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Høringssvar til udkast til omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgø-
relse af 18. december 2012 

Dansk Energi har den 13. november 2013 fra sekretariatet for Ener-

gitilsynet (”Energitilsynet”) modtaget høringsudkast til afgørelse om 

omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. decem-

ber 2012 (”udkast til afgørelse”). 

 

Misforståelse af Energiklagenævnets afgørelse 

Dansk Energi finder, at Energitilsynets udkast til afgørelse bygger på 

en misforståelse af Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 

2013. 

 

Energiklagenævnet traf afgørelse om, at Energitilsynets afgørelse 

skulle omgøres, således at omkostningerne til SmartGrid og fjernaf-

læste målere holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære 

omkostninger.  

 

Energiklagenævnets begrundelse er bl.a., at der ikke er tale om ud-

bredte teknologier og datagrundlaget er ufuldstændigt, hvorfor den 

af Energitilsynet valgte metode ville medfører en urimelig og misvi-

sende påvirkning af benchmarkingens resultat og dermed føre til 

urimelige effektiviseringskrav. På den baggrund finder Energiklage-

nævnet, at omkostningerne skal holdes ude som ekstraordinære. 

 

Energiklagenævnet specificerer ikke detaljeret i det afsnit, hvor kla-

genævnet konkluderer og begrunder afgørelsen efter hvilken meto-

de, omkostningerne skal holdes ude af benchmarkingen.  

 

Det fremgår dog klart af afgørelsen, at hensigten har været at undgå, 

at omkostninger til fjernaflæste målere og SmartGrid skulle påvirke 

selskabernes effektiviseringskrav, og at netselskaberne derfor skal 

stilles neutralt i forhold til disse omkostninger, så effektiviseringskra-

vene bliver påvirket så minimalt som muligt.  

 

Dansk Energi har i klageforløbet gentagne gange redegjort for, at 

den eneste neutrale metode til at holde omkostningerne ude af 
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benchmarking som ekstraordinære omkostninger, er den benchmar-

kingmetode til håndtering af omkostninger til fjernaflæste målere, 

som blev anvendt i den økonomiske benchmarkingmodel, der blev 

anvendt i 2011-afgørelsen. Metoden har samtidig indgået i Dansk 

Energis påstand til klagen og Energiklagenævnet henviser til denne 

metode i nævnets afgørelse af spørgsmålet om fjernaflæste målere. 

Det er Dansk Energis helt klare forståelse, at det var den metode, 

som Energiklagenævnet har forudsat og haft til hensigt, at Energitil-

synet skulle benytte ved omgørelse af sagen. 

 

Når Energitilsynet i udkastet til afgørelse om omgørelse benytter en 

helt ny og ikke tidligere benyttet metode til at holde omkostningerne 

ude af benchmarkingen, er det således ikke i overensstemmelse 

med Energiklagenævnets afgørelse.  

 

Konsekvensen er en skærpelse af effektiviseringskravene til de 

netselskaber, som har deltaget i klagen – og ikke som Energiklage-

nævnet tydeligvis har ønsket, at et varierende og ufuldstændigt da-

tagrundlag ikke skulle medføre urimelige og mere eller mindre tilfæl-

digt høje effektiviseringskrav for de netselskaber, som er involveret i 

fjernaflæste målere og SmartGrid. 

 

Dansk Energis beregninger viser, at den metode, som Energitilsynet 

har lagt op til at benytte i udkastet til afgørelse giver et samlet øget 

effektiviseringskrav til klagerne på 900.000 kr. i forhold til den afgø-

relse, som blev påklaget. Der sker dermed ikke en lempeligere og 

mere neutral behandling af omkostninger til fjernaflæste målere og 

SmartGrid, men i stedet en uhensigtsmæssig og urimelig forhøjelse 

af et varigt effektiviseringskrav. 

 

 

 
 

 

 

Konsekvenser af Energitilsynets udkast til omgørelse af effektiviseringskrav for 2013 

 

Oversigtstabel - mio. kr.  Oprindelig afgørelse Udkast til ny afgørelse Ændring 

Samlet krav    97,0 97,6  +0,7 

Krav for selskaber der har klaget  94,1 94,9  +0,9 

Krav for selskaber med traditionelle elmålere 78,7 80,1  +1,4 

Krav for selskaber med fjernaflæste elmålere  

der samtidig har klaget   17,7 16,9  -0,8 

Krav for selskaber med traditionelle elmålere 

 der samtidig har klaget   76,4 78,0  +1,6 

      

Note: Selskaber med fjernaflæste elmålere er defineret som selskaber, der har 75 % af målerparken bestående af 

fjernaflæste elmålere. Det betyder, at 16 selskaber defineres til at have fjernaflæste elmålere. (Sænkes grænsen 

til fx 50 % vil der være 17 selskaber med fjernaflæste elmålere). 
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Den valgte metode i udkastet betyder samtidig, at effektiviserings-

kravene for hele sektoren stiger marginalt, selv når Energitilsynet har 

taget højde for, at der ikke pålægges ikke-klagere bebyrdende mer-

krav.  

 

Reelt sker der med den metode, som Energitilsynet har lagt op til at 

benytte, en omfordeling af effektiviseringskrav i sektoren på 15,5 

mio. kr. Effektiviseringskravene ændres i gennemsnit med 16 % og 

for enkelte selskaber er ændringen meget stor. Ét selskab oplever 

således en stigning i effektiviseringskrav på over 200 pct., mens ét 

andet selskab oplever en stigning på næsten 500 pct., jf. figuren 

herunder.  

 

Vi bemærker, at 5 ud af i alt 16 selskaber med fjernaflæste elmålere 

(illustreret ved de røde prikker i figuren herunder) stilles væsentligt 

ringere set i forhold til den oprindelige afgørelse af maj 2013. 

 

 

 
Note: Den blå linje viser effektiviseringskrav i afgørelsen af maj 2013. Kravene er indekseret til 100. De røde prikker 

viser for selskaber med fjernaflæste elmålere den relative forskel mellem effektiviseringskravene i udkast til omgørel-

se af november 2013 set i forhold til effektiviseringskravene i afgørelsen af maj 2013. Fx illustrerer den røde prik med 

et indeks på 336 for selskab nr. 4, at effektiviseringskravet for dette selskab i omgørelsen af november 2013 er mere 

en tredoblet (og dermed steget med 236 pct.) set i forhold til afgørelsen af maj 2013. 
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Dansk Energis opfordring til metodevalg 

Dansk Energi opfordrer på baggrund af ovenstående Energitilsynet 

til at anvende følgende metode, som er den samme som Dansk 

Energi angav som ønsket metode i klagen til Energiklagenævnet 

over Energitilsynets håndtering af fjernaflæste målere. 

 

Energitilsynet bør anvende samme metode som blev benyttet i 

afgørelsen af 31. oktober 2011:  

 

Dansk Energi opfordrer til, at Energitilsynet anvender samme 

benchmarkingmetode vedr. håndteringen af omkostninger til fjernaf-

læste målere i den økonomiske benchmarkingmodel der blev an-

vendt i 2011-afgørelsen af 31. oktober 2011. 

 

Her fastsættes sammenligningsgrundlaget (benchmarkbasis) på 

baggrund af omkostninger, der ikke var korrigeret for omkostninger 

vedrørende fjernaflæste målere, mens de enkelte selskabers krav 

efterfølgende blev beregnet på baggrund af selskabernes omkost-

ninger korrigeret for omkostninger til fjernaflæste målere.  

 

Metoden sikrer, at selskaber med selvaflæste elmålere behandles 

rimeligt. Det sker ved at både fraktilen (dvs. sammenligningsgrund-

laget) og de enkelte selskabers omkostningsindeks beregnes på 

baggrund af de samme ækvivalenter. Samtidig behandler den fore-

slåede metode også fjernaflæste elmålere rimeligt ved, at fjernaflæ-

ste elmålere indgår uden omkostninger i tæller og benchmarkes mod 

selskaber med omkostninger i tæller og med volumen i nævner. 

   

Ændring af afgørelse til ugunst for klagerne 

Energitilsynet skelner i udkastet til afgørelsen mellem omgørelse for 

netselskaber, som har været en del af klagen, og netselskaber, som 

ikke har deltaget i klagen. 

 

Dansk Energi vil gerne kvittere for, at udkastet til afgørelse lægger 

op til, at der for netselskaber, som ikke har deltaget i klagen sker en 

automatisk genoptagelse med henblik på at træffe afgørelse om for-

nyede mildere effektiviseringskrav, hvor det er relevant for denne 

gruppe. Tilsvarende kvitterer vi for, at der ikke vil blive truffet fornye-

de effektiviseringskrav til ugunst for dem, der ikke har deltaget i kla-

gen.  

 

Dansk Energi finder dog, at det tilsvarende princip bør gøre sig gæl-

dende for klagerne i overensstemmelse om det grundlæggende for-

valtningsretlige princip om reformatio in pejus, således at der ikke vil 

blive truffet afgørelse om en ændring til skade for klagerne.  

 

Hovedreglen i den forvaltningsretlige teori er, at klageinstanser kan 

ændre en påklaget afgørelse, men som hovedregel kun til klagernes 

fordel. Efter Dansk Energis opfattelse, gør der sig ikke forhold gæl-
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klagere ikke bliver 

negativt berørt 
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dende, som tilsiger, at princippet bør fraviges i denne sag. Formålet 

med klageadgangen til Energiklagenævnet er generelt at give sel-

skaberne en ekstra retsbeskyttelse, og i den konkrete sag er der ikke 

tale om partstvister, hvor der skal tages højde for en anden parts in-

teresser, jf. bl.a. Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., ”Forvaltningsret”, 2. 

udgave, s. 1010 ff. Disse forhold taler efter Dansk Energis opfattelse 

for at undlade en ændring til skade for klagerne i den konkrete sag. 

