilsynets afgørelse om udmøntning af effekti-
vitetskrav i absolutte kronebeløb, jf. klagenævnets afgørelse af 20. april 20095: 

Ekstrakt af tilsynets afgørelse af 27. oktober 2008 
 
[…] 
 
206. Eftersom indtægtsrammereguleringen sker ex post, kan det samlede krav på de påvirkelige 
omkostninger i realiteten også først omregnes til en procentsats af selskabets regulerings-
pris/rådighedsbeløb ex post – det vil sige for 2009 kan denne omregning først gennemføres præ-
cist i 2010. 
 
207. Derfor udmøntes de samlede krav på de påvirkelige omkostninger i praksis ved at omregne 
de individuelle procentvise krav på påvirkelige omkostninger til et absolut kronebeløb for hvert 
selskab. Det er disse kronebeløb, selskabernes indtægtsrammer varigt bliver reduceret med fra 
og med 2009. Forbrugerkompensationerne udmøntes tilsvarende ved at omregne de individuelle 
procentvise krav på påvirkelige omkostninger til et absolut kronebeløb for hvert selskab. Det er 
disse kronebeløb, selskabernes indtægtsrammer midlertidigt bliver reduceret med i 2009. Konse-
kvensen for selskaber, der modtager krav, er, at de må reducere tarifferne i overensstemmelse 
med den pålagte reduktion i indtægtsrammen. Der foretages ikke pristalskorrektion af det abso-
lutte kronebeløb, indtægtsrammen skal reduceres med i 2009.  

 
4 Energiklagenævnets afgørelser, j.nr. 1011-273, 1011-277, 1011-331. 

5 Energiklagenævnets afgørelser, j.nr. 1011-331 - 1011-335, 1011-277, 1011-279 - 1011-330, 1011-273. 
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[…] 

 
66. Energiklagenævnet traf afgørelse den 6. juni 20116, om klage fra KE Trans-
mission A/S over Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010. Klagen omhand-
lede, at Energitilsynet havde vurderet, at omkostninger til kabelomlægning ikke 
kunne betragtes som ekstraordinære omkostninger i den økonomiske benchmark. 
Af afgørelsens side 12 fremgår: 

[…] 
 
Energiklagenævnet kan endvidere tilslutte sig Energitilsynets betragtning om, at kabelomlægnin-
ger generelt må være en forventelig del af de driftsomkostninger, som et elnetselskab skal afhol-
de over en årrække. 
 
[…] 
 

67. Af samme afgørelse på side 7 fremgår desuden: 

[…] 
 
Et netselskab er således på forhånd bekendt med, at gæsteprincippet kan medføre omkostninger 
som følge af pålagte kabelomlægninger. 

 
[…] 

 
68. Energiklagenævnet stadfæstede i afgørelsen af 7. maj 2012 Energitilsynets 
afgørelse af 31. oktober 2011 om at undlade korrektion for geografisk fordyrende 
rammevilkår på vestkysten (korrosion, vindpåvirkning, stort antal decentrale pro-
duktionsenheder og manglende kundetæthed).  Energiklagenævnets afgørelse blev 
anket til byretten i Holstebro. Retten i Holstebro afsagde dom d. 13. maj 2014 i 
sag nr. BS 7-1190/2011, hvor Energiklagenævnet blev frifundet7. Retten i Holste-
bro bemærkede bl.a., at: 

[…] 
 
Det fremgår dog samtidig af skønsrapporten, et eventuelle meromkostninger på grund af klima-
påvirkningen ofte vil være marginalomkostninger i forbindelse med de regelmæssige eftersyn. 
Dette underbygges af Energitilsynets analyse af korrosion, som ikke har påvist forøgede omkost-
ninger for virksomheder beliggende ved Vestkysten, og som skønsmændene har erklæret sig 
enige i. Det er endvidere påpeget i skønsrapporten, at virksomhedernes regnskaber ikke er ind-
rettet således, at eventuelle meromkostninger har kunnet udskilles. Virksomhederne har heller ik-
ke under sagen dokumenteret at have haft ekstraomkostninger til maling eller andet. 
 
[…] 
 
Det kan ikke i sig selv føre til en anden vurdering, at der efter ordningen, som var gældende forud 
for 2004, skete korrektion for fordyrende forhold for en virksomheds ekstraordinære driftsomkost-
ninger ved anlæg, der var placeret i et korrosivt miljø som for eksempel i nærheden af Vesterha-
vet. 
 

 
6 Energiklagenævnets afgørelse, j. nr. 1011-10-12-11. 

7 Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-11-2. Sagen blev anket til landsretten, men er 
siden forligt, hvorefter byrettens dom står ved magten. 
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[…] 
 
er der heller ikke grundlag for at tilsidesætte Energiklagenævnets afgørelse om, at lav kundetæt-
hed eller decentral elproduktion ikke har været fordyrende rammevilkår, idet skønsrapporten 
tværtimod bekræfter den statistiske berettigelse af, at høj kundetæthed anses som et fordyrende 
rammevilkår. Der er herefter heller ikke grundlag for at antage, at Energiklagenævnets afgørelser 
skulle være i strid med reglen om pligtmæssigt skøn, lighedsgrundsætningen eller andre alminde-
lige forvaltningsretlige principper. 
 
Det bemærkes herved, at der som led i en aftale med Elfor (nu Dansk Energi-Net) blev vedtaget 
en valgfri ændring af reguleringen af net- og transmissions-virksomhedernes indtægtsrammer fra 
og med 2004, som indebar en overgang fra omkostningsbestemte indtægtsrammer til indbyggede 
prisloft på 2004 niveau, og som samtlige net- og transmissionsvirksomheder valgte at overgå til. 
Den eventuelle forskel i de enkelte virksomheders fremtidige priser afhængig af deres prispolitik i 
2004 fremgik således som en forudsætning for den nye regulering, som virksomhederne kunne 
undlade at tilslutte sig, og som allerede af den grund ikke udgør en forskelsbehandling af en virk-
somhed. 
 
Eftersom den hidtidige adgang til korrektion for fordyrende forhold i tilfælde af en virksomheds 
ekstraordinære driftsomkostninger ved anlæg placeret i et korrosivt miljø blev forladt som led i 
den ændrede regulering, er dette således heller ikke udtryk for en administrativ praksisændring 
uden grundlag. 
 
Endeligt bemærkes, at det som anført ovenfor fremgår af bekendtgørelsen om indtægtsrammer 
for virksomhederne, at benchmarkingen baseres på virksomhedens egne oplysninger. Herefter 
<…>, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at officialprincippet ikke er iagttaget. 
 
[…] 

 

69. Energiklagenævnet har truffet afgørelse om, at omkostninger til smart grid 
projekter8 på nuværende tidspunkt skal holdes ude af benchmarkingen som ekstra-
ordinære omkostninger, jf. afgørelse af klagesagen den 19. august 20139: 

Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle omkostninger som udgangs-
punkt skal indgå i benchmarkingen, Energiklagenævnet finder dog, at benchmarkingen løbende 
skal tilpasses den teknologiske udvikling. Da teknologien endnu ikke er generelt udbredt, og da 
der alene foreligger et meget varierende og ufuldstændigt datagrundlag, finder Energiklagenæv-
net, at omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes uden 
for benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 
 
Som anført ovenfor følger det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle omkostnin-
ger som udgangspunkt skal indgå i benchmarkingen. Omkostningerne vedrørende smart grid skal 
derfor også på et tidspunkt indgå i benchmarkingen. Det er imidlertid Energiklagenævnets vurde-
ring, at omkostningerne til smart grid på baggrund af omkostningernes karakter, på nuværende 
tidspunkt skal holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Energiklage-
nævnet har herved lagt vægt på, at den af Energitilsynet valgte metode til at indregne omkostnin-
ger til smart grid-løsninger efter nævnets opfattelse medfører en urimelig og misvisende påvirk-
ning af benchmarkingens resultat. Energiklagenævnet er herved enigt med klager i, at aktiviteter-
ne forbundet med smart grid ikke kan anses for netkomponenter i modellens forstand, og at om-
kostningerne hertil derfor alene vil forhøje selskabernes omkostningsniveau. Metoden vil derfor 
efter nævnets vurdering kunne føre til urimelige effektiviseringskrav. Energiklagenævnet har end-
videre lagt vægt på, at Energitilsynet udmelder varige effektiviseringskrav. En inddragelse af om-
kostninger til smart grid, uden en stillingtagen til hvorledes omkostningerne reelt skal behandles i 
netvolumenmodellen, og uden en stillingtagen til hvad, der nærmere forstås ved begrebet smart 

grid, kan således få længerevarende betydning for de berørte selskaber. 

 
8 Fjernaflæste målere er igen med i årets benchmarking, jf. tilsynets afgørelse om ”Model for forhøjelse af regu-
leringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere” af 29. september 2015 
9 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-13-3-76. 
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70. De samlede akkumulerede effektiviseringskrav og deraf individuelle varige 
reduktioner af de enkelte netvirksomheders indtægtsrammer kan godt overstige det 
effektiviseringspotentiale, der kan opgøres i forhold til den enkelte netvirksomhed 
og den gældende regulering indeholder ikke noget loft, jf. klagenævnets afgørelser 
den 19, August 201310, den 27. juni 201411 og igen af 9. september 201512: 

2013: 
 
[…] 
 
Energiklagenævnet er også opmærksomt på, at klagerne har gjort gældende, at elnetselskaberne 
i perioden fra 2007 til 2011 har haft en real effektivisering på 3,4 procent om året (akkumulerede 
effektiveringskrav). Energitilsynet ses ikke at have imødegået de af klagerne opgjorte effektivise-
ringer i perioden på en sådan måde, at forholdet skulle være uden betydning for en korrekt 
benchmarking. Energiklagenævnet finder dog ikke, at dette forhold i sig selv er tilstrækkeligt til at 
ophæve Energitilsynets afgørelse. Ved udmeldelsen af effektiviseringskrav for 2014, bør klager-
nes synspunkter om realiserede effektiviseringer dog underkastes en nærmere vurdering. 
 
2014: 
 
[…] 
 
Efter Energiklagenævnets opfattelse er det ikke udtryk for effektiv drift, såfremt undladte effektivi-
seringer gennem nogle år fører til, at den reducerede indtægtsramme ikke længere kan dække 
omkostningerne. Energitilsynets fortsatte årlige udmeldinger af effektiviseringskrav er således ik-
ke i strid med indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven.  
 