 

Dansk Energi er heller ikke enig i, at Energiklagenævnet nødvendig-

vis må have vurderet, at hjemvisningen for nogle klagere vil kunne 

være til gunst og andre til ugunst. Det er Dansk Energis forståelse, 

at Energiklagenævnet har truffet en begunstigende afgørelse. I en 

sådan situation, er der for Energiklagenævnet ingen grund til at ana-

lysere detaileffekter for enkeltselskaber idet ingen selskaber forven-

teligt stilles dårligere end under den påklagede afgørelse. Det er der-

for Dansk Energis opfattelse, at Energitilsynet med sit udkast til om-

gørelse ikke efterlever Energiklagenævnets afgørelse. Dansk Energi 

bemærker dertil, at Energiklagenævnet ikke har forholdt sig til en så-

dan situation.  
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Bilag: Uddybning af Dansk Energi’s synspunkt om at Energitil-

synet anvender en forkert metode til håndtering af fjernaflæste 

elmålere 

 

Dansk Energi konstaterer indledningsvis, at Energitilsynet i nærvæ-

rende udkast til omgørelse har valgt at anvende samme metodevalg 

for benchmarking af omkostninger vedr. fjernaflæste elmålere som 

Energitilsynet har anvendt i udkast til afgørelse om reduktion af el-

netselskabernes indtægtsrammer for 2014. 

 

Dansk Energi vil derfor henlede opmærksomheden på de problem-

stillinger vi rejste i vores høringssvar af 18. oktober 2013 (vedr. 1. 

høring) og 6. november 2013 (vedr. 2. høring) over udkast til afgø-

relse om reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2014. 

  

Vi understreger her, at branchen finder det problematisk, at Energi-

tilsynet vælger at acceptere alle omkostninger vedr. fjernaflæste må-

lere som ekstraordinære omkostninger i benchmarkingen – uden det 

fornødne kendskab til selskabernes regnskabspraksis i forhold til at 

definere og afgrænse fjernaflæste elmålere.  

 

Problemet er, at Energitilsynet ikke har udmeldt en vejledning om 

regnskabspraksis for at definere og afgrænse fjernaflæste målere, 

hvorfor de enkelte selskabers praksis på dette område kan være 

endog meget forskellige. Energitilsynets har dermed ikke kendskab 

til, hvilke omkostninger de enkelte netselskaber får trukket ud af 

benchmarkingen. Dermed er der også stor forskel på, hvordan kor-

rektionen påvirker det enkelte selskab i benchmarkingen.  

 

Figuren herunder illustrerer en stor variation i udeholdte omkostnin-

ger mellem de 16 selskaber med fjernaflæste elmålere. Selskaber 

med fjernaflæste elmålere er her defineret ved selskaber, der har 75 

% af målerparken bestående af fjernaflæste elmålere. Fx får de 5 

selskaber med flest udeholdte omkostninger (selskaber nr. 12-16) 

udeholdt næsten 4 gange så mange omkostninger set i forhold til de 

5 selskaber med færrest udeholdte omkostninger (selskaber nr. 1-5). 
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Note: Den blå linje viser de gennemsnitlige udeholdte omkostninger pr. fjernaflæst elmåler for de 16 selskaber med 

fjernaflæste elmålere. Selskaber med fjernaflæste elmålere er her defineret ved selskaber, der har 75 % af målerpar-

ken bestående af fjernaflæste elmålere. De røde prikker viser den relative forskel mellem de gennemsnitlige udehold-

te omkostninger for de 16 selskaber og de selskabsspecifikke udeholdte omkostninger. Fx illustrerer den røde prik 

med et indeks på 163 for selskab nr. 14, at dette selskab i omgørelsen af november 2013 får udeholdt omkostninger 

vedr. fjernaflæste elmålere der er 63 pct. højere set i forhold til de gennemsnitlige udeholdte omkostninger pr. fjernaf-

læst elmåler for de i alt 16 selskaber med fjernaflæste elmålere.  

 

Figuren illustrerer, at når Energitilsynet udeholder omkostninger til 

fjernaflæste elmålere af benchmarkingen, samtidig med, at disse 

omkostninger varierer mellem selskaber som følge af legitime for-

skelle i afgrænsning af indeholdte omkostningselementer, bliver re-

sultatet en stor forskel i hvilke omkostninger de enkelte netselskaber 

får trukket ud af benchmarkingen. Dermed bliver der også stor for-

skel i, hvordan Energitilsynets nye metode/korrektion påvirker det 

enkelte selskab og den samlede benchmarking. Dansk Energi finder 

det problematisk, at benchmarkingen vedrørende fjernaflæste måle-

re dermed i praksis sammenblander manglende definition og af-

grænsning af fjernaflæste elmålere med måling af forskelle i effektivi-

tet.  
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Energitilsynets metode baserer sig på et meget usikkert data-

grundlag: 

 

Energitilsynet har i forbindelse med årets afgørelse indhentet nye 

oplysninger om omkostninger forbundet med fjernaflæste elmålere 

hos selskaberne. Dansk Energi bemærker, at en ny indhentning af 

oplysninger ikke afhjælper problemet med dårlig datakvalitet vedr. 

fjernaflæste elmålere. Det skyldes, at der fortsat er variationer i sel-

skabernes regnskabspraksis i forhold til at definere og afgrænse 

fjernaflæste elmålere.  

 

Der er en betydelig udfordring forbundet med validering af Energitil-

synets nye dataindhentning. Energitilsynet ligger ikke inde med spe-

cifikke oplysninger om de indhentede data (fx oplysninger om hvilke 

omkostninger, de forskellige selskaber har indeholdt i deres afskriv-

ninger) og denne mangel på kontrolmulighed kan betyde, at selska-

ber med fjernaflæste målere kan få udeholdt vidt forskellige omkost-

ninger fra deres grundlag. Denne usikkerhed kan dermed risikere at 

komme de øvrige selskaber til skade, såfremt der er selskaber i 

benchmarkbasis, der får udeholdt for mange omkostninger. 

 

Det kan være særdeles vanskeligt for de enkelte selskaber at esti-

mere korrekte driftsomkostninger og afskrivninger for fjernaflæste 

målere. Et eksempel på udfordringen er udarbejdelse af de eksiste-

rende ækvivalenter, der viser at datakvaliteten i mange tilfælde er 

dårlig. Ved opgørelse af de eksisterede ækvivalenter blev der fore-

taget en omfattende revision af data, og mange af selskabernes data 

blev slet ikke anvendt grundet den store usikkerhed.  

 

Den metode som Energitilsynet med årets afgørelse lægger op til at 

ville anvende til fjernaflæste elmålere indebærer, at alle selskaber-

nes estimerede driftsomkostninger og afskrivninger forbundet med 

fjernaflæste elmålere udelades af benchmarkinggrundlaget. Det har 

den konsekvens, at den store usikkerhed forbundet ved disse tal får 

vilkårlig effekt i benchmarking og i udmøntning af effektiviseringskrav 

for samtlige selskaber.  

 

   

Denne forskel i afgrænsning af omkostningselementer forbundet 

med fjernaflæste elmålere bør ikke ligge selskaberne til last. Energi-

tilsynet bør i stedet følge Energiklagenævnets anbefaling fra afgørel-

sen af 19. august 2013 og fokusere på at eliminere den usikkerhed 

der er forbundet med den dårlige datakvalitet vedr. fjernaflæste må-

lere. Det vil ske ved at anvende samme benchmarkingmetode vedr. 

håndteringen af omkostninger til fjernaflæste målere i den økonomi-

ske benchmarkingmodel, der blev anvendt i 2011-afgørelsen. 

 

Et andet forhold vedrører, at den af Energitilsynet anvendte metode 

kan medføre urimelige krav for selskaberne fordi selskaber med 
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fjernaflæste elmålere får reduceret deres omkostningsindeks set i 

forhold til selskaber med selvaflæste elmålere. 
 

Energitilsynet anvendte benchmarkingmetode er problematisk 

og kan medføre urimelige krav for selskaberne:  

 

Den af Energitilsynet anvendte benchmarkingmetode er forkert fordi 

selskaber med fjernaflæste elmålere som følge af den anvendte me-

tode får reduceret deres omkostningsindeks set i forhold til selskaber 

med selvaflæste elmålere.  

 

Selskaber med fjernaflæste elmålere får omkostninger i tælleren 

reduceret på baggrund af 2012-priser (i forholdet 1:1), mens nævne-

ren bliver reduceret med en ækvivalent baseret på 2005-priser. For 

selskaber med selvaflæste elmålere medtages omkostninger til må-

lere fortsat i tælleren (med 2012-priser), mens netvolumen for måle-

re indgår i nævneren (med 2005-priser). Dette fører til, at selskaber 

med fjernaflæste elmålere set i forhold til selvaflæste elmålere får 

tælleren reduceret med et større beløb end nævneren.  

 

Den anvendte metode er således ikke neutral i forhold til selskaber-

nes målerteknologi, da den diskriminerer mod selskaber med selvaf-

læste elmålere, der alt andet lige, falder dårligere ud i benchmarkin-

gen set i forhold til selskaber med fjernaflæste elmålere.  

 

   

Den af Energitilsynet anvendte metode indeholder samtidig en mo-

delfejl og tager ikke højde for selskabernes administrationsomkost-

ninger. 