2015: 
 
[…] 
 
Energiklagenævnet er enigt med Energitilsynet i, at benchmarkingen af elnetselskaberne og ud-
meldingen af årlige individuelle effektiviseringskrav efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 27 
indebærer, at der skal ske en fortløbende effektivisering af elnetselskabenes omkostninger. Den 
gældende indtægtsrammebekendtgørelse indeholder ikke et loft for, hvor stort et effektivi-
seringskrav en virksomhed kan stilles overfor i et enkelt år eller eventuelt tillige akkumuleret over 
en årrække. Det er således ikke efter reglerne tilstrækkeligt, at elnetselskaberne reducerer deres 
omkostninger med det effektiviseringspotentiale, som kan opgøres på et givet tidspunkt. 
 
[…] 

 
71. Energiklagenævnet stadfæstede i 2013 tilsynets modelændringer (tærskelvær-
dier) i model for kvalitet i leveringen, jf. tilsynets afgørelse om effektiviserings-
krav til elnetselskaberne for 2013 samt bilag 8 om ”Modelændringer i model for 
kvalitet i leveringen”: 

Tilsynets afgørelse af 18. december 2012: 
 
[…] 
 

 
10 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-13-3-76. 

11 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 

12 Energiklagenævnets afgørelse, J.nr. 1011-15-4-34. 
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168. For at fastslå om selskaberne har en så høj afbrudshyppighed eller afbrudsvarighed, at de 
skal pålægges et krav, beregnes i modellen en række overordnede tærskelværdier og derefter en 
række individuelle (selskabsspecifikke) tærskelværdier. 
 
169. De overordnede tærskelværdier beregnes for både varighed og hyppighed for hvert af de fi-
re spændingsniveauer. Som grundlag for fastsættelsen af de overordnede tærskelværdier har 
Sekretariatet for Energitilsynet anvendt selskabernes indberettede data vedrørende både 2010 
og 2011. Hensigten hermed er at mindske effekten af eventuelle ekstreme observationer. Grun-
det relativt færre observationer for 70-170 kV end for de øvrige spændingsniveauer, har sekreta-
riatet for dette niveau tillige anvendt data for 2009. 
 
[…] 
 
172. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gennemsnit af de fire overordnede 
tærskelværdier. Både selskabernes fordeling af km elnet mellem de enkelte spændingsniveauer 
og selskabernes fordeling af kunder mellem de enkelte spændingsniveauer indgår som vægte 
ved denne beregning af de individuelle tærskelværdier. De to fordelinger indgår med samme 
vægt. 
 
[…] 
 
Bilag 8: 
 
[…] 
 
3. Opsummering 
På baggrund af ovenstående ændres benchmarkingmodellerne for kvalitet i 
leveringen på følgende måde: 

 
- På aggregeret niveau foretages en modeljustering, således at 2011-modelændringen set 

over en årrække ikke markant ændrer det samlede krav, branchen bliver pålagt i benchmar-
kingen af selskaberneskvalitet i levering på aggregeret niveau. Modeljusteringen er foretaget 
ved at ændre på fraktilen i forbindelse med fastsættelsen af de overordnede tærskelværdier 
fra 80 pct. til 83 pct. 

- På enkeltkundeniveau indføres en kontinuert kravudmøntning med en uændret neutral zone 
på 1 pct. og et kravloft for hhv. afbrudshyppighed og -varighed på 0,5 pct. for hvert spæn-
dingsniveau. Gradueringsparameteren fastsættes til 0,4. Dette medfører, at modelændrin-
gen så vidt muligt set over en årrække gennemsnitligt er neutral i forhold til det samlede 
kravniveau. 

 
[…] 

 
72. Klagenævnets stadfæstelse af den 19. august 2013: 

Energitilsynets afgørelse af 18. december 2012 ophæves, og sagen hjemvises for så vidt angår 
omkostningerne til SmartGrid og fjernaflæste målere med henblik på, at Energitilsynet foretager 
nye beregninger af effektiviseringskravene til de selskaber, der har haft omkostninger til Smart-
Grid-løsninger og fjernaflæste målere, således at omkostningerne til SmartGrid og fjernaflæste 
målere holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 
 

73. Energiklagenævnet stadfæstede d. 27. juni 201413 Energitilsynets afgørelse af 
17. december 2013 for så vidt angår en ansøgning om ekstraordinære omkostnin-
ger vedr. omkostninger til kabelomlægning i forbindelse med metro city-ringen. 
Energiklagenævnet stadfæstede, at omkostninger til kabelomlægninger generelt 
ikke kan anses for ekstraordinære, da netvirksomhederne må påregne, at sådanne 

 
13 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 



ENERGITILSYNET | EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRKSOMHEDERNE FOR 2016 Side 20/48 

omkostninger løbende bliver nødvendige som følge af vejarbejder og byudvikling, 
jf. d. 27. juni 201414: 

[…] 
 
Energiklagenævnet finder anledning til at bemærke, at udeladelse af benchmarkingen af ekstra-
ordinære omkostninger er en skønsmæssig afgørelse, og at Energitilsynet som anført er forpligtet 
til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. De anførte bagatelgrænser på 0,5 % af 
netvolumen og den absolutte grænse på kr. 2 mio. kan derfor alene anvendes som vejledende for 
skønsudøvelsen. Energitilsynet kan således ikke på grundlag af en regel alene fastsat i tilsynets 
praksis automatisk afskære ekstraordinære omkostninger under disse bagatelgrænser. 
 
Energiklagenævnet finder, at DONG er fremkommet med tilstrækkelige oplysninger om kabelom-
lægninger til, at nævnet kan vurdere, om der er tale om ekstraordinære omkostninger, og sagen 
hjemvises derfor ikke til Energitilsynet. Omkostninger til kabelomlægninger kan generelt ikke an-
ses for ekstraordinære, da elnetselskaberne må påregne, at sådanne omkostninger løbende bli-
ver nødvendige som følge af vejarbejder og som følge af byudvikling. Anlægget af Cityringen ad-
skiller sig i denne henseende efter Energiklagenævnets opfattelse ikke fra anden byudvikling. Det 
forhold, at selve det anlægsarbejde, som anlægsvirksomheden udfører, har en anden karakter 
end sædvanligt vejarbejde, kan ikke være afgørende, når DONG dog måtte forvente, at der inden 
for netområdet forekommer byudvikling.  
 
Anlæg af metro kan næppe forventes at blive aktuelt i mange byområder i Danmark, og det skal 
derfor også tages i betragtning, om anlægsinvesteringen har en størrelse, som bevirker, at om-
kostningerne til kabelomlægninger skal betragtes som ekstraordinære. Energiklagenævnet er 
enigt med Energitilsynet i, at der må ses på de årlige afskrivninger, når omkostningerne sam-
menholdes med netvolumen, og nævnet finder ikke, at et beløb på kr. 1,6 mio., der alene udgør 
0,04 % af selskabets netvolumen, kan betragtes som ekstraordinært. Energiklagenævnet tiltræ-
der således Energitilsynets afgørelse af, at der i denne sag ikke er tale om ekstraordinære om-
kostninger.  
 
[…] 
 

74. Netvirksomhedernes omkostninger til etablering af datahubben udgør ikke 
væsentlige meromkostninger som følge af pålæg, som ligger ud over forpligtelsen 
til at drive nettene, og kan således ikke berettige forhøjelse af indtægtsrammen, jf. 
klagenævnets afgørelse af 28. oktober 201515: 

[…] 
 
Energitilsynet har som forudsat i § 70, stk. 7, 3. pkt. indhentet udtalelse af 24. september 2012 fra 
Energistyrelsen om, hvorvidt der er tale om forpligtelser, der går ud over den generelle forpligtel-
se i henhold til § 20, stk. 1. Energistyrelsen udtalte, at det er styrelsens opfattelse, at de nævnte 
omkostninger til medarbejderudvikling og tilpasning af egne it-systemer ligger inden for de forplig-
telser, der følger af lovens § 20, stk. 1. 
 
Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energitilsynets vurdering af, at klagerens omkostninger til 
konsulenttimer og interne timer samt uddannelse i forbindelse med indførelsen af datahubben ik-
ke skal betragtes som et pålæg efter elforsyningslovens § 70, stk. 7, der berettiger til forhøjelse af 
indtægtsrammen.  
 
Som det klare udgangspunkt må det som anført i Energiklagenævnets afgørelse af 12. maj 2014 
antages, at der med myndighedspålæg – eller pålæg fra Energinet.dk – menes individuelle pålæg 
i form af konkrete forvaltningsafgørelser og ikke generelle retsakter i form af f.eks. lovregulering, 
som tilfældet er i nærværende sag. 

 
14 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 

15 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr 1011-14-166-36. 
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Det er endvidere ikke grundlag for at antage, at klagerens omkostninger skal betragtes som væ-
sentlige meromkostninger, som følge af pålæg, som ligger ud over forpligtelsen til at drive nette-
ne, jf. elforsyningslovens § 20, stk. 1. Omkostningerne er relateret til etableringen af datahubben, 
som skal administrere måledata, hvilket også tidligere har henhørt under netvirksomhedernes 
forpligtelser. 
 
Der er således ikke i forarbejder til reglerne i elforsyningsloven om etableringen af datahubben 
holdepunkter for at antage, at netvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med indførelsen af 
datahubben eller virksomhedernes driftsomkostninger skal give adgang til forhøjelse af indtægts-
rammen. Tværtimod findes der i lovforslagets afsnit 4 om økonomiske og administrative konse-
kvenser for erhvervslivet en bemærkning om, at forslaget ikke vil betyde, at Energitilsynet vil kun-
ne forhøje netvirksomhedernes indtægtsrammer, da funktionskravene ikke medfører en væsentlig 
merudgift i forhold til dagens standard. Dette blev efterfølgende ændret, således at der rent fak-
tisk blev givet adgang til forhøjelse af indtægtsrammerne som følge af kravet om fjernaflæste el-
målere. Det er muligt, at lovgiver ikke har forudset alle omkostninger i forbindelse med etablerin-
gen af datahubben, men der er dog ikke i forarbejderne støtte for en antagelse om, at sådanne 
omkostninger skal betragtes som pålæg, der kan berettige til forhøjelse af indtægtsrammen. Der 
vil endvidere med indførelsen af datahubben fremkomme varige besparelser for netvirksomhe-
derne. 
 
På denne baggrund stadfæster Energiklagenævnet afgørelsen fra Energitilsynet. 
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5. VURDERING 

75. Netvirksomhederne bliver benchmarket på baggrund af deres præstationer i 
forbindelse med økonomisk effektivitet, kvalitet i levering af el på aggregeret ni-
veau og kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau i 2014. 