 

Modelfejl indebærer, at der ikke tages højde for selskabernes 

administrationsomkostninger: 

 

Et andet problem ved den af Energitilsynet anvendte metode inde-

bærer, at der opstår et modelmæssigt brud ved at fjernaflæste måle-

re helt udelades af beregningen af netvolumen vedr. administrati-

onsomkostninger. På denne vis bliver selskaber med fjernaflæste 

elmålere ikke kompenseret for omkostninger til administration. Dette 

er en modelfejl (og ikke resultatet af et metodisk valg) der opstår 

fordi kalibreringen af netvolumen kræver en målerækvivalent for at 

kunne beregne netvolumen for administrationsomkostningerne. Det 

er nødvendigt fordi, at alle selskaber – både selskaber med og uden 

fjernaflæste elmålere – afholder omkostninger til administration.  

 

Den af Energitilsynet anvendte modelændring for fjernaflæste måle-

re er således ikke brugbar som løsning. Én komponentklasse kan 

ikke pilles ud af modellen uden at forrykke kalibreringen fundamen-

talt. Derfor er det nødvendigt, enten at re-kalibrere hele modellen 

Den anvendte meto-

de indeholder samti-

dig en modelfejl 
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(hvilket vil være en meget omfattende øvelse), eller at fastholde mo-

dellens kalibrering og foretage en ny korrektionen for omkostninger 

til fjernaflæste målere efter beregningen af det relative forhold mel-

lem selskaberne.  

 

   

Energitilsynet bør anvende en benchmarkingmetode, der er neutral 

og hverken diskriminerer mod selskaber med selvaflæste elmålere 

eller mod selskaber med fjernaflæste elmålere, og som ikke medfø-

rer modelfejl.  

 

Branchens foreslår på denne baggrund, at Energitilsynet anvender 

samme metode som i 2011-afgørelsen. Her fastsættes sammenlig-

ningsgrundlaget (benchmarkbasis) på baggrund af omkostninger, 

der ikke var korrigeret for omkostninger vedrørende fjernaflæste må-

lere, mens de enkelte selskabers krav efterfølgende blev beregnet 

på baggrund af selskabernes omkostninger korrigeret for omkostnin-

ger til fjernaflæste målere, jf. afsnittet ovenfor om Dansk Energi’s op-

fordring til metodevalg. 

 

Den foreslåede metode vil sikre, at selskaber med selvaflæste elmå-

lere behandles rimeligt. Det sker ved at både fraktilen (dvs. sammen-

ligningsgrundlaget) og de enkelte selskabers omkostningsindeks be-

regnes på baggrund af de samme ækvivalenter. Dermed undgås 

det, at selskaber med fjernaflæste elmålere får tælleren reduceret 

med et større beløb end nævneren set i forhold til selvaflæste elmå-

lere. Samtidig behandler den foreslåede metode også fjernaflæste 

elmålere rimeligt ved, at fjernaflæste elmålere indgår uden omkost-

ninger i tæller og benchmarkes mod selskaber med omkostninger i 

tæller og med volumen i nævner. 

 

Branchen vurderer, at den foreslåede metode er fuldt ud i overens-

stemmelser med Energiklagenævnets afgørelse hvoraf det fremgår, 

at omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuværende 

tidspunkt skal holdes uden for benchmarkingen som ekstraordinære 

omkostninger.  
  

Branchen anbefaler, 

at Energitilsynet an-

vender samme meto-

de som i 2011-

afgørelsen 

Metoden anvendt i 

2011-afgørelsen be-

handler både selska-

ber med fjernaflæste 

og selvaflæste elmå-

lere rimeligt 

 

Den foreslåede me-

tode er i fuld over-

ensstemmelse med 

retningslinjerne i 

Energiklagenævnets 

Afgørelse 
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Den foreslåede metode er i overensstemmelse med retningslin-

jer i Energiklagenævnets afgørelse og udeholder alle omkost-

ninger vedr. fjernaflæste elmålere for samtlige selskaber: 

 

Den foreslåede metode indebærer, at der i første omgang opgøres 

et sammenligningsgrundlag (en benchmarkbasis) på baggrund af 

alle selskabernes omkostninger inklusive omkostninger vedrørende 

fjernaflæste målere.  

 

Umiddelbart herefter foretages en korrektion for samtlige af de en-

kelte selskaber hvor alle omkostninger vedrørende fjernaflæste el-

målere udelades af det grundlag, som anvendes til at beregne de 

enkelte selskabers effektiviseringskrav.  

 

Dermed opfylder den foreslåede model til fulde de retningslinjer, som 

er angivet i Energiklagenævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at 

omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuværende tids-

punkt skal holdes uden for benchmarkingen som ekstraordinære 

omkostninger. 

 

Dansk Energi bemærker samtidig, at definitionen af ekstraordinære 

omkostninger, samt den måde hvorpå ekstraordinære omkostninger 

håndteres i benchmarkingen, ikke er lovhjemlet, men alene er et 

resultat af Energitilsynets egne beslutninger. Energitilsynet har tidli-

gere ændret metode til håndtering af ekstraordinære omkostninger 

og der eksisterer ikke nogen lovmæssige hindringer for at Energitil-

synet justerer metoden som foreslået. 
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Høringssvar vedrørende omgørelse af benchmarkingafgørelse fra 2012 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har d. 13. november sendt udkast til omgørelse 

af benchmarkingafgørelse fra 2012 i høring. Omgørelsen er en konsekvens af 

Energiklagenævnets afgørelse om, at omkostningerne til SmartGrid og 

fjernaflæste målere skal holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære 

omkostninger. 

 

DONG Energy Eldistribution A/S (DEE) mener, at afgørelsesudkastet bør 

ændres på nedenstående punkter, hvilket uddybes i det følgende: 

1. Korrektionerne i datagrundlaget er ikke validerede, og er ikke af en 

kvalitet, der giver baggrund for at udmønte øgede krav til selskaberne i 

forhold til afgørelsen fra d. 27. maj 2013.       

2. På grund af stor usikkerhed om datakvaliteten i korrektionerne af 

datagrundlaget i benchmarkingen bør metoden til korrektion for 

fjernaflæste målere fra 2011 afgørelsen anvendes. 

3. Kundetæthedskorrektionen skal genberegnes. 

 

 

1. Korrektioner af datagrundlaget  er usikre og ikke validerede 

 

Energiklagenævnet anviser ikke præcist, hvordan omkostningerne til Smart Grid 

og fjernaflæste målere skal holdes ude af benchmarkingen. Den metode som 

Energitilsynet har anvendt tager ikke  højde for, at det er ligeså problematisk at 

ekskludere omkostninger som det er inkludere omkostninger, når opgørelsen af 

omkostningerne er usikker. Det følger af Netvolumenmodellens grundlæggende 

egenskab, hvor benchmarkbasis påvirkes ved alle typer af korrektioner. 

 

I afgørelsen påpeger Energiklagenævnet, at ”der alene foreligger et meget 

varierende og ufuldstændigt datagrundlag” og finder på den baggrund at 

omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal 

holdes uden for benchmarkingen. Energiklagenævnet påpeger med andre ord, 

at omkostningsgrundlaget vedrørende fjernaflæste målere er usikkert. 
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Det nye udkast til afgørelse bygger på et grundlag, som er endnu mere usikkert 

end den oprindelige afgørelse,  

 

At usikkerheden er øget skyldes, at benchmarkingen nu korrigeres med både 

afskrivninger og driftsomkostninger for fjernaflæste målere. Afgrænsningen af 

driftsomkostningerne for fjernaflæste målere er vanskelig. Endvidere er der af 

tidsmæssige årsager ikke gennemført en ordentlig vejlednings- og 

datavalideringsproces. 

 

Klagen fra selskaberne vedrørte alene afskrivningerne på de fjernaflæste 

målere, og hverken klagen eller Energiklagenævnets afgørelse omhandler 

driftsomkostningerne til målerne. Alligevel har Energitilsynet ved udmøntningen 

af Energiklagenævnets afgørelse valgt også at holde driftsomkostninger for 

fjernaflæste målere ude af benchmarkingen.  

  

Der er i udkast til afgørelse trukket i alt 11 % af selskabernes samlede 

omkostningsgrundlag (ekskl. nettab) ud af benchmarkingomkostningerne, uden 

at datagrundlaget er valideret. Der er for 7 selskaber trukket mere end 20 % af 

omkostningsgrundlaget ud af benchmarkingen. Når et selskab trækker 

omkostninger ud af benchmarkingen påvirker det ikke alene selskabets eget 

benchmarkingkrav, men vil for selskaberne, der fastlægger benchmarking-

fraktilen, også påvirke alle de øvrige selskabers benchmarkingkrav.  

 

Der er altså her en meget stor risiko for, at fejl i indberetningerne medfører 

øgede krav til selskaberne. DEE kan konstatere, at dette slet ikke er omtalt i 

afgørelsen, hvilket understreger, at disse forhold ikke har været behandlet.  

 

De indberettede data vedrørende fjernaflæste målere varierer betydeligt, og det 

er nærliggende at konkludere, at selskaberne har anvendt forskellige 

definitioner vedrørende omkostninger til fjernaflæste målere. Afgrænsningen af 

driftsomkostninger til fjernaflæste målere er vanskelig at foretage, da 

omkostningerne typisk ikke ligger klart defineret i selskabernes regnskaber, og 

der vil ved opgørelsen af omkostningerne i mange tilfælde skulle foretages 

skøn. Der er derfor behov for en væsentlig større vejlednings- og 

valideringsindsats fra Energitilsynets side, end det har været tilfældet. 

 

Vanskelighederne ved at opgøre driftsomkostninger tilknyttet et netvolumen-

elementerne kan illustreres ved, at se på fastsættelsen af de nuværende 

omkostningsækvivalenter i benchmarkingmodellen i 2006/2007.  Dengang 

kvalitetssikrede PwC samtlige omkostninger som selskaberne indberettede, og 

revisionen medførte, at kun 35 distributionsselskabers indberetninger (dengang 

mindre end halvdelen af selskaberne) blev vurderet til at være tilstrækkeligt 

pålidelige til at indgå som grundlag for benchmarkingen (jf. også  s 11-12 i bilag 

til høringsudkast til benchmarkingafgørelse for 2013 fra 20. september 2013). 