76. For hvert område har Sekretariatet for Energitilsynet valgt en benchmarking-
metode, der tager højde for, at netvirksomhederne er underlagt forskelligartede 
vilkår.  

77. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af netvirksomhedernes økono-
miske effektivitet sker med den såkaldte netvolumenmodel, som fastsætter hver 
enkelt netvirksomheds effektiviseringspotentiale, jf. afsnit 5.1. 

78. Sekretariatet for Energitilsynet foretager dernæst en benchmarking af alle net-
virksomheder på kvalitet i levering af el på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2. Net-
virksomhederne benchmarkes separat for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. 
Der tages højde for den enkelte netvirksomheds fordeling af elnet i de tre forskel-
lige statistikområder (0,4 kV, 1-24 kV og 25-99 kV), da afbrudseffektiviteten er 
forskellig på de forskellige spændingsniveauer. 

79. Derudover benchmarkes de netvirksomheder, der har elnet på 0,4 kV og 1-24 
kV, på kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau, jf. afsnit 5.3. De netvirksom-
heder, der alene opererer på det højere spændingsniveau 25-99 kV, indgår ikke i 
benchmarkingen af kvalitet i leveringen af el på enkeltkundeniveau.  

80. Afslutningsvis fastsættes de samlede effektiviseringskrav for elnetvirksomhe-
derne, jf. afsnit 5.4. 

5.1. BENCHMARKING AF ØKONOMISK EFFEKTIVITET 
81. Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder en benchmarking af elnetvirksom-
hedernes økonomiske effektivitet, og på baggrund heraf beregner Sekretariatet for 
Energitilsynet netvirksomhedernes effektiviseringspotentiale.  

5.1.1 PRÆSENTATION AF MODEL 
82. I dette afsnit gennemgås modellen for økonomisk effektivitet. Først beskrives 
datagrundlaget og herunder kvalitetssikringen af data. Dernæst gives en overord-
net gennemgang af modellen og kravudmøntningen. Endelig gives en gennemgang 
af de ændringer af modellen, der er lavet i forbindelse med dette års benchmar-
king. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
83. Elnetvirksomhederne indberetter netkomponenter og omkostningerne for regn-
skabsåret 2014, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 2. Netvirksomhe-
derne indberetter data for i alt 22 netkomponenter og 10 kategorier af omkost-
ningsposter, jf. bilag 1.  
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84. Sekretariatet for Energitilsynet har igen i år haft stort fokus på at kvalitetssikre 
netvirksomhedernes indberettede data. 

85. For det første er netvirksomhedernes indberetning af netkomponenter og om-
kostninger sammenlignet med tidligere års indberetninger. Netvirksomhederne er 
blevet kontaktet og indberetningerne vurderet særskilt, hvis et af følgende kriterier 
har været opfyldt: 

− Én eller flere komponenter eller omkostningstyper har ændret sig med mere 
end 20 pct.  

− Der er tilkommet nye komponenter 
− Der er forekommet skift fra kabel til luftledninger 
− Der er forekommet skift fra fjernaflæste til ikke-fjernaflæste målere  
− Sammenligning af indberetninger af økonomisk data med indberetninger til 

reguleringsregnskabet 
 
86. Disse kriterier har medført, at indberetningerne fra 52 netvirksomheder ud af 
64 er vurderet særskilt, hvor sekretariatet har kontaktet netvirksomhederne og fået 
redegørelser for ændringer og afvigelser. Dette svarer til 80 pct. af de indberettede 
data. Valideringen har medført, at 22 netvirksomheder har haft korrektioner til 
deres indberetning. 

87. For det andet er indberetningerne for netvirksomheder i benchmarkbasis16 
udtaget til en mere grundig kontrol for yderligere at sikre, at benchmarkbasis bli-
ver fastsat korrekt og ikke indeholder datafejl, der kan have betydning for hele 
benchmarkingen. Foruden konkret stillingtagen til netvirksomhedernes indberet-
ninger og ansøgninger om ekstraordinære omkostninger er der bl.a. analyseret 
følgende: 

− Sammenligning af netkomponenter over en treårig periode 
− Sammenligning af omkostninger over en treårig periode 
 
88. Kvalitetssikring af datamaterialet har ført til mindre rettelser og afklaringer af 
data, og det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at denne kvalitetssikring 
har bidraget til en tilstrækkelig datakvalitet, og at de netvirksomheder der indgår i 
benchmarkbasis er blevet grundigt datavalideret. 

Omkostningsgrundlaget i netvolumenmodellen 
89. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetvirksomhedernes økonomi-
ske effektivitet vha. den såkaldte netvolumenmodel. Netvolumenmodellen sam-
menligner netvirksomhedernes relative omkostningseffektivitet ud fra netvirksom-
hedernes omkostninger og sammensætning af elnettet (kabler, luftledninger, stati-
oner, felter m.v. på forskellige spændingskategorier samt målere).    

 
16 Benchmarkbasis er et vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks, jf. bilag 1 for en gennemgang af 

beregningen af benchmarkbasis. 
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90. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter først netvirksomhedernes netvolu-
men, som er et udtryk for de forventede gennemsnitlige omkostninger forbundet 
med et givent elnet. Netvolumen beregnes på baggrund af netvirksomhedernes 
anmeldte netkomponenter og de fastsatte omkostningsækvivalenter. Omkostning-
sækvivalenterne er fastsat som netvirksomhedernes gennemsnitlige enhedsom-
kostninger ved de pågældende netkomponenter i 200517. 

91. Sekretariatet for Energitilsynet beregner dernæst et omkostningsindeks for 
hver netvirksomhed. Dette bestemmes ved at dividere den enkelte netvirksomheds 
omkostningsgrundlag med det beregnede netvolumen. Omkostningsindekset er 
således et relativt udtryk for netvirksomhedens effektivitet – jo lavere omkost-
ningsindeks, jo mere effektiv er netvirksomheden. Opgørelsen af omkostnings-
grundlaget samlet set for elnetvirksomhederne og de påvirkelige omkostninger 
fremgår af tabel 3. 

TABEL 3 | OPGØRELSE AF OMKOSTNINGSGRUNDLAG OG PÅVIRKELIGE OM-
KOSTNINGER1 

 Mio. kr.  

Driftsomkostninger  2.860 

+ Afskrivninger  1.999 

- Nettab 786 

- Godkendt korrektion ekstraordinære afskrivninger 35 

- Godkendt korrektion ekstraordinære driftsomkostninger 72 

- Godkendt korrektion afskrivninger til smart grid 6 

- Godkendt korrektion driftsomkostninger til smart grid 14 

- Korrektion af driftsomkostninger vedr. regnskabspraksis for   

  fjernaflæste målere     

-7 

- Korrektion af afskrivninger vedr. regnskabspraksis for   

  fjernaflæste målere     

37 

= Omkostningsgrundlag benyttet i benchmarkingen 3.915 

  

Driftsomkostninger 2.860 

- Nettab 786 

- Ekstraordinære driftsomkostninger 87 

= Påvirkelige omkostninger 1.987 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Pga. afrunding summerer de enkelte tal ikke til totalen. 
Note 1: Tabellen omfatter aggregerede beløb for alle netvirksomheder, regnskabsdata for 2014. 

 
17 Fjernaflæste målere i 2014. 
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92. Netvirksomhedernes omkostningsgrundlag i 2015-modellen fastlægges på 
baggrund af netvirksomhedernes anmeldelse af driftsomkostninger, afskrivninger 
og netkomponenter for 2014. Hertil kan netvirksomhederne ansøge Energitilsynet 
om godkendelse af ekstraordinære omkostninger, som kan holdes ude af bench-
markingen.  

93. Sekretariatet for Energitilsynet foretager i øvrigt for hver enkelt ansøgning en 
konkret vurdering af om de enkelte ansøgninger kan anses for ekstraordinære om-
kostninger. 

94. Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet god-
kendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i 5 omkostningskategori-
er, jf. bilag 3: 

− Omkostninger afholdt af 3. part 
− Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser 
− Force majeure omkostninger 
− Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netvirksomhedernes adfærd, 

herunder straksafskrivninger på gamle ikke-fjernaflæste målere og migre-
ringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner 

− Omkostninger til smart grid projekter 
 
Omkostninger til smart grid projekter 
95. Definitionen af smart grid er fortsat ikke afklaret og udførlig – antallet af an-
søgninger vedr. omkostninger til smart grid var relativt begrænset i forbindelse 
med benchmarkingen i 2014, og sekretariatet har derfor ikke fået væsentlig mere 
erfaring omkring smart grid siden sidste år.  

96. Såfremt definitionen af smart grid var afklaret og udførlig, ville datagrundlaget 
med udgangspunkt i det begrænsede antal smart grid-investeringer ikke være til-
strækkeligt stort til, at det ville være hensigtsmæssigt at basere beregningerne af 
omkostningsækvivalenterne herpå.  

97. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at metoden til håndtering af 
smart grid i benchmarkingen i 2015 mest hensigtsmæssigt, som bekræftet af Ener-
giklagenævnet i sin afgørelse af 19. august 2013, bør forblive uændret fra afgørel-
sesårene 2012, 2013 og 2014, dvs. alle omkostninger til smart grid investeringer 
kan holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Således vil 
processen i 2015 ligeledes blive brugt til at indsamle materiale og erfaringer om-
kring, hvad smart grid dækker over.  

98. Sekretariatet forsøger således fortsat at få erfaring omkring begrebet smart 
grid. Det er fortsat sekretariatets målsætning, at omkostninger til smart grid skal 
indgå i benchmarkingen i fremtiden, når den fornødne erfaring er opnået. Sekreta-
riatet vil herefter fortsætte sin dialog med branchen herom. 

99. Netvirksomhederne har således i forbindelse med årets benchmarking kunne 
indsende ansøgninger vedr. ekstraordinære omkostninger til smart grid. En god-
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kendelse af ansøgningerne forudsætter fremsendelse af en projektbeskrivelse og 
dokumentation for de afholdte omkostninger f.eks. i form af konkrete regnskabs-
poster og godkendt budget for projektet. Ansøgningen skal foretages i det tilhø-
rende smart grid skema, hvor der blandt andet skal angives den smart grid kategori 
(1-15) fra Dansk Energis smart grid katalog, som omkostningerne falder under. 

100. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række ansøgninger vedr. 
smart grid projekter for reguleringsåret 2014, jf. bilag 3. Sekretariatet for Energi-
tilsynet har for hver enkelt ansøgning foretaget en konkret vurdering af, om de 
enkelte projekter kan anses som smart grid i årets afgørelse. 

101. Sekretariatet vil fortsat arbejde på at opstille kriterier, som smart grid projek-
terne skal opfylde for fremadrettet at blive accepteret som ekstraordinære omkost-
ninger i benchmarkingen i 2016. 

102. Det er derfor vigtigt at bemærke, at smart grid projekter accepteret i årets 
afgørelse som ekstraordinære omkostninger ikke nødvendigvis vil blive accepteret 
fremadrettet givet, at de falder uden for de kriterier, der fremadrettet kan forventes 
at blive opstillet for smart grid. 

Fastsættelse af effektiviseringspotentiale 
103. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter ud fra elnetvirksomhedernes om-
kostningsindeks et effektiviseringspotentiale for hver netvirksomhed ved at 
benchmarke elnetvirksomhedernes omkostningsindeks. Effektiviseringspotentialet 
fastsættes ved at sammenligne netvirksomhedernes omkostningsindeks med et 
vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks (også betegnet benchmarkba-
sis).  

104. En fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som et 
effektiviseringskrav. Dette gøres bl.a. ud fra en betragtning om, at det er rimeligt 
at antage, at en netvirksomhed på et konkurrenceudsat marked ville være nødt til 
at indhente sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig periode. Det er vigtigt 
at bemærke, at de resterende 75 pct. af det beregnede effektiviseringspotentiale 
ikke udmøntes, da benchmarkingen året efter foretages på ny. Den begrænsede 
udmøntning af det opgjorte effektiviseringspotentiale skal også ses i lyset af den 
usikkerhed, der altid er forbundet med benchmarking. I bilag 1 er illustreret et 
eksempel på kravudmøntningen og den faktiske indhentningsperiode for netvirk-
somhederne.  

105. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de individuelle 
procentvise krav til et absolut kronebeløb for hver enkelt netvirksomhed med ud-
gangspunkt i netvirksomhedens påvirkelige omkostninger. Netvirksomhedernes 
påvirkelige omkostninger er defineret som netvirksomhedernes samlede omkost-
ninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte ekstraordi-
nære omkostninger, jf. tabel 3. Dette svarer til, at netvirksomhederne får udmøntet 
et effektiviseringskrav på baggrund af ca. halvdelen af deres samlede omkost-
ningsgrundlag.  
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106. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en grundig beskrivelse af net-
volumenmodellen samt metoden til fastsættelse af effektiviseringskrav, jf. bilag 1.  

107. Sekretariatet har endvidere lavet en række analyser vedrørende fordyrende 
rammevilkår i benchmarkingen. Sekretariatet finder, at distributionsvirksomheder-
ne i lighed med de foregående år skal korrigeres for netvirksomhedernes kunde-
tæthed. Sekretariatet finder endvidere fortsat, at der ikke er statistisk grundlag for 
at korrigere for et korrosivt miljø, jf. bilag 2. 

108. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at Retten i Holstebro afsagde 
dom d. 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/201118 vedr. Energiklagenævnets stadfæ-
stelse d. 7. maj 2012 af Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 om at undla-
de korrektion for geografisk fordyrende rammevilkår på vestkysten (korrosion, 
vindpåvirkning, stort antal decentrale produktionsenheder og manglende kunde-
tæthed). 

Modelusikkerhed 
109. I en statistisk model vil det være svært at undgå modelusikkerhed fuldstæn-
digt. Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på dette og søger at tage højde 
for denne modelusikkerhed ved hjælp af en række forhold og korrektioner i 
benchmarkingen – særligt i forbindelse med beregningen af effektiviseringspoten-
tialet samt udmøntningen af effektiviseringskravet. 

110. For det første bliver effektiviseringspotentialet beregnet som afstanden fra 
netvirksomhedernes omkostningsindeks til et vægtet gennemsnit af de 10 pct. bed-
ste distributionsvirksomheders omkostningsindeks (20 pct. for transformerfor-
eninger). Det indebærer, at netvirksomhederne ikke bliver sammenlignet med det 
absolut bedste netvirksomhed men derimod med 10 pct. af de bedste netvirksom-
heder.  

111. For det andet, hvis en netvirksomhed, har et omkostningsindeks, der er væ-
sentligt bedre (20 pct.) end den næstbedste netvirksomhed, frasorteres denne virk-
somhed som en ekstrem observation fra beregningen af benchmarkbasis.    

112. For det tredje er der lagt en sikkerhedsmargin ind i kravudmøntningen, såle-
des at netvirksomhederne alene bliver pålagt et effektiviseringskrav, der årligt 
svarer til en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale. Dvs. de reste-
rende 75 pct. af effektiviseringspotentialet ikke bliver udmøntet, da der næste år 
foretages en ny benchmarking på baggrund af et nyt datagrundlag.  

113. For det fjerde udmåles kravene på baggrund af de påvirkelige omkostninger, 
dvs. omkostninger som kan påvirkes på kort sigt. Disse udgør alene ca. 50 pct. af 
benchmarkingens omkostningsgrundlag.  

 
18 Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-11-2. 
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114. For det femte korrigeres netvirksomhederne for fordyrende rammevilkår i 
form af en kundetæthedskorrektion, som tager hensyn til de forskelle, der er på 
netvirksomhedernes driftsomkostninger, som følge af forskellig kundetæthed.  

115. For det sjette korrigeres der for ekstraordinære omkostninger i forbindelse 
med opgørelsen af netvirksomhedernes effektiviseringskrav. I årets benchmarking 
har sekretariatet således godkendt 58 anmodninger om ekstraordinære omkostnin-
ger, som fratrækkes de pågældende netvirksomheders omkostningsgrundlag i 
benchmarkingen.  

Realiserede effektiviseringer 
116. Energiklagenævnet anførte i sin afgørelse af 19. august 2013 vedr. elnetvirk-
somhedernes effektiviseringskrav for 2013, at Energitilsynet bør underkaste be-
tydningen af allerede realiserede effektiviseringer en nærmere vurdering inden der 
udmeldes krav for 2014. 

117. Energitilsynet har i sin afgørelse af 17. december 2013 vurderet, at der ikke 
bør være et loft over udmeldte effektiviseringskrav, idet elnetvirksomhederne må 
antages at kunne realisere de udmøntede effektiviseringskrav.  

118. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at der allerede i sekretariatets 
benchmarkingmodel bliver taget højde for disse realiserede effektiviseringer i de 
udmeldte effektiviseringskrav, idet netvirksomhedernes omkostningsgrundlag i 
benchmarkingen reduceres som følge af effektiviseringer, jf. bilag 1 til Energitil-
synets afgørelse af 17. december 2013. 

119. Energiklagenævnet anførte herefter i sin afgørelse af 27. juni 2014, at det 
ikke er udtryk for effektiv drift, såfremt undladte effektiviseringer gennem nogle 
år fører til, at den reducerede indtægtsramme ikke længere kan dække omkostnin-
gerne. Energiklagenævnet understregede dermed, at Energitilsynets fortsatte årlige 
udmeldinger af effektiviseringskrav ikke er i strid med indtægtsrammebekendtgø-
relsen og elforsyningsloven.  

120. Energiklagenævnet fremhævede endvidere, at Energitilsynets årlige udmel-
dinger af effektiviseringskrav heller ikke er i strid med proportionalitetsprincippet, 
når der ifølge reglerne skal udmeldes årlige effektiviseringskrav. 

121. I Energiklagenævnets afgørelse af 9. september 2015 stadfæstede Energikla-
genævnet Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 og bemærkede i den 
forbindelse, at der skal ske en fortløbende effektivisering af netvirksomhedernes 
omkostninger. Den gældende indtægtsrammebekendtgørelse indeholder ikke et 
loft for, hvor stort et effektiviseringskrav en netvirksomhed kan stilles overfor i et 
enkelt år eller eventuelt tillige akkumuleret over en årrække. Det er således ikke 
efter reglerne tilstrækkeligt, at netvirksomhederne reducerer deres omkostninger 
med det effektiviseringspotentiale, som kan opgøres på et givet tidspunkt. Netvirk-
somhederne skal hvert år udsættes for en sammenligning med hinanden med det 
resultat, at der udmeldes nye effektiviseringskrav over for de netvirksomheder, 
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som ikke er de mest effektive, idet antagelsen er, at virksomhederne til stadighed 
vil kunne reducere deres omkostninger gennem yderligere effektiviseringer. 

5.1.2. EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER 
122. En række elnetvirksomheder har i forbindelse med anmeldelse af regulerings-
regnskaber og netkomponenter ansøgt Sekretariatet for Energitilsynet om godken-
delse af ekstraordinære omkostninger.  

123. En nærmere vurdering af ekstraordinære omkostninger og Sekretariatet for 
Energitilsynets behandling af de indkomne ansøgninger er henlagt til bilag 3. Se-
kretariatet for Energitilsynet har samlet set godkendt ekstraordinære omkostninger 
på 128 mio. kr., jf. tabel 4, hvilket er på niveau med sidste år. Dette beløb inklude-
rer netvirksomhedernes indberetning af omkostninger til smart grid (20,6 mio. kr.), 
omkostninger afholdt af tredjepart, hvor netvirksomheden modtager fuld refusion 
af 3. part (25,4 mio. kr.) samt omkostninger vedr. søkabler (10,9 mio. kr.).  

124. De omkostningstyper, som de godkendte omkostninger falder under, har alle 
tidligere været godkendt af Energitilsynet og siden stadfæstet i Energiklagenæv-
net, senest i Energiklagenævnets afgørelse af 9. september 2015. 

TABEL 4 | GODKENDTE EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER  

Netvirksomhed Korrektion af 

afskrivninge r 

kr.

Korrektion af 

driftsomkostninger

kr.

AURA - BE Net A/S 115.496 0

AURA GE Net A/S 1.450.192 0

AURA VE Net A/S 372.323 0

AURA ØE Net A/S 2.722.299 0

DONG Energy Eldistribution A/S 17.400.000 33.600.000

Energi Fyn Net A/S 0 1.740.365

Energi Viborg Elnet A/S 0 5.090.422

Fyns Net a.m.b.a. 580.314 0

HEF Net A/S 0 7.431.706

Ikast Værkerne Net A/S 1.082.604 0

NOE Net A/S 0 4.494.005

LEF Net A/S 1.372.292 194.012

Nakskov Elnet A/S 58.252 0

NKE Elnet A/S 504.367 67.319

Nord Energi Net A/S 2.659.683 2.586.927

NRGI Net A/S 2.749.894 3.670.529

Nyfors Net A/S 0 157.717

SEAS-NVE Net A/S 1.137.571 17.514.426

SEF Net A/S 69.880 1.548.859

Syd Energi Net A/S 6.968.584 4.227.166
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Netvirksomhed Korrektion af 

afskrivninge r 

kr.