 

Det fremgår af figur 1 og 2, at selskaberne har trukket meget varierende 

driftsomkostninger pr. fjernaflæst måler ud af benchmarkingen. Figur 2 viser 
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samme tal som figur 1, blot uden de 4 selskaber med den højeste 

driftsomkostning pr. måler.  

 

Fig. 1. Driftsomkostning pr. fjernaflæst måler  Fig. 2. Som fig. 1 eksklusiv 4 højeste 

  

Anm. Tal er kr. pr. fjernaflæst måler. Kun selskaber, der har indberettet omkostninger for 

fjernaflæste målere, er medtaget.  

 

I gennemsnit har de selskaber, der har indberettet omkostninger til fjernaflæste 

målere, trukket 442 kr. pr måler ud af benchmarkingen. Hvis der ses bort fra de 

fire selskaber med de højeste driftsomkostninger pr. måler er der i gennemsnit 

trukket 143 kr. pr måler ud af benchmarkingen. Begge tal er et simpelt 

gennemsnit. Dette skal ses i forhold til at driftsækvivalenten for ikke fjernaflæste 

målere er 67 kr. pr. måler i 2011 prisniveau (56 kr. i 2005 prisniveau).  

 

Når der i gennemsnit trækkes over dobbelt så store omkostninger ud af 

benchmarkingen som målerdriftsækvivalenten, så antyder det, at selskaberne 

må have defineret omkostningerne forskelligt, og generelt også må have 

anvendt en anden definition end den netvolumen-ækvivalenten er opgjort efter.  

 

Driftsækvivalenten for målere i benchmarkingmodellen er fastsat før mange 

selskaber har udrullet fjernaflæste målere, og dækker dermed primært 

driftsomkostninger for selvaflæste målere. Der er dog vores formodning, at 

driftsomkostningerne ikke stiger markant ved overgangen til fjernaflæste 

målere.   

 

Der tages derfor efter al sandsynlighed flere omkostninger ud af 

benchmarkingen end selskabernes netvolumen korrigeres med. Selvom det 

umiddelbart kan synes uproblematisk at selskaber muligvis tillades at tage for 

mange omkostninger ud, så har det en alvorlig konsekvens, da det kan påføre 

andre selskaber øgede benchmarkingkrav.     

 

Selskaber med fjernaflæste målere er på forskellige stadier af 

udrulningsprocessen, hvilket kan forklare noget af omkostningsvariationen 

mellem selskaberne, men forskellene er så betydelige, at selskabernes 

afgrænsning af omkostningerne også må spille en betydelig rolle.    

 

At korrektionen vedrørende fjernaflæste målere har betydning for fastsættelsen 

af benchmarkingfraktilen kan påvises ved at se på selskabernes i top 5 i 

benchmarkingen. Tabel 1 nedenfor viser således, at fire ud af fem selskaber i 

top 5 i den økonomiske benchmarking, er blandt de selskaber, som har trukket 
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flest omkostninger ud af benchmarkingen målt pr. fjernaflæst måler. Nogle af 

top 5 selskaberne har dog kun en lille andel fjernaflæste målere. 

 

Tabel 1. Top 5 selskabers placering ved benchmarking af fjernaflæste målere 

 

Anm: I tabellen er foretaget en simpel benchmarking/rangering af omkostninger pr. fjernaflæst 

måler. 1 er bedste placering. Bemærk at antallet af selskaber er forskelligt i opgørelserne, da kun 

selskaber med omkostninger i de forskellige kategorier er medtaget. Omkostninger i alt pr. 

fjernaflæst måler er driftsomkostninger plus afskrivninger delt med antal fjernaflæste målere.  

 

Som vi også tidligere har nævnt, vil vi opfordre Energitilsynet til at anvende den 

model for håndtering af fjernaflæste målere, der blev anvendt i afgørelsen fra 

2011. Modellen fra 2011 tager højde for usikkerheden vedrørende de 

omkostninger, der trækkes ud af benchmarkingen, idet den sikrer, at ingen 

selskaber pålægges krav som følge af at et selskab måtte have trukket for 

mange omkostninger ud. Modellen sikrer samtidigt, at der ikke gives 

benchmarkingkrav for fjernaflæste målere, hvorfor den opfylder 

Energiklagenævnets afgørelse.  

 

Endvidere synes det at være klart, at datagrundlaget ikke er af en sådan 

kvalitet, at det giver baggrund for at udmønte øgede krav til selskaberne i 

forhold til afgørelsen fra d. 27. maj 2013.   

 

2. Kundetæthedskorrektion 

 

Kundetæthedskorrektionen er ikke ændret i forhold til afgørelsen fra d. 27. maj 

2013. Kundetæthedskorrektionen opgøres på baggrund af de omkostninger der 

indgår i benchmarkingen. Det er derfor en naturlig del af den samlede ændring 

efter Energiklagenævnets afgørelse, at kundetæthedskorrektionen 

genberegnes ud fra de omkostninger, der faktisk indgår i benchmarkingen.  

 

Det er klart, at Energiklagenævnets afgørelse indebærer et databrud, da 

omkostningsgrundlaget ændres væsentligt, jf. beskrivelsen ovenfor. Der 

foreligger dog nu to år med sammenlignelige data (2011 og 2012 data), og 

kundetæthedskorrektionen kan derfor opgøres på baggrund af disse data. At 

2012 data kan anvendes i en benchmarking på 2011 data skyldes den særlige 

situation der er opstået, som følge af at benchmarkingen på 2011 data skal 

omgøres.     

 

At der er behov for at opdatere kundetæthedskorrektionen viser nedenstående 

regressionsanalyser.  

Placering i benchmarking (ud af 51 selskaber) 1 2 3 4 5

Placering ved benchmarking af omkostninger i alt pr. fjernaflæst måler (ud 

af 35 selskaber med fjernaflæste målere)
33 23 32 4 24

Placering ved benchmarking af driftsomkostninger pr. fjernaflæst måler 

(ud af 25 selskaber med driftsomkostninger til fjernaflæste målere)
20 17 25  - 18
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DEE har i første omgang re-estimeret parametrene i regressionen under en 

antagelse om en log-lineær sammenhæng mellem omkostningsindeks og 

kundetæthed som hidtil anvendt i 2012 afgørelsen. Regressionsanalysen er 

foretaget alene på 2011 data og resultatet fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Tabel 2 Parameterestimater logaritmisk sammenhæng  

  Estimat  Standardfejl  P-værdi 

β0  -1,48684 0,163978155 0,001>P 

β1 0,338049 0,045819103 0,001>P 

R2  0,526265     

 

Regressionen resulterer i et estimat for hældningen på 0,3380, hvilket er højere 

end hældningen anvendt i den opgjorte afgørelse (0,3249). Forskellen kan 

synes beskeden, men den påvirker kravene for alle selskaber. Med brug af det 

opdaterede estimat får i alt 44 selskaber reduceret kravene med samlet set 3,7 

mio. kr., mens 7 selskaber får højere krav på tilsammen 0,1 mio. kr. Dette 

understreger i sig selv behovet for en genberegning af kundetætheden.  

 

I afgørelsen for 2013 fandt Energitilsynet at sammenhængen mellem 

omkostningsindeks og kundetæthed var bedre beskrevet ved en lineær 

sammenhæng. DEE har derfor også gennemført en almindelig lineær 

regression på 2011 data og resultatet fremgår af tabellen nedenfor. 

 

Tabel 2 Parameterestimater lineær sammenhæng  

  Estimat  Standardfejl  P-værdi 

β0  0,481299884 0,041126208 0,001>P 

β1 0,007271792 0,000877544 0,001>P 

R2  0,583568941 
 

  

 

Både den lineære og den logaritmiske regression er signifikante og 

med høje forklaringsgrader. Den lineære sammenhæng har imidlertid en 

højere forklaringsgrad end den logaritmiske samt væsentligt lavere standardfejl. 

På denne baggrund synes det oplagt at drage den samme konklusion som 

Energitilsynet netop har gjort i afgørelsen for 2013 – nemlig at sammenhængen 

mellem omkostningsindeks og kundetæthed bedst beskrives ved en lineær 

sammenhæng. 

 

DEE har genberegnet effektiviseringskravene med brug af en lineær 

sammenhæng og det beregnede estimat på 0,00727. DEE finder at ændringen 

medfører, at i alt 39 selskaber får reduceret kravene med samlet set 13,9 mio. 

kr., mens 12 selskaber får højere krav på tilsammen 1,7 mio. kr.  

 

Samlet set viser regressionsanalyserne foretaget alene på 2011 data, at 

kundetæthedsrelationen i benchmarkingtallene adskiller sig væsentligt fra den 

anvendte kundetæthedskorrektion, herunder at den funktionelle form skal være 

lineær og ikke log-lineær som den anvendte korrektion.  
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Energitilsynet bør tilrette kundetæthedskorrektionen ud fra den lineære 

regression ovenfor eller alternativt gennemføre nye analyser baseret på 

poolede data for 2011 og 2012 og lægge dette til grund for 

kundetæthedskorrektionen.  
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Sekretariatet for Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
 
 
 
 
Dato Ref. Direkte tlf.nr. Dok.nr. Cvr.nr. 

4. december 2013 JGUL/PERS  509695 20 80 63 97 

 
 
Høringssvar til udkast til omgørelse af Energitilsynets 
benchmarkingafgørelse af 18. december 2012 
 
Hermed TREFOR El-nets høringssvar. 
 