Korrektion af 

driftsomkostninger  

kr. 

Thy-Mors Energi Elnet A/S 135.710 4.016.879 

TRE-FOR El net A/S 239.313 130.527 

Verdo Hillerød El-net A/S 2.000 14.822 

Verdo Randers El-net A/S 33.000 133.848 

Vestforsyning Net A/S 1.487.268 135.000 

Aars-Hornum Net A/S 197.200 0 

I alt  41.338.242 86.754.529 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

5.1.3 RESULTAT AF BENCHMARKING AF ØKONOMISK EFFEKTIVITET 
125. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking resulterer i fastsættelsen af 
elnetvirksomhedernes effektiviseringspotentialer. Disse varierer mellem 0 pct. og 
47 pct. for distributionsvirksomheder og 0 pct. og 68 pct. for transformerforenin-
ger i årets benchmarking. 

126. Der udmøntes en fjerdedel (en syvendedel for 50 kV distribution) af de be-
regnede effektiviseringspotentialer som et effektiviseringskrav, som udmøntes i 
forhold til netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger i et kronebeløb på net-
virksomhedernes indtægtsrammer for 2016. jf. afsnit 5.1.1. 

127. Grundet det begrænsede antal 50 kV distributionsvirksomheder (2 stk.) er 
disse netvirksomheders effektiviseringspotentialer fastsættes med udgangspunkt i 
benchmarkbasis for distributionsvirksomhederne. 

128. Elnetvirksomhedernes effektiviseringskrav i henhold til benchmarkingmodel-
len er opgjort i tabel 5, hvor kravene er afrundet ned til nærmeste 5.000 kr. 

TABEL 5 | EFFEKTIVISERINGKRAV VED BENCHMARKING AF ØKONOMISK EFFEK-
TIVITET 

Netvirksomhed Effektiviseringskrav Effektiviseringskrav

 pct. kr.

50 kV distribution (2 stk.) 

Fyns Net a.m.b.a. 0,00 0

Vestjyske Net 60 kV A/S 2,56 280.000

I alt 50 kV distribution  280.000

Distribution (45 stk.)  

NRGi Net A/S 0,00 0

Frederikshavn Elnet A/S 0,00 0

NOE Net A/S 0,00 0
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Netvirksomhed Effektiviseringskrav Effektiviseringskrav

 pct. kr.

AURA El-net ØE A/S 0,37 120.000

EnergiMidt Net A/S 0,43 550.000

Verdo Randers El-net A/S 0,73 190.000

Nord Energi Net A/S 0,89 435.000

Syd Energi Net A/S 1,06 1.455.000

TRE-FOR El-net A/S 1,31 895.000

HEF Net A/S 1,92 1.330.000

Energi Fyn Net A/S 2,10 1.695.000

RAH Net A/S 2,16 350.000

Nyfors Net A/S 2,18 555.000

LEF Net A/S 2,25 155.000

Energi Viborg Elnet A/S 2,35 250.000

NKE Elnet A/S 2,42 230.000

SEF Net A/S 2,43 350.000

AURA El-net GE A/S 2,47 455.000

AURA El-net VE A/S 2,52 225.000

RAH Net 2 A/S 2,76 100.000

Verdo Hillerød El-net A/S 3,10 225.000

Ikast Værkerne Net A/S 3,63 150.000

MES Net A/S 4,07 640.000

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 4,18 100.000

AURA El-net BE  A/S 4,19 255.000

SK Elnet A/S 4,51 715.000

Ravdex A/S 4,83 510.000

Thy-Mors Energi Net A/S 4,87 1.710.000

FFV El A/S 5,76 550.000

SEAS-NVE Net A/S 6,02 14.100.000

Bjerringbro Elværk 6,35 145.000

Tarm Elværk Net A/S 6,57 95.000

Kjellerup Elnet A/S 6,60 155.000

Vestforsyning Net A/S 7,03 1.055.000

Vordingborg Elnet A/S 7,14 215.000

Videbæk Elnet A/S 7,15 140.000

Forsyning Helsingør Elnet A/S 7,23 940.000

DONG Energy Eldistribution A/S 7,39 51.285.000

Struer Forsyning Elnet A/S 8,92 440.000

Hammel Elforsyning Net A/S 9,18 265.000

Østkraft Net A/S 9,23 2.580.000

Nakskov Elnet A/S 9,26 585.000

Hurup Elværk Net A/S 11,55 325.000

Læsø Elnet A/S 11,60 340.000
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Netvirksomhed Effektiviseringskrav Effektiviseringskrav

 pct. kr.

GEV Net A/S 11,61 670.000

I alt distribution 87.530.000

Transformerforeninger (17 stk.)  

Sunds Elforsyning 0,00 0

Bårdesø Elforsyning 0,60 0

Brenderup Netselskab a.m.b.a. 5,16 30.000

Hjerting Transformatorforening a.m.b.a. 8,01 85.000

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Net-
selskab a.m.b.a. 

9,16 50.000

Kongerslev Elnet Aps 9,30 25.000

Aal El Net a.m.b.a. 9,62 70.000

Paarup El-forsyning a.m.b.a. 10,04 125.000

Hasmark Egense Energinet a.m.b.a. 13,26 95.000

Netselskabet Ullerslev Elforsyning a.m.b.a. 13,94 120.000

Hirtshals El-Netselskab A/S 14,02 130.000

Ejby Elnet a.m.b.a. 14,11 105.000

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab a.m.b.a. 15,07 80.000

Vildbjerg Elværk a.m.b.a. 15,42 290.000

Aars-Hornum El-Forsyning a.m.b.a. 15,58 370.000

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 15,61 250.000

Kibæk Elværk a.m.b.a. 17,08 175.000

I alt transformerforeninger 2.000.000

I alt alle netvirksomheder  89.810.000

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Ad-hoc korrektion af fusioner 
129. Sekretariatet for Energitilsynet har i lighed med tidligere år analyseret fusio-
ner særskilt, således at to fusionerede netvirksomheder ikke kan få et højere krav, 
end de to separate netvirksomheder ellers ville have fået sammenlagt.  

130. Eventuelle fusionskorrektioner beregnes på baggrund af benchmarkingmodel-
len for 2014. Korrektionen er en etårig korrektion, da netvirksomhederne forventes 
at indhente stordriftsfordele hurtigt. Se beregninger og evt. korrektion i bilag 4. 
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5.2. BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERINGEN PÅ AGGREGERET NIVE AU 
131. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetvirksomhedernes kvalitet i 
levering på aggregeret niveau, dvs. den gennemsnitlige leveringskvalitet, som 
kunderne har oplevet. Dette gøres for at tilskynde netvirksomhederne til så vidt 
muligt at reducere antallet samt varigheden af afbrud. 

5.2.1. PRÆSENTATION AF MODEL 
132. I dette afsnit gives en kort præsentation af modellen for benchmarking af 
elnetvirksomhedernes kvalitet i levering på aggregeret niveau samt resultaterne af 
årets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau. For en detaljeret 
gennemgang af modellen henvises til bilag 6. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
133. Til årets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau indberetter 
netvirksomhederne afbrudsdata for 2014 for de tre statistikområder 0,4 kV, 1-24 
kV og 25-99 kV. 

134. Netvirksomhederne indberetter kundetal og antal km net samt samlet af-
brudshyppighed (antal kundeafbrud) og samlet afbrudsvarighed (antal kundeaf-
brudsminutter) fordelt på afbrudstyper for disse statistikområder.  

135. Afbrudshyppigheder og -varigheder opdeles i indberetningen for følgende 
fem typer af afbrud:  

(i) uvarslede afbrud 
(ii)  varslede afbrud 
(iii)  afbrud som følge af tredjepart 
(iv) afbrud som følge af force majeure 
(v) afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 

 
136. Se bilag 6 for en mere detaljeret beskrivelse af afbrudstyperne. 

137. I tilfælde af afbrud som følge af force majeure-hændelser, skal netvirksom-
heden i tillæg til indberetningsskemaet indsende en særskilt begrundet ansøgning 
herom til Sekretariatet for Energitilsynet, der herefter træffer konkret afgørelse.  

138. Indberetningen af kundetal og afbrudsvarigheder/-hyppigheder foretages 
særskilt for de to kundetyper forbrugere og producenter. 

139. Sekretariatet for Energitilsynet har på flere måder kvalitetssikret elnetvirk-
somhedernes afbrudsdata. Dels er der i indberetningsskemaerne et kontrolark, som 
krydstjekker hver netvirksomheds indberetning, og som dermed bl.a. sikrer, at 
antal afbrud på enkeltkundeniveau og på aggregeret niveau stemmer overens. Der-
udover er alle indberetninger gennemgået for fejl og mangler, og Sekretariatet for 
Energitilsynet har i den forbindelse taget kontakt til en række af netvirksomheder-
ne med henblik på at sikre datakvaliteten.  
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Overordnet gennemgang af modellen 
140. To af nøglebegreberne i kvalitet i levering af el på aggregeret niveau er af-
brudshyppighed og afbrudsvarighed pr. kunde pr. år.  

141. Benchmarkingmodellen tager udgangspunkt i en beregning af netvirksomhe-
dernes afbrudshyppigheder og -varigheder i hvert af de tre statistikområder. I be-
regningen heraf indgår forskellige typer af afbrud med en forskellig vægt: Uvars-
lede afbrud vægtes med 100 pct., varslede afbrud vægtes med 50 pct., afbrud for-
årsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. og afbrud som følge af force majeure samt 
afbrud uden for eget statistikområde vægtes med 0 pct. 

142. For at fastslå om en netvirksomhed har en så høj afbrudshyppighed og/eller 
afbrudsvarighed, at det skal pålægges et krav, beregnes i modellen en række over-
ordnede tærskelværdier. Der findes overordnede tærskelværdier for både afbruds-
varighed og -hyppighed for hvert af de tre statistikområder, dvs. i alt seks.  

143.  Fra og med benchmarkingen i 2012 blev de overordnede tærskelværdier 
gjort faste, således at de ikke længere vil blive genberegnet hvert år, jf. Energikla-
genævnets afgørelse af 19. august 2013.  