Vi har tidligere givet udtryk for, at vi går ind for benchmarking og vi arbejder i 
daglig-dagen intenst med denne type værktøjer for løbende at forbedre 
effektiviteten i TREFOR El-net A/S. 
 
Vi er bekendt med udkast til høringssvaret fra Dansk Energi og støtter op om dette. 
Vi har således kun ganske få yderligere bemærkninger: 
 
Fjernaflæste målere 

Som Dansk Energi påpeger, er det problematisk, at der ikke er udmeldt en 
regnskabspraksis vedr. de fjernaflæste målere. 
 
En omregning af de godkendte korrektioner til drift og afskrivninger af 
fjernaflæste målere til omkostninger pr. måler viser store forskelle imellem de 
selskaber, der har etableret fjernaflæste målere. En del af dette kan skyldes, at 
enkelte af disse selskaber først er startet med etableringen i 2011, og derfor har 
store initieringsomkostninger. Der er dog stadig stor forskel på de selskaber der 
har etableret relativt mange fjernaflæste målere. Det har stor betydning for 
benchmarkingafgørelsen at selskaber, der ligger som benchmarking-selskab har 
fået afløftet forholdsvist store omkostninger til fjernaflæsning. Der kan være en 
faktor 7-8 i forskel på de rene driftsomkostninger pr. måler og 2-4 for drift og 
afskrivning pr. måler. 
 
Administrationsomkostninger 

Ved udeladelsen af fjernaflæste målere i netvolumen-beregningen mindskes 
beregningen af administrationsomkostningerne i netvolumen ligeledes. Vi 
formoder det er en fejl, der rettes.  
 
En metode til at imødegå dette kunne være at beregne netvolumen for 
administrationsomkostninger på basis af et netvolumen inkl. et beregnet 
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netvolumen for de fjernaflæste målere. Netvolumen for de fjernaflæste målere bør 
være beregnet efter antal målere gange en fastsat omkostningsækvivalent. 
 
Afgørelse for 2012 (og 2013) 

Med de påpegede unøjagtigheder i udkast til omgørelse af Energitilsynets 
benchmarkingafgørelse af 18. december 2012, foreslår vi, at metoden som blev 
anvendt i 2011-afgørelsen også finder anvendelse for 2012- og 2013-afgørelserne. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
TREFOR El-net A/S 

 
Per Sørensen 
Elforsyningschef 
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Bilag 2: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
høringssvar fra hhv. Dansk Energi, Dong Energy 
Eldistribution A/S og TRE-FOR El-net A/S. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk 

Energi, Dong Energy Eldistribution A/S og TRE-FOR El-net A/S.  

 

Sekretariatet har adresseret høringssvarene nedenfor. Da høringssvarene 

i et stort omfang er sammenfaldende med branchens høringssvar til se-

kretariatets udkast til afgørelse om reduktion af elnetselskabernes ind-

tægtsrammer for 2014, henvises der i øvrigt til bilag 10-12 til afgørelsen 

om reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2014 af 17. de-

cember 2013. 

 

Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Dansk Energis 

høringssvar 

 

Dansk Energi (DE) indgav høringssvar ved mail af 3. december 2013. 

Høringssvaret er indledt med et par generelle bemærkninger og er efter-

følgende opdelt i to hovedpunkter samt et bilag med uddybning af DE’s 

kommentarer. Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor kommenteret 

DE’s anbringender. 

 

Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi følgende forhold: 

 

1. DE finder, at Energitilsynets udkast til afgørelse bygger på en mis-

forståelse af Energiklagenævnets afgørelse af 19. august. 

2. DE anfører at kravene øges med 900.000 kr. og modellen er derfor 

ikke neutral. 

3. DE anfører, at der sker en omfordeling i effektiviseringskravene på 

15,5 mio. kr. 

4. DE finder det problematisk, at klagen resulterer i forøgede effektivi-

seringskrav til klagerne. 

 

 

Ad 1)  

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i DE’s påstand om, at Ener-

gitilsynets udkast til afgørelse bygger på en misforståelse af Energikla-

genævnets afgørelse af 19. august 2013.  

 

DE mener, at det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse, at hensigten 

med afgørelsen har været at undgå, at omkostninger til fjernaflæste måle-

re og smart grid skulle påvirke selskabernes effektiviseringskrav, og at 

netselskaberne derfor skal stilles neutralt i forhold til disse omkostninger, 

så effektiviseringskravene bliver påvirket så minimalt som muligt.  
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DE mener videre, at den eneste neutrale metode til at holde omkostnin-

gerne ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger, er den 

metode som Energitilsynet anvendte i 2011-afgørelsen. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. 

 

For det første fremgår det af Energiklagenævnets afgørelse at: 

 

”omkostninger vedrørende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt 

skal holdes uden for benchmarkingen som ekstraordinære omkostnin-

ger.” 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor ikke, at den foreslåede 

metode er i overensstemmelse med retningslinjerne i Energiklagenæv-

nets afgørelse, hvoraf det fremgår, at omkostninger til fjernaflæste måle-

re skal holdes uden for benchmarkingen. 

 

For det andet vurderer sekretariatet, at den anvendte metode i 2012-

omgørelsen er mere retvisende end metoden anvendt i 2011 

 

Metoden anvendt i 2011 bestod i, at selskabernes effektviseringspoten-

tiale blev beregnet på baggrund af et benchmarkbasis, som var inklusiv 

omkostninger til fjernaflæste målere. Da der ikke eksisterede en ækviva-

lent for fjernaflæste målere i 2011 indgik de fjernaflæste målere i bereg-

ningen af netvolumen med omkostningsækvivalenten for almindelige 

målere.  

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af de analyser, der er foretaget i 2012 

i forbindelse med beregningen af en ny afskrivningsækvivalent for fjern-

aflæste målere, at metoden i 2011 overkompenserer selskaberne. Ifølge 

de indberettede oplysninger fra selskaberne vedr. deres omkostninger til 

fjernaflæste målere er der ikke tvivl om, at der er højere omkostningerne 

forbundet med en fjernaflæst måler sammenlignet med en almindelig 

måler, upåagtet at der for nuværende jf. Energiklagenævnets afgørelse af 

19. august 2013, ikke kan beregnes en omkostningsækvivalent for fjern-

aflæste målere.  

 

Sekretariatet vurderer derfor, at metoden i 2011 overkompenserede sel-

skaberne ved at benchmarkbasis blev fastsat for højt. Det skyldes, at om-

kostningsindeksene indeholdt omkostninger til fjernaflæste målere i tæl-

leren men kun indgik med omkostningerne for en almindelig måler i 

nævneren.  

 

Endelig bemærkes, at den valgte metode korrigerer for den uhensigts-

mæssighed som foranledigede den midlertidige ændring i 2011-

afgørelsen vedr. behandlingen af fjernaflæste målere. 
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Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således ikke, at metoden fra 

2011 er et egnet alternativ til metoden anvendt i årets afgørelse.  

 

Metoden anvendt i årets afgørelse neutraliserer således omkostninger 

vedr. fjernaflæste målere i benchmarkingmodellen. Selskaberne bliver 

ikke længere overkompenseret, hvilet er mere retvisende og i overens-

stemmelse med elforsyningsloven, hvoraf det bl.a. fremgår, at formålet 

med loven er at sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet
1
.   

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at den løsning der er 

anvendt i udkast til afgørelse er neutral i forhold til om selskaberne har 

investeret i hhv. smart grid og/eller fjernaflæste målere eller ej. 

 

Ad 2) 

DE angiver, at konsekvensen af Sekretariatet for Energitilsynets udkast 

til afgørelse er, at de varige effektiviseringskrav er blevet øget med 

900.000 kr. Det er korrekt at kravene øges, og Sekretariatet for Energitil-

synet skal gøre opmærksom på, at det ikke er i modstrid med, at metoden 

behandler fjernaflæste målere neutralt i benchmarkingen. Det har ikke 

været målet, at modellen skulle være neutral i forhold til tidligere ud-

meldte krav.  

 

DE skriver videre, at der ikke er sket en lempeligere behandling af om-

kostninger til fjernaflæste målere og smart grid. Sekretariatet for Energi-

tilsynet kan ikke se, at det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse, at 

det er pålagt Energitilsynet at foretage en lempeligere behandling af om-

kostningerne. Energiklagenævnet skriver i deres afgørelse, at omkost-

ninger til fjernaflæste målere skal holdes ude af benchmarkingen som 

ekstraordinære omkostninger, og det er dette Sekretariatet for Energitil-

synet har gjort. 

 

Grundlaget for Energiklagenævnets vurdering af omkostningerne til de 

fjernaflæste målere var, at standardlevetiden ikke er fastlagt entydig som 

for de øvrige netkomponenter, samt at der var forskel på, hvilke omkost-

ninger vedr. fjernaflæste målere selskaberne havde valgt at driftsføre 

henholdsvis anlægsføre i deres reguleringsregnskab. Det er korrekt, at 

selskaberne har mulighed for at anvende forskellig praksis for drifts- og 

anlægsførelse af omkostninger til fjernaflæste målere. Det er imidlertid 

en misforståelse, at dette forhold skulle føre til at selskaber bliver be-

handlet uens, urimeligt eller i øvrigt i strid med Energiklagenævnets an-

visninger. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at selskaberne tværtimod kan 

holde alle omkostninger til fjernaflæste målere ude af årets benchmar-

king som ekstraordinære omkostninger, dvs. det har ikke betydning, om 

selskaberne har driftsført eller anlægsført omkostningerne. Hvis omkost-

                                                 
1
 § 1, stk. 1 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse 1275 af 11. november 2013. 
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ningerne fremgår som en del af de faktisk afholdte omkostninger i 2012, 

kan de holdes ude.  