144. De overordnede tærskelværdier blev beregnet som de afbrudsvarigheder/-
hyppigheder, som de bedst stillede 83 pct. af kunderne har oplevet i perioden 
2010-201219. 

145. De beregnede faste overordnede tærskelværdier for modellen for kvalitet i 
levering på aggregeret niveau fremgår af tabel 6. 

TABEL 6 | FASTE TÆRSKELVÆRDIER PÅ AGGREGERET NIVEAU  

Statistikområde 0,4 kV 1-24 kV 25-99 kV

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

146. For afbrudshyppighed er tærskelværdierne udtryk for antal kundeafbrud pr. 
kunde pr. år, mens de for afbrudsvarigheden angiver antal kundeafbrudsminutter 
pr. kunde pr. år.  

147. Det bemærkes, at en netvirksomheds overtrædelse af de enkelte overordnede 
tærskelværdier ikke i sig selv medfører et krav, da det afgørende for kravudmålin-

 
19 Samme metode som blev anvendt før benchmarkingen i 2013 til fastsættelsen af de overordnede tærskelværdi-

er. 
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gen er netvirksomhedernes overskridelse af de individuelle tærskelværdier, som 
beregnes ved en vægtning af de overordnede tærskelværdier20.  

148. For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hver enkelt 
netvirksomhed en samlet individuel tærskelværdi, som går på tværs af alle tre sta-
tistikområder. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vægtet gennemsnit 
af de tre overordnede tærskelværdier. Der vægtes ligeligt med netvirksomhedernes 
fordeling af km elnet og kunder mellem statistikområderne.  

149. Herefter beregnes for hver netvirksomhed den samlede afbrudshyppighed og 
afbrudsvarighed. Disse beregnes tilsvarende som et vægtet gennemsnit af netvirk-
somheden afbrudshyppighed hhv. -varighed i de tre statistikområder, hvor der 
også vægtes ligeligt med netvirksomhedens fordeling af km elnet og kunder. 

150. Den enkelte netvirksomheds kvalitet i levering vurderes så ved at holde net-
virksomhedens samlede afbrudshyppighed og afbrudsvarighed op imod de indivi-
duelle tærskelværdier herfor, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013. 

Udmøntning af effektiviseringskrav 
151. For hver af de netvirksomheder, der har en afbrudshyppighed/-varighed, der 
er større end den individuelle tærskelværdi, beregnes den procentvise overskridel-
se af tærskelværdien. Kravets størrelse fastsættes på den baggrund i intervallet 0-1 
pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostninger21.  

152. Tabel 7 giver et overblik over, hvilke krav, der bliver stillet ved overskridelse 
af netvirksomhedens individuelle tærskelværdi. 

TABEL 7 | OVERSIGT OVER KRAVSKALAEN FOR BENCHMARKING AF KVALITET I 
LEVERING PÅ AGGREGERET NIVEAU  

Type Krav (kontinuert skala)

Afbrudshyppighed Op til 1 pct.

Afbrudsvarighed Op til 1 pct.

Maksimalt samlet krav 2 pct.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

153. De krav, der udmåles i forbindelse med benchmarkingen af kvalitet i levering 
på aggregeret niveau, er etårige, dvs. de er for benchmarkingen i 2015 alene gæl-
dende for indtægtsrammen i 2016, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 2, 
sidste pkt. 

 
20 Se afsnit 5.2.1 eller bilag 6 for en beskrivelse af beregningen af de individuelle tærskelværdier. 

21 En netvirksomheds påvirkelige omkostninger defineres som driftsomkostninger fratrukket, godkendte korrekti-
oner af driftsomkostninger samt nettab. 
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5.2.2. RESULTAT AF BENCHMARKING PÅ AGGREGERET NIVEAU 
154. Elnetvirksomhedernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-
king af kvalitet i levering for 2014-data fremgår af tabel 8 og tabel 9. Årets samle-
de resultat af benchmarkingen af netvirksomhedernes kvalitet i levering af el på 
aggregeret niveau er vist i tabel 1022. Der er i alt 11 netvirksomheder, der over-
skrider de fastsatte virksomhedsspecifikke tærskelværdier på aggregeret niveau. 
Heraf har 5 netvirksomheder både en for høj afbrudshyppighed og -varighed i 
forhold til deres virksomhedsspecifikke tærskelværdier. 

TABEL 8 | AFBRUDSHYPPIGHED: RESULTAT AF BENCHMARKING AF NETVIRK-
SOMHEDERNES KVALITET I LEVERING AF EL PÅ AGGREGERET NIVEAU FOR A F-
BRUDSHYPPIGHED 

Netvirksomhed Afbrudshyp.

pct.

Tærskelværdi

pct.

Krav

pct.

Krav

kr.

AURA El-net GE A/S 0,21 0,15 1,0 184.452

Forsyning Helsingør Elnet A/S 0,17 0,15 1,0 130.235

Fyns Net a.m.b.a 0,14 0,10 1,0 31.239

Hasmark-Egense Energinet 
a.m.b.a. 

0,13 0,04 1,0 7.421

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 0,06 0,04 1,0 24.253

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 0,07 0,04 1,0 16.262

NRGI Net A/S 0,16 0,15 0,8 795.319

RAH Net A/S 0,20 0,15 1,0 163.739

Thy-Mors Energi Elnet A/S 0,24 0,15 1,0 351.501

Verdo Hillerød Elnet A/S 0,17 0,16 1,0 73.813

Østkraft Net A/S 0,25 0,15 1,0 279.772

I alt 2.058.005

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

TABEL 9 | AFBRUDSVARIGHED: RESULTAT AF BENCHMARKING AF NETVIRKSOM-
HEDERNES KVALITET I LEVERING AF EL PÅ AGGREGERET NIVEAU FOR AF-
BRUDSVARIGHED  

Netvirksomhed Afbrudsvar.

pct.

Tærskelværdi 
pct.

Krav

pct.

Krav

kr.

Fyns Net a.m.b.a 1,89 1,73 1,0 30.032

HasmarkEgense Energinet 
a.m.b.a. 

8,80 5,66 1,0 7.421

 
22 Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærmeste 5.000 kr. i forbindelse 

med udmøntningen, jf. tabel 21.  
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Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 7,89 5,66 1,0 24.253

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 12,68 5,66 1,0 16.262

Østkraft Net A/S 11,12 8,44 1,0 279.772

I alt 357.739

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

TABEL 10 | SAMLET RESULTAT AF BENCHMARKING AF NETVIRKSOMHEDERNES 
KVALITET I LEVERING AF EL PÅ AGGREGERET NIVEAU  

Netvirksomhed Samlet krav

pct.

Samlet krav

kr.

AURA El-net GE A/S 1,0 184.452

Forsyning Helsingør Elnet A/S 1,0 130.235

Fyns Net a.m.b.a 2,0 61.271

Hasmark-Egense Energinet a.m.b.a. 2,0 14.841

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 2,0 48.505

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a 2,0 32.523

NRGI Net A/S 0,8 795.319

RAH Net A/S 1,0 163.739

Thy-Mors Energi Elnet A/S 1,0 351.501

Verdo Hillerød Elnet A/S 1,0 73.813

Østkraft Net A/S 2,0 559.544

I alt 2.415.744

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De samlede krav på kvalitet i levering afrundes først i tabel 19. 

5.3 BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERINGEN PÅ ENKELTKUNDENIVE AU 
155. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker udover den samlede leverings-
kvalitet også netvirksomhedernes kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. 

156. Benchmarkingen på enkeltkundeniveau har til formål at undgå situationer, 
hvor enkelte kunder måtte opleve mange og langvarige afbrud, på trods af, at net-
virksomheden på aggregeret niveau har en tilfredsstillende kvalitet i leveringen. 
Såfremt netvirksomhederne udelukkende stilles over for krav om tilfredsstillende 
kvalitet i levering på aggregeret niveau, kunne det give uhensigtsmæssige incita-
menter hos netvirksomhederne til at rette fokus mod den tættest befolkede del af 
nettet og nedprioritere nettets kvalitet i de områder, hvor der er længere mellem 
kunderne. 

157. I det følgende gives en kort gennemgang af modellen for kvalitet i levering 
på enkeltkundeniveau samt resultaterne af årets benchmarking af kvalitet i leve-
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ring på enkeltkundeniveau. Der henvises til bilag 7 for en detaljeret gennemgang 
af modellen. 

5.3.1 PRÆSENTATION AF MODEL 
Datagrundlag og kvalitetssikring 
158. Elnetvirksomhederne indberetter til benchmarkingen af kvalitet i levering på 
enkeltkundeniveau data for enkeltkunders afbrudshyppighed og afbrudsvarighed 
for statistikområderne 0,4 kV og 1-24 kV.   

159. Netvirksomhederne indberetter konkret, hvor mange afbrud (0,1,…, 10 eller 
flere afbrud) og afbrudsminutter (fordelt på tidsintervaller mellem 0-1 min. og 
>720 min.) de enkelte kunder på de to statistikområder samlet set har oplevet i 
løbet af året. 

160. Netvirksomhederne skal ikke i forbindelse med indberetningen af afbruds-
hyppigheder og -varigheder opdele dem – som det er tilfældet på aggregeret ni-
veau – i forskellige typer afbrud. I stedet foretages en vægtning med fordelingen af 
afbrud fra aggregeret niveau, jf. nedenfor. 

161. Der skelnes også i indberetningen af afbrudsdata for enkeltkunder mellem 
kundetyperne forbrugere og producenter. 

162. Indberetningerne af afbrud på enkeltkundeniveau er underlagt samme kvali-
tetssikring og validering som på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2.1. 

Gennemgang af modellen 
163. Der foretages særskilte (men tilsvarende) modelberegninger for hhv. afbruds-
hyppighed og afbrudsvarighed på de to statistikområder 0,4 kV og 1-24 kV, dvs. 
en netvirksomhed kan få beregnet op til fire forskellige krav for kvalitet i levering 
på enkeltkundeniveau. 

164. Først foretages en vægtning af de indberettede afbrud/afbrudsminutter for 
enkeltkunder for hver netvirksomhed. De indberettede værdier vægtes ud fra net-
virksomhedens fordeling af forskellige typer afbrud (uvarslede, varslede, tredje-
part, force majeure og uden for eget statistikområde), der fremgår af data på ag-
gregeret niveau.  

165. På baggrund af det vægtede antal berørte kunder beregnes den vægtede pro-
centuelle fordeling af netvirksomhedens kunder på de forskellige afbrudshyppig-
heder/-varigheder. Om netvirksomheden har en tilfredsstillende kvalitet i levering 
vurderes ved en sammenligning af denne procentuelle fordeling i forhold til de 
overordnede tærskelværdier. 