 

Selskaberne bliver således ikke behandlet forskelligt, alt efter hvordan de 

har regnskabsført fjernaflæste målere. Selskaberne får fratrukket de om-

kostninger, der er bogført i det pågældende år. Dvs. hvis selskabet har 

driftsført hele investeringen, har selskabet også reelt haft høje omkost-

ninger det pågældende år til fjernaflæste målere og får derfor et stort be-

løb fratrukket som ekstraordinære omkostninger. Har selskabet derimod 

afskrevet sine fjernaflæste målere over f.eks. 15 år, har de kun haft en 

1/15 af omkostningen bogført i deres samlede omkostningsgrundlag det 

pågældende år, og det er derfor kun denne andel, der fratrækkes som eks-

traordinær omkostning. 

 

Resultatet for de to selskaber bliver det samme – de får begge fratrukket 

de faktiske udgifter, der har været det pågældende år vedr. fjernaflæste 

målere. Eksemplet er illustreret i tabel 1 nedenfor. 

 

Tabel 1. Forskellig regnskabsmæssig praksis 

Selskab A Kr. 

Omkostningsgrundlag uden fjernaflæste målere    10.000.000  

Fj. aflæste måler investering 1 mio. kr. afskrives lineært over 15 år   

Årets bogførte omkostninger vedr. fjernaflæste målere           66.667 

Omkostningsgrundlag med fjernaflæste målere    10.066.667  

Omkostningsgrundlag til brug for benchmarkingen    10.000.000  

    

Selskab B Kr. 

Omkostningsgrundlag uden fjernaflæste målere    10.000.000  

Fj. aflæste måler investering 1 mio. kr. straksafskrives   

Årets bogførte omkostninger vedr. fjernaflæste målere      1.000.000  

Omkostningsgrundlag fjernaflæste målere    11.000.000  

Omkostningsgrundlag til brug for benchmarkingen    10.000.000  

 

Benchmarkingens resultat afhænger således ikke af hvilken regnskabs-

mæssig metode, selskaberne har valgt i forhold til de fjernaflæste målere. 

Metoden er derfor i fuld overensstemmelse med Energiklagenævnets an-

visninger. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i øvrigt i forbindelse med kva-

liteten af det anvendte datagrundlag, at data er indberettet af selskaberne 

selv. Sekretariatet har som udgangspunkt lagt disse data til grund, da der 

ikke har været grund til at tro, at de var fejlbehæftede. Sekretariatet har 

imidlertid valideret data i en række tilfælde, hvor der har været en kon-

kret mistanke om, at de indberettede data ikke har været retvisende. Se-

kretariatet for Energitilsynet er således ikke enig i, at det anvendte data-

grundlag er meget usikkert. 
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Ad 3) 

Dansk Energi anfører i sit høringssvar, at Energitilsynets metode indebæ-

rer en omfordeling af effektiviseringskravene mellem selskaberne på 

15,5 mio. kr. 

 

Årsagen til at selskaber med traditionelle målere får et højere krav i om-

gørelsen skyldes ikke, som DE anfører, at metoden anvendt i 2012-

omgørelsen beregner mere eller mindre tilfældige krav til selskaberne.  

 

Årsagen er derimod, at selskabernes omkostningsgrundlag naturligvis 

bliver påvirket af, hvorvidt omkostninger til fjernaflæste målere er en del 

af effektiviseringsberegningen, eller om de udgår af beregningen som 

ekstraordinære omkostninger. Når selskabernes omkostningsgrundlag 

ændres, vil det for mange af selskaberne også medføre, at deres beregne-

de effektiviseringspotentiale ændrer sig. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at metoden anvendt i 2012-

omgørelsen er retvisende og rimelig overfor selskaberne, uanset om de 

har fjernaflæste målere eller ej. Som det er angivet i tabel 1 ovenfor kan 

det beløb, der fratrækkes selskabets omkostninger varierer markant fra 

hinanden alt efter, hvilke regnskabsprincipper selskaberne anvender. 

Men da det er de faktiske afholdte omkostninger, der holdes ud af model-

len behandles alle selskaber lige, og resultatet af benchmarkingen af-

hænger således ikke af, hvilken regnskabsmæssig metode selskaberne 

har anvendt. 

 

Årsagen til at en række selskaber med fjernaflæste målere får beregnet et 

højere effektiviseringspotentiale i 2012-omgørelsen sammenlignet med 

2012-afgørelsen er, at disse selskaber havde omkostninger vedr. fjernaf-

læste målere, der lå under den beregnede afskrivningsækvivalent anvendt 

i 2012-afgørelsen. Når disse selskaber i benchmarkingmodellen i 2012-

omgørelsen ”kun” kan fratrække de faktiske omkostninger forbundet 

med fjernaflæste målere, vil deres omkostningsindeks stige. 

 

I tabel 2 er vist et eksempel på forskellen mellem de to metoder anvendt i 

hhv. 2012-afgørelsen og 2012-omgørelsen: 
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Tabel 2: De to metoder anvendt i 2012-afgørelsen og 2012-

omgørelsen 

  Selskab A Selskab B Selskab C 

a Antal fjernaflæste målere         1.000          1.000          1.000  

b Omkostninger vedr. fjernaflæste målere       71.000     159.000     215.000  

c Omkostninger pr. fjernaflæste måler (b/a)               71             159             215  

d Faktiske omkostninger ekskl. Fjernaflæste målere    500.000     500.000     475.000  

e Faktiske omkostninger inkl. Fjernaflæste målere (b+d)    571.000     659.000     690.000  

f Netvolumen ekskl. Fjernaflæste målere    800.000     800.000     800.000  

g Omkostningsækvivalent for fjernaflæste målere            148             148             148  

h Netvolumen fra fjernaflæste målere (a*g)    148.000     148.000     148.000  

i Netvolumen inkl. fjernaflæste målere (f+h)    948.000     948.000     948.000  

          

          

j Omkostningsindeks 2012 afgørelsen (e/i)         0,602          0,695          0,728  

k Omkostningsindeks 2012 Omgørelsen (d/f)         0,625          0,625          0,594  

          

  Potentiale       

l 2012 afgørelsen 0,0% 15,4% 20,8% 

m 2012 omgørelsen  5,3% 5,3% 0,0% 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet, fiktivt eksempel. 

 

 

Forklaring til tabel 2 

De tre selskaber A, B og C har hver 1.000 stk. fjernaflæste målere. De tre selskaber har 

meget varierende omkostninger pr. fjernaflæst måler.  

 

Selskab A har en enhedsomkostning på 71 kr. per måler. 

Selskab B har en omkostning på 159 kr. per måler. 

Selskab C har enhedsomkostninger på 215 kr. per måler. 

 

Omkostningsækvivalenten på 148 kr. (h) er beregnet som et gennemsnit af de tre sel-

skabers enhedsomkostninger per måler ((71+159+215)/3), på samme måde som det var 

gjort i 2012 afgørelsen. 

 

Selskabernes omkostningsindeks i 2012- afgørelsen er beregnet som forholdet mellem 

de faktiske omkostninger inkl. fjernaflæste målere (e) og netvolumen inkl. fjernaflæste 

målere (i). 

 

Selskabernes omkostningsindeks i 2012- omgørelsen er beregnet som forholdet mellem 

de faktiske omkostninger ekskl. fjernaflæste målere (d) og netvolumen ekskl. fjernaf-

læste målere (f). 

 

Potentialeberegningen for selskaberne (l) og (m) er beregnet som forskellen mellem 

selskabets eget omkostningsindeks og det laveste omkostningsindeks (benchmarkba-

sis) 
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Eksemplet i tabel 2 illustrerer, at valget af metode givetvis har betydning 

for hvilket selskab der beregnes til at være det mest effektive i bench-

markingen.  

 

Anvendes metoden fra Selskab 2012-afgørelsen er A  det mest effektive 

selskab. Det skyldes, at selskab A’s gennemsnitsomkostninger pr. fjern-

aflæst målere på 71 kr. er væsentlig lavere end omkostningsækvivalenten 

på 148 kr. for fjernaflæste målere. 

 

Anvendes i stedet metoden fra 2012-omgørelsen, er det selskab C, der er 

det mest effektive. Det skyldes, at selskab C ved denne metode kan få 

fratrukket alle omkostninger vedr. fjernaflæste målere som ekstraordinæ-

re omkostninger. Da selskab C har de laveste faktiske omkostninger 

ekskl. fjernaflæste målere af de tre selskaber, er det selskab C, som er 

mest effektiv og dermed udgør bencmarkbasis med et omkostningsin-

deks på 0,594.. 

 

Det fremgår således af eksemplet, at årsagen til at selskabernes krav æn-

drer sig, når metoden for håndteringen af omkostninger til fjernaflæste 

målere ændrer sig, skyldes, at selskaberne har forskellige omkostninger 

forbundet med fjernaflæste målere. Men da alle faktiske omkostninger 

vedr. fjernaflæste målere kan fratrækkes selskabernes omkostnings-

grundlag i metoden anvendt i 2012-omgørelsen, er de resterende om-

kostninger (ekskl. fjernaflæste målere) sammenlignelige og uafhængige 

af, hvilke regnskabsprincipper selskaberne har anvendt.  

 

Som en direkte følge af Energiklagenævnets afgørelse vil selskaber, der 

ikke har fjernaflæste målere, også få beregnet et nyt effektiviseringspo-

tentiale. Det skyldes, at benchmarkbasis også har ændret sig. Dette er ik-

ke, som DE anfører, en urimelig konsekvens af den anvendte metode - 

omkostninger til fjernaflæste målere er en ekstraordinær omkostning – 

og selskaberne skal derfor sammenlignes med selskaber, hvor denne om-

kostning er fratrukket. Selskaberne kan kun fratrække de faktiske om-

kostninger vedr. fjernaflæste målere, det resterende omkostningsgrund-

lag i benchmarkbasis selskaberne er således fuldt sammenligneligt med 

selskaber, der ikke har fjernaflæste målere. 