166. Tærskelværdierne angiver det maksimale antal afbrud og antal afbrudsminut-
ter, som mindst 99,5 pct. af kunderne oplevede i den periode, der benyttes data for. 
Fra og med benchmarkingen i 2013 er disse tærskelværdier faste. De faste tær-
skelværdier på enkeltkundeniveau er som på aggregeret niveau beregnet på bag-
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grund af de data for 2010-2012 for elnetvirksomhedernes afbrudshyppigheder og – 
varigheder. 

167. Såfremt der ikke er mere end 1 pct. af en netvirksomheds kunder, der oplever 
flere/længere afbrud end tærskelværdierne, så anses det for acceptabelt, og net-
virksomheden pålægges ikke noget krav. En netvirksomhed bliver altså pålagt et 
krav, hvis 1 pct. eller flere af netvirksomhedens kunder oplever en højere afbruds-
hyppighed hhv. -varighed end den, som mindst 99,5 pct. af alle kunder oplevede.   

Kravudmøntning 
168. Der er på enkeltkundeniveau en kontinuert kravudmøntning i lighed med den, 
der ligger til grund for kravudmøntningen på aggregeret niveau, jf. bilag 8 til 
Energitilsynets afgørelse af 18. december 2012. Kravloftet er 0,5 pct. for afbruds-
hyppighed og -varighed for hvert af de to statistikområder. Hermed er det maksi-
male samlede krav på enkeltkundeniveau 2 pct. af netvirksomhedens påvirkelige 
omkostninger, jf. tabel 11. 

TABEL 11 | OVERSIGT OVER KRAVSKALAEN FOR ENKELTKUNDENIVEAU  

Statistikområde Type afbrud Krav (kontinuert skala)

Lavspænding (0,4 kV) Hyppighed

Varighed

Op til 0,5 pct.

Op til 0,5 pct.

1-24 kV Hyppighed

Varighed

Op til 0,5 pct.

Op til 0,5 pct.

Max. samlet krav 2 pct.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

169. De krav, der udmåles i forbindelse med benchmarkingen af kvalitet i levering 
på enkeltkundeniveau, er etårige, dvs. de er for benchmarkingen i 2015 alene gæl-
dende for reguleringsåret 2016, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 27. 

170. De i 2013 beregnede faste tærskelværdier for kvalitet i levering på enkelt-
kundeniveau fremgår af tabel 14, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 
2013. 
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TABEL 12 | FASTE TÆRSKELVÆRDIER PÅ ENKELTKUNDENIVEAU  

 0,4 kV 1-24 kV

Afbrudshyppighed (antal kundeafbrud pr. år) 2 4

Afbrudsvarighed (antal kundeafbrudsminutter pr. år) 240-300 240-300

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

171. Såfremt mere end 1 pct. af en netvirksomheds kunder oplever afbrudshyppig-
heder/-varigheder svarende til eller større end disse tærskelværdier, vil netvirk-
somheden blive pålagt et krav for mindre tilfredsstillende leveringskvalitet. 

5.3.2 RESULTAT AF BENCHMARKING PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 
172. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af kvalitet i levering på en-
keltkundeniveau resulterer i fastsættelsen af krav om etårige reduktioner af ind-
tægtsrammerne for netvirksomhederne, såfremt de overstiger de individuelle tær-
skelværdier med mere end 1 pct., jf. beskrivelsen af modellen i afsnit 5.3.1.  

173. Elnetvirksomhedernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-
king af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau for 2014-data er opgjort i tabel 13-
17. 

174. For afbrudshyppigheden på enkeltkundeniveau får den enkelte netvirksom-
hed ved de nye, faste tærskelværdier beregnet et krav for statistikområdet 0,4 kV, 
såfremt mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder oplever to eller flere afbrud. 
Tilsvarende for statistikområdet 1-24 kV får netvirksomheden beregnet et krav, 
hvis mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder oplever fire eller flere afbrud. 

175. I alt har 6 netvirksomheder ved årets benchmarking fået beregnet et krav for 
mindre tilfredsstillende kvalitet i levering på enkeltkundeniveau for så vidt angår 
hyppigheden af afbrud, de enkelte kunder har oplevet, jf. tabel 13 og tabel 14. 
Heraf får 4 af netvirksomhederne beregnet det maksimale krav for så vidt angår 
afbrudshyppighed for et af de to statistikområder på 0,5 pct. af de påvirkelige om-
kostninger. 
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TABEL 13 | KRAV PÅ ENKELTKUNDENIVEAU, AFBRUDSHYPPIGHED, 0,4 KV  

Netvirksomhed Kundeandel med 2 
eller flere afbrud

pct.

Krav, hyppighed

pct.

Krav, hyppighed

kr.

Hasmark-Egense Energinet a.m.b.a. 15,20 0,5 3.710

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 2,95 0,5 12.126

I alt 15.837

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

TABEL 14 | KRAV PÅ ENKELTKUNDENIVEAU, AFBRUDSHYPPIGHED, 1-24 KV  

Netvirksomhed 
Kundeandel med 4 

eller flere afbrud

pct.

Krav, hyppighed

pct.

Krav, hyppighed

kr.

RAH Net A/S 3,27 0,5 81.870

Thy-Mors Energi Elnet A/S 1,74 0,3 103.478

Østkraft Net A/S 4,57 0,5 139.886

I alt 325.234

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

176. Benchmarkingen af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau resulterer i, at den 
enkelte netvirksomhed får beregnet et krav, såfremt mere end 1 pct. af netvirk-
somhedens kunder oplever mere end fire timers afbrud. Dette gælder for begge 
statistikområderne, 0,4 kV og 1-24 kV. 

177. I årets benchmarking får 2 netvirksomheder beregnet et krav for afbrudsva-
righed på 0,4 kV-niveauet, og én netvirksomhed får beregnet krav på 1-24 kV-
niveauet, jf. tabel 15 og tabel 16. 
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TABEL 15 | KRAV PÅ ENKELTKUNDENIVEAU, AFBRUDSVARIGHED, 0,4 KV  

Netvirksomhed 
Kundeandel med 4 

timers afbrud eller mere

pct.

Krav, varighed

pct.

Krav, varighed  

kr. 

Hasmark-Egense Energinet a.m.b.a. 15,20 0,5 3.710 

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 2,76 0,5 8.131 

I alt 11.841 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

TABEL 16 | KRAV PÅ ENKELTKUNDENIVEAU, AFBRUDSVARIGHED, 1-24 KV  

Netvirksomhed 
Kundeandel med 4 timers af-

brud eller mere

pct.

Krav, varighed

pct.

Krav, varighed

kr.

Østkraft Net A/S 0,29 0,1 32.548

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

178. Samlet har årets benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering på 
enkeltkundeniveau medført, at 6 ud af i alt 64 netvirksomheder har fået beregnet et 
krav som følge af en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af el, jf. tabel 1723. 

TABEL 17 | SAMLEDE KRAV PÅ ENKELTKUNDENIVEAU  

Netvirksomhed Samlet krav

pct.

Samlet krav  

kr. 

Hasmark-Egense Energinet a.m.b.a. 1,0 7.421 

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 0,5 12.126 

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 0,5 8.131 

RAH Net A/S 0,5 81.870 

Thy-Mors Energi Elnet A/S 0,3 103.478 

Østkraft Net A/S 0,6 172.434 

I alt 385.460 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: De samlede krav på kvalitet i levering afrundes først i tabel 19. 

 
23 Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærmeste 5.000 kr. i forbindelse 

med udmøntningen, jf. tabel 19. 
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5.4 OPSAMLING 
179. Effektiviseringskrav, der pålægges en netvirksomhed på baggrund af dens 
placering i den økonomiske benchmarking, skal i medfør af § 27, stk. 2, i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen gennemføres som en procentvis varig reduktion af 
den enkelte netvirksomheds reguleringspris og rådighedsbeløb – dermed netvirk-
somhedens indtægtsramme. 

180. Resultatet af netvirksomhedernes placering i benchmarkingen af kvalitet i 
levering skal i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 2, gennemfø-
res som en etårig og dermed midlertidig procentvis reduktion af den enkelte net-
virksomheds reguleringspris. 

181. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det 
forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris til hver virksomhed, jf. indtægts-
rammebekendtgørelsens § 8. Det betyder, at reguleringsprisen for 2015 først ud-
meldes i 2016. 

182. Reguleringsprisen er en maksimal gennemsnitspris per kWh, og grundlaget 
for netvirksomhedernes reguleringspriser er den enkelte netvirksomheds samlede 
driftsindtægter i 2004 divideret med netvirksomhedens samlede mængde leverede 
el i 2004. Reguleringsprisen bliver løbende pristalsreguleret samt ændret på for-
skellig vis, f.eks. som følge af nødvendige nyinvesteringer. Den årlige indtægts-
ramme fastsættes ved årets reguleringspris ganget med årets leverede mængde el 
og udgør et loft over netvirksomhedens samlede årlige indtægter, jf. indtægtsram-
mebekendtgørelsens § 3, stk. 1.  

183. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de individuelle 
procentvise krav til et absolut kronebeløb for hver enkelt netvirksomhed med ud-
gangspunkt i netvirksomhedens påvirkelige omkostninger. 

184. Netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger er defineret som netvirksom-
hedernes samlede omkostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab 
og godkendte ekstraordinære omkostninger.  

185. Netvirksomhedernes indtægtsrammer bliver herefter reduceret med netvirk-
somhedens beregnede effektiviseringskrav i kroner for 2016 og fremad for så vidt 
angår de varige krav. Der foretages ikke pristalskorrektion af det absolutte krone-
beløb frem til 2016, hvor indtægtsrammen bliver reduceret med beløbet, jf. ind-
tægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 1.  

186. Effektiviseringskravene pristalsreguleres heller ikke direkte efter 2016. Da 
kravene imidlertid udmøntes som varige krav i kroner, som indtægtsrammerne 
reduceres med, sker der implicit en efterfølgende pristalsregulering af kravene. 
Dette skyldes, at udgangspunktet for pristalsreguleringen af indtægtsrammerne 
nedjusteres, hvorved udviklingen heraf bliver mindre, end den ellers ville have 
været, jf. boks 1. 
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BOKS 1 | EFFEKTIVISERINGSKRAV OG PRISTALSREGULERING (EKSEM-
PEL) 

En hypotetisk netvirksomhed er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 10 
mio. kr., som skal udmøntes i netvirksomhedens indtægtsrammer det føl-
gende år. Netvirksomhedens indtægtsrammer uden effektiviseringskrav 
havde været 100 mio. kr., men reduceres som følge af effektiviserings-
kravet til 90 mio. kr. 
 
Det næstfølgende år skal netvirksomhedens indtægtsramme fremskrives 
med en pris- og lønudvikling på f.eks. 2 pct. Indtægtsrammerne beregnes 
herefter til 90 mio. kr. · 1,02 = 91,8 mio. kr. Såfremt netvirksomheden ikke 
var blevet pålagt et effektiviseringskrav, var indtægtsrammen blevet be-
regnet til 100 mio. kr. · 1,02 = 102 mio. kr. 
 
Forskellen mellem indtægtsrammerne med og uden effektiviseringskrav 
er således øget fra 10 mio. kr. til 10,2 mio. kr., svarende til at effektivise-
ringskravet implicit er blevet pris- og lønkorrigeret. 
 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

187. Udregningen af det absolutte kronebeløb, som indtægtsrammen skal reduce-
res med, er illustreret i tabel 18, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 20. april 2009. 

TABEL 18 | EKSEMPEL PÅ UDREGNING AF ABSOLUT KRONEBELØB  

   

a Effektiviseringskrav i procent 3 pct. 

b Omkostninger jf. reguleringsregnskab  

(ekskl. afskrivninger og nettab) 
100 mio. kr. 

c Ekstraordinære omkostninger 20 mio. kr. 

d = b - c Påvirkelige omkostninger 80 mio. kr. 

e = a · d Effektiviseringskrav i kr. 2,4 mio. kr. 

Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 

5.4.1. SAMLEDE EFFEKTIVISERINGSKRAV 
188. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige midlertidi-
ge reduktioner 92,6 mio. kr. af netvirksomhedernes indtægtsrammer i 2016. Heraf 
udgør varige effektiviseringskrav 89,8 mio. kr. og etårige, midlertidige reduktioner 
2,8 mio. kr. 
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189. Målt i forhold til netvirksomhedernes samlede påvirkelige omkostninger i 
2014 udgør den samlede reduktion 4,66 pct.  

190. Fordelt på forskellige netvirksomhedstyper udgør den samlede reduktion af 
indtægtsrammerne i 2016 hhv. 2,40 pct. af 50 kV distributionsvirksomhedernes, 
4,61 pct. af distributionsvirksomhedernes og 12,13 pct. af transformerforeninger-
nes påvirkelige omkostninger i 2014. Kravene udmøntes i forbindelse med afgø-
relserne om de bagudrettede reguleringspriser for 2016.  

191. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende fremkommer nye væsentlige 
faktuelle oplysninger fra enkelte netvirksomheder. I så fald vil disse oplysninger 
blive betragtet som anmodning om genoptagelse af denne afgørelse om ”Effektivi-
seringskrav til netvirksomhederne for 2016” for den konkrete netvirksomheder.  

192. I den forbindelse bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de tærskelvær-
dier, som netvirksomhederne måles op imod – benchmarkbasis – med det nuvæ-
rende grundlag betragtes som fastlagt, medmindre helt ekstraordinære forhold taler 
for at ændre benchmarkbasis. I medfør af § 27, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgø-
relsen vil korrektioner for enkelte netvirksomheder således som udgangspunkt 
ikke have afledte effekter for andre netvirksomheders effektiviseringskrav. Even-
tuelle ændringer i effektiviseringskravet som følge af korrektioner vil ligeledes 
først gælde for indtægtsrammerne i 2017. 

193. Ligeledes udmønter Sekretariatet for Energitilsynet det fastsatte effektivise-
ringskrav i forhold til den enkelte elnetvirksomheds påvirkelige omkostninger, og 
dermed de omkostninger, som netvirksomheden med rimelighed kan effektivisere. 

194. Endelig bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de samlede krav er af-
rundet ned til nærmeste 5.000 kr. både for den økonomiske effektivitet og for kva-
litet i leveringen. 
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6. AFGØRELSE 

195. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering 
truffet afgørelse om følgende: 

− At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2016 til netvirksomher-
ne, jf. tabel 19, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9 og bekendtgørelse 
nr. 335 af 15. april 2011. 

 

TABEL 19 | INDIVIDUELLE REDUKTIONER AF NETVIRKSOMHEDERNES INDTÆGTS-
RAMME FOR 2016 

 ØKONOMISKE EFFEK-
TIVITET 

KVAILTET I LEVERING SAMLET

Netvirksomhed Effektivis e-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav  

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

 pct. kr. pct. kr. kr.

50 kV distribution (2 stk.)  

Fyns Net a.m.b.a. 0,00 0 2,00 60.000 60.000

Vestjyske Net 60 kV A/S 2,56 280.000 0,00 0 280.000

I alt 50 kV distribution 280.000  60.000 340.000

Distribution (45 stk.)   

NRGi Net A/S 0,00 0 0,80 795.000 795.000

Frederikshavn Elnet A/S 0,00 0 0,00 0 0

NOE Net A/S 0,00 0 0,00 0 0

AURA El-net ØE A/S 0,37 120.000 0,00 0 120.000

EnergiMidt Net A/S 0,43 550.000 0,00 0 550.000

Verdo Randers El-net A/S 0,73 190.000 0,00 0 190.000

Nord Energi Net A/S 0,89 435.000 0,00 0 435.000

Syd Energi Net A/S 1,06 1.455.000 0,00 0 1.455.000

TRE-FOR El-net A/S 1,31 895.000 0,00 0 895.000

HEF Net A/S 1,92 1.330.000 0,00 0 1.330.000

Energi Fyn Net A/S 2,10 1.695.000 0,00 0 1.695.000

RAH Net A/S 2,16 350.000 1,50 245.000 595.000

Nyfors Net A/S 2,18 555.000 0,00 0 555.000

LEF Net A/S 2,25 155.000 0,00 0 155.000

Energi Viborg Elnet A/S 2,35 250.000 0,00 0 250.000

NKE Elnet A/S 2,42 230.000 0,00 0 230.000

SEF Net A/S 2,43 350.000 0,00 0 350.000

AURA El-net GE A/S 2,47 455.000 1,00 180.000 635.000

AURA El-net VE A/S 2,52 225.000 0,00 0 225.000

RAH Net 2 A/S 2,76 100.000 0,00 0 100.000

Verdo Hillerød El-net A/S 3,10 225.000 1,00 70.000 295.000
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 ØKONOMISKE EFFEK-
TIVITET 

KVAILTET I LEVERING SAMLET

Netvirksomhed Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav  

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

 pct. kr. pct. kr. kr.

Ikast Værkerne Net A/S 3,63 150.000 0,00 0 150.000

MES Net A/S 4,07 640.000 0,00 0 640.000

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. 4,18 100.000 2,50 60.000 160.000

AURA El-net BE  A/S 4,19 255.000 0,00 0 255.000

SK Elnet A/S 4,51 715.000 0,00 0 715.000

Ravdex A/S 4,83 510.000 0,00 0 510.000

Thy-Mors Energi Net A/S 4,87 1.710.000 1,30 450.000 2.160.000

FFV El A/S 5,76 550.000 0,00 0 550.000

SEAS-NVE Net A/S 6,02 14.100.000 0,00 0 14.100.000

Bjerringbro Elværk 6,35 145.000 0,00 0 145.000

Tarm Elværk Net A/S 6,57 95.000 0,00 0 95.000

Kjellerup Elnet A/S 6,60 155.000 0,00 0 155.000

Vestforsyning Net A/S 7,03 1.055.000 0,00 0 1.055.000

Vordingborg Elnet A/S 7,14 215.000 0,00 0 215.000

Videbæk Elnet A/S 7,15 140.000 0,00 0 140.000

Forsyning Helsingør Elnet A/S 7,23 940.000 1,00 130.000 1.070.000

DONG Energy Eldistribution 
A/S 

7,39 51.285.000 0,00 0 51.285.000

Struer Forsyning Elnet A/S 8,92 440.000 0,00 0 440.000

Hammel Elforsyning Net A/S 9,18 265.000 0,00 0 265.000

Østkraft Net A/S 9,23 2.580.000 2,60 730.000 3.310.000

Nakskov Elnet A/S 9,26 585.000 0,00 0 585.000

Hurup Elværk Net A/S 11,55 325.000 0,00 0 325.000

Læsø Elnet A/S 11,60 340.000 0,00 0 340.000

GEV Net A/S 11,61 670.000 0,00 0 670.000

I alt distribution 87.530.000  2.660.000 90.190.000

Transformerforeninger (17 stk.) 

Sunds Elforsyning 0,00 0 0,00 0 0

Bårdesø Elforsyning 0,60 0 0,00 0 0

Brenderup Netselskab a.m.b.a. 5,16 30.000 0,00 0 30.000

Hjerting Transformatorforening 
a.m.b.a. 

8,01 85.000 0,00 0 85.000

Rolfsted og Omegns Transfor-
merforenings Netselskab 
a.m.b.a. 

9,16 50.000 0,00 0 50.000

Kongerslev Elnet Aps 9,30 25.000 0,00 0 25.000

Aal El Net a.m.b.a. 9,62 70.000 0,00 0 70.000

Paarup El-forsyning a.m.b.a. 10,04 125.000 0,00 0 125.000

Hasmark Egense Energinet 
a.m.b.a. 

13,26 95.000 3,00 20.000 115.000
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 ØKONOMISKE EFFEK-
TIVITET 

KVAILTET I LEVERING SAMLET

Netvirksomhed Effektivis e-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav  

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

Effektivise-
ringskrav

 pct. kr. pct. kr. kr.

Netselskabet Ullerslev Elforsy-
ning a.m.b.a. 

13,94 120.000 0,00 0 120.000

Hirtshals El-Netselskab A/S 14,02 130.000 0,00 0 130.000

Ejby Elnet a.m.b.a. 14,11 105.000 0,00 0 105.000

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab 
a.m.b.a. 

15,07 80.000 0,00 0 80.000

Vildbjerg Elværk a.m.b.a. 15,42 290.000 0,00 0 290.000

Aars-Hornum El-Forsyning 
a.m.b.a. 

15,58 370.000 0,00 0 370.000

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. 15,61 250.000 2,50 40.000 290.000

Kibæk Elværk a.m.b.a. 17,08 175.000 0,00 0 175.000

I alt transformerforeninger 2.000.000  60.000 2.060.000

I alt alle netvirksomheder  89.810.000 2.780.000 92.590.000

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
 