 

Ad 4) 

DE angiver i sit høringssvar, at det er problematisk, at klagen resulterer i 

forøgede effektiviseringskrav for klagerne. DE finder endvidere, at det 

forvaltningsretlige princip om reformatio in pejus bør gøres gældende, 

således at der ikke vil blive truffet afgørelse om en ændring til skade for 

klagerne. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet fastholder, at konsekvensen af Energikla-

genævnets kan være til ugunst for klagerne. En genberegning efter kla-

genævnets anvisning kan føre til såvel et skærpet effektiviseringskrav 
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som til et mildere effektiviseringskrav, dvs. at genberegningen for visse 

virksomheder er til ugunst, mens det for andre virksomheder får begun-

stigende virkning. Klagenævnets afgørelse kan således ses som en afgø-

relse i overensstemmelse med princippet om reformatio in pejus, dvs. en 

ændring til skade for klagerne, se U.2000.1533H samt s. 346 nederst i 

Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udg., Jens Garde m.fl.  

 

DE anfører videre, at det er DE’s forståelse, at Energiklagenævnet har 

truffet en begunstigende afgørelse, og at det derfor er DE’s opfattelse, at 

Energitilsynet ikke efterlever Energiklagenævnets afgørelse. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Energiklagenævnet 

hjemviste Energitilsynets afgørelse vedr. fjernaflæste målere således, at 

omkostningerne til fjernaflæste målere holdes ude af benchmarkingen 

som ekstraordinære omkostninger med den begrundelse, at teknologien 

endnu ikke er generelt udbredt, og at datagrundlaget er meget varierende 

og ufuldstændigt.  

 

Sekretariatet vurderer, at Energiklagenævnet intet sted i sin afgørelse an-

fører, at hjemvisningen nødvendigvis skal føre til en begunstigende afgø-

relse. Konsekvensen af at holde omkostninger vedr. fjernaflæste målere 

ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger, vil medføre 

nye beregnede effektiviseringspotentialer som enten kan være til gunst 

eller ugunst for selskaberne sammenlignet med den hjemviste afgørelse 

af 18. december 2012, jf. ad 1) og 2) ovenfor. Denne konsekvens er en er 

en direkte følge af Energiklagenævnet hjemvisning, som Energitilsynet 

har pligt til at følge. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor fort-

sat, at Energiklagenævnets afgørelse er efterlevet på dette punkt. 

 

DE henviser i sit bilag til det høringssvar DE indsendte i forbindelse med 

udkast til afgørelse om reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer 

for 2014. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af DE’s hø-

ringssvar i bilag 10 til afgørelsen om reduktion af elnetselskabernes ind-

tægtsrammer for 2014 af 17. december 2013. Dette er vedlagt som bilag 

4 til denne afgørelse. 

 

Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Dong Energy El-

distribution A/S’ (DEE) høringssvar. 

 

Dong Energy Eldistribution A/S (DEE) indgav høringssvar ved mail af 

3. december 2013. Høringssvaret er opdelt i tre afsnit med specifikke 

bemærkninger. Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor kommente-

ret hvert anbringende for sig.  

 

Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
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5. Korrektionerne i datagrundlaget er ikke validerede, og er ikke af en 

kvalitet, der giver baggrund for at udmønte øgede krav til selskaberne 

i forhold til afgørelsen fra d. 27. maj 2013. 

6. På grund af stor usikkerhed om datakvaliteten i korrektionerne af da-

tagrundlaget i benchmarkingen bør metoden til korrektion for fjernaf-

læste målere fra 2011 afgørelsen anvendes. 

7. Kundetæthedskorrektionen skal genberegnes. 

 

 

Ad 5) 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at korrektionerne ikke kan 

anvendes i modellen. 

 

Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger i 

adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. ad 1) ovenfor side 1-4.  

 

Ad 6) 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at metoden til korrektion fr 

fjernaflæste målere fra 2011 kan anvendes. 

 

Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger i 

adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. ad 1) ovenfor side 1-4. 

 

Ad 7) 

DEE anfører, at kundetæthedskorrektionen bør genberegnes ud fra de 

omkostninger, der faktisk indgår i benchmarkingen. DEE mener, at 

Energitilsynet bør tilrette kundetæthedskorrektionen ud fra den lineære 

regression baseret på poolede data for 2011 og 2012. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Dette skyldes primært 

tre forhold. 

 

A. Benchmarkingmodellen blev ændret vedr. behandlingen af fjern-

aflæste målere ved Energitilsynets afgørelse d. 18. december 

2012. Dette skyldes bl.a. en ny ækvivalent for afskrivninger på 

fjernaflæste målere. Dette punkt blev hjemvist i Energiklagenæv-

net med henblik på i stedet at behandle disse omkostninger som 

ekstraordinære omkostninger. Sekretariatet for Energitilsynet har 

i stedet tilpasset modellen til at kunne tage højde for dette, såle-

des at fjernaflæste målere udgår af modellen. Der er derfor stadig 

et aktuelt databrud i de datasæt, der oprindelig blev benyttet til at 

foretage analyser af fordyrende rammevilkår. Sekretariatet for 

Energitilsynet vurderede ved afgørelsen af 18. december 2012, at 

der ikke var et tilstrækkeligt grundlag til at opdatere estimationen 

af kundetæthedskorrektionsfaktoren på baggrund af et års data. 

Sekretariatet vurderede i stedet, at kundetæthedskorrektion for 

2011 er den mest retvisende at benytte i modellen for 2012. 
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B. Kundetæthedskorrektionen er ikke en del af klagebehandlingen 

vedr. Energitilsynets afgørelse af 18. december 2012. Sekretaria-

tet for Energitilsynets metode til at korrigere for kundetæthed er 

således ikke hjemvist. Kundetæthedskorrektionen er i dette til-

fælde uafhængigt af modellens behandling af fjernaflæste målere. 

 

C. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det ikke er hensigts-

mæssigt, at anvende regnskabsdata for fremtidige år (2012) til 

brug for en afgørelsen, der træffes på baggrund af regnskabsdata 

for 2011. Årsagerne til at datagrundlaget har ændret sig, kan 

skyldes hændelser, der først er indtruffet i 2012, og det bør derfor 

ikke danne grundlag for beregninger bagudrettet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet fastholder på baggrund af ovenstående, at 

kundetæthedskorrektionen ikke skal genberegnes i omgørelsen af 2012 

afgørelsen. 

 

Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til TRE-FOR El-

nets A/S’ (TRE-FOR) høringssvar. 

 

TRE-FOR indgav høringssvar ved mail af 3. december 2013. Hørings-

svaret er opdelt tre afsnit med specifikke bemærkninger. Sekretariatet for 

Energitilsynet har nedenfor kommenteret hvert anbringende for sig.  

 

8. TRE-FOR anfører, at der problematisk at der er store regnskabsmæs-

sige forskelle på selskabernes behandling af fjernaflæste målere 

9. Selskaber med fjernaflæste målere bliver ikke kompenseret for om-

kostninger til administration. TRE-FOR forventer det er en fejl. 

10. Metoden til korrektion for fjernaflæste målere fra 2011 afgørelsen 

bør anvendes i omgørelsen af 2012 afgørelsen. 

 

 

Ad 8)  

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at metoden vedr. fjernaflæ-

ste målere ikke kan anvendes i modellen pga. forskelle i regnskabsmæs-

sig praksis. 

 

Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger i 

adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 1 ad 1) ovenfor side 

1-4. 

 

Ad 9) 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at dette er en modelfejl. 

Administrationsomkostninger dækker drift og vedligehold og kunderela-

terede omkostninger vedrørende selskabets komponenter. Alle selskaber 

har haft mulighed for at søge om at få omkostninger vedr. fjernaflæste 

målere holdt ude af modellen som ekstraordinære omkostninger herunder 

også omkostninger forbundet med drift og vedligehold. Flere selskaber 
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har ansøgt og fået omkostninger forbundet med datahjemtagning holdt 

ude af deres omkostningsgrundlag i årets model, dvs. der er også taget 

højde for kunderelaterede omkostninger vedr. fjernaflæste målere i den 

valgte metode.   

 

Sekretariatet for Energitilsynet har også adresseret denne problemstilling 

i bilag 10, ad 5) til Energitilsynets afgørelse om reduktion af elnetselska-

bernes indtægtsrammer for 2014 af 17. december 2013. 

 

Ad 10) 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at metoden til korrektion 

for fjernaflæste målere fra 2011 kan anvendes. 

 

Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger i 

adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. ad 1) ovenfor side 1-4. 

 



32 

 

Bilag 3: Dispensationer for økonomisk effektivitet 
 
Netvolumenmodellen inddrager elnetselskabernes driftsomkostninger og af-
skrivninger i vurderingen af elnetselskabernes relative økonomiske effekti-
vitet. Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet 
og indeholder alle omkostningsposter – herunder også omkostninger af eks-
traordinær karakter. 

Udgangspunktet for den økonomiske benchmarking er, at samtlige af et el-
netselskabs omkostninger medtages, idet disse må antages at afspejle sel-
skabets økonomiske effektivitet. Imidlertid har Sekretariatet for Energitilsy-
net allerede ved afgørelsen fra september 2007 valgt at trække visse poster 
ud af den økonomiske benchmark. Disse poster har Sekretariatet for Energi-
tilsynet valgt at benævne ”ekstraordinære omkostninger”. Når nogle af et 
selskabs omkostninger trækkes ud af benchmarkingen, opnår selskabet alt 
andet lige et bedre resultat. 

Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat en korrektionsgrænse således, at 
der i forbindelse med benchmarkingen ikke bliver korrigeret for ekstraordi-
nære omkostninger, der udgør under 0,5 pct. af det enkelte selskabs netvo-
lumen1. Sekretariatet for Energitilsynet tillader generelt ikke, at flere ekstra-
ordinære omkostninger summeres for at få beløbet over korrektionsgrænsen. 
I årets vejledning har Sekretariatet for Energitilsynet endvidere udarbejdet 
en positivliste over omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære.  
Denne liste var tilgængelig for selskaberne, da de skulle anmelde ekstraor-
dinære omkostninger. 

Bagatelgrænsen er fra 2011 suppleret af en beløbsgrænse på to millioner 
kroner. Denne beløbsgrænse er indført, da sekretariatet ud fra de konkrete 
data har vurderet, at en ren bagatelgrænse på 0,5 pct. af netvolumen generelt 
var problematisk for store selskaber, idet at de ekstraordinære omkostninger 
ikke kan summeres. 

Der forekommer ikke nogen udtømmende definition af ekstraordinære om-
kostninger i hverken elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelse 
335 af 15. april 2011. Som ved tidligere års benchmarking af elnetselska-
bernes økonomiske effektivitet er det således op til Sekretariatet for Energi-
tilsynet at definere, hvilke omkostninger der er at betragte som ekstraordi-
nære omkostninger. I det følgende vil Sekretariatet for Energitilsynet derfor 
præsentere, hvilke typer af omkostninger som Sekretariatet for Energitilsy-
net som udgangspunkt betragter som ekstraordinære omkostninger. 

                                                 

1 Et selskabs netvolumen er udtrykt i kroner. Konkret bliver netvolumen beregnet ved at ta-
ge summen et selskabs antal af forskellige netkomponenter ganget med de tilhørende om-
kostningsækvivalenter. 
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Indledningsvis bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at ekstraordinære 
omkostninger falder i forskellige kategorier. Der forekommer derfor forskel-
lige begrundelser for at undtage forskellige typer af omkostninger af den 
økonomiske benchmarking. Som ved tidligere års afgørelser har Sekretaria-
tet for Energitilsynet fastlagt, hvilke typer af omkostninger, der bliver be-
tragtet som ekstraordinære omkostninger ud fra et objektivt, gennemsigtigt 
og ikke-diskriminerende grundlag. 

Ved dette års benchmark kan de af Sekretariatet for Energitilsynet godkend-
te ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i seks omkostningska-
tegorier: 

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part. 

2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser. 

3. Force majeure omkostninger.  

4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes ad-
færd, herunder omkostninger til fjernaflæste målere og migrerings-
omkostninger til IT-systemer ved fusioner. 

5. Omkostninger til smartgrid projekter. 

6. Omkostninger til fjernaflæste målere. 

 

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part 
Den første kategori indeholder omkostninger, der bliver afholdt af 3. part. 
Strengt taget er der ikke tale om ”ekstraordinære omkostninger”. Der er tale 
om en udgiftspost, der i sidste ende ikke udgør en omkostning for selskabet. 
Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor selskabet udfører arbejde for 3. part, og 
hvor 3. part afholder udgiften, eller hvor selskabet reparerer en opstået ska-
de, der efterfølgende betales af forsikringsselskabet. 

Sekretariatet for Energitilsynet har besluttet, at netselskaberne kan summere 
flere små poster inden for kategorien ”omkostninger, der refunderes af 3. 
part”. Årsagen til dette er, at disse omkostninger i virkeligheden reelt ikke 
udgør en omkostning for selskabet. 

2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtelser 
Den anden kategori indeholder pensionsforpligtelser til fratrådte medarbej-
dere og disses ægtefæller. Baggrunden for at trække disse poster ud af sel-
skabernes omkostninger er, at disse udgifter udspringer af historisk ledelse. 
Det er udelukkende pensionsforpligtelserne, der er omfattet af denne kate-
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gori. Det betyder, at f.eks. fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd ikke 
kan trækkes ud.  

3. Force majeure omkostninger 
Den tredje kategori indeholder hændelser af ren force majeure lignende ka-
rakter. Inden for denne kategori indgår omkostninger, der opstår som følge 
af ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig ufor-
udsigelig karakter.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i denne sammenhæng, at en speci-
fik omkostning kun kan falde inden for denne kategori, såfremt den speci-
fikke omkostning er forårsaget af en hændelse, som selskabet ikke kunne 
have forudset, og som netselskabet meget vanskeligt kunne have garderet 
sig i mod. Hvis et netselskab kunne have forhindret en beskadigelse af mate-
riel som følge af ekstreme vejrforhold og dermed den tilhørende omkostning 
ved valg af stærkere materiel, vil Sekretariatet for Energitilsynet generelt 
ikke betragte omkostningen som værende en ekstraordinær omkostning. 

Ved vurdering af ansøgninger om force majeure, herunder hændelser i for-
bindelse med ekstreme vejrforhold, tager Sekretariatet for Energitilsynet så 
vidt muligt udgangspunkt i officielle udmeldinger fra bl.a. DMI.  

4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netselskabernes ad-
færd 
I den fjerde kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan anses 
for at være ekstraordinære. Sekretariatet for Energitilsynet har dog besluttet 
at trække disse omkostninger ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikke 
giver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne. 

En udskiftning af gamle målere med fjernaflæste målere kan f.eks. være 
særdeles omkostningstung. Såfremt et netselskabs gamle målere ikke er 
fuldt afskrevet, når de bliver erstattet af fjernaflæste målere, vil netselskabet 
dermed også skulle bære et tab i form af en straksafskrivning af de gamle 
målere. 

Hvis netselskaberne ønsker at holde omkostningerne nede med henblik på 
en optimal placering i benchmarkingen, kunne det være en løsning ikke at 
investere i fjernaflæste målere. Dette giver således risiko for en uhensigts-
mæssig adfærd hos netselskaberne.   

Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at betragte straksafskrivning på 
gamle skrottede målere som ekstraordinære omkostninger. 

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere besluttet, at migreringsom-
kostninger af IT-systemer i forbindelse med en fusion bliver holdt ude af 
benchmarkingen. Der er tale om meget store poster, og benchmarking-
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modellen skal ikke være opbygget på en måde, der afholder selskaberne fra 
at fusionere. 

Ved fusioner mellem selskaber er der dog utallige omkostninger som kan 
blive henført til fusionen. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det 
udelukkende er migreringsomkostninger af IT-systemer ved fusioner, der 
bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger. Andre omkostninger som 
f.eks. juridisk bistand i forbindelse med en fusion bliver således ikke betrag-
tet som en ekstraordinær omkostning. 

Sekretariatet for Energitilsynet skal endvidere understrege, at poster, som 
har resulteret i en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen ved en fusi-
on, ikke kan trækkes fra ved den økonomiske benchmarking. 

5. Omkostninger til smartgrid projekter 

Omkostninger til smartgrid projekter bliver i årets benchmarkingmodel be-
tragtet som ekstraordinære omkostninger, jf. bilag 5 vedr. ændringer i mo-
dellen. 

6. omkostninger til fjernaflæste målere  

Omkostninger til fjernaflæste målere bliver i årets benchmarkingmodel be-
tragtet som ekstraordinære omkostninger, jf. bilag 5 vedr. ændringer i mo-
dellen. Omkostninger til fjernaflæste målere omfatter både etableringsom-
kostninger, afskrivninger og løbende driftsomkostninger. 

Flere selskaber har ikke søgt særskilt om at få fratrukket omkostninger vedr. 
fjernaflæste målere som ekstraordinære omkostninger, men mange selskaber 
har indberettet afskrivninger vedr. fjernaflæste målere i indberetningsarket 
vedr. netkomponenter. 

Det fremgår af Excel-arket ”BM høring Økonomisk effektivitet” som er 
fremsendt med høringsudkastet, hvilke omkostninger hvert enkelt selskab 
har fået fratrukket vedr. fjernaflæste målere. 

I nedenstående tabel 1 er anført samtlige de ekstraordinære omkostninger, 
som de forskellige selskaber har anmeldt. 

Tabel 1. Behandling af anmodninger vedr. ekstraordinære omkostninger 

Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

Bjerringbro El-
værk 

Afskrivning 245.123
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

DONG Energy 
Eldistribution A/S Drift 530.496

Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Afskrivning 5.594.209
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 20.400.000
Driftsomkostninger vedr. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 1.466.570
Omkostninger som følge af 
force majeure – Storm 7.-9. 
februar 2011 

  X Under bagatelgrænsen 

Drift 172.066
Omkostninger som følge af 
force majeure – Storm 8.-9. 
april 2011 

  X Under bagatelgrænsen 

Drift 2.072.499
Omkostninger som følge af 
force majeure – Skybrud 2.-4. 
juli 2011 

X     

Drift 1.029.186
Omkostninger som følge af 
force majeure – Storm 27.-28. 
november 2011 

  X Under bagatelgrænsen 

Drift 88.943
Omkostninger som følge af 
force majeure 

  X Under bagatelgrænsen 

Drift 18.887.000 Smart grid omkostninger X     
Afskrivning 3.800.000 Smart grid omkostninger X     

ELRO Net A/S Drift 24.780 Smart grid omkostninger X     

Drift 2.642.311
Omkostninger til demonte-
ring af gamle ikke-
fjernaflæste målere 

X     

Afskrivning 3.271.763
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Energi Fyn City 
Net A/S 

Afskrivning 8.352.102
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 2.488.061
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Energi Fyn Net 
A/S Afskrivning 13.518.827

Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 2.488.061
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 939.129
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X     

Energi Fyn Ny-
borg Net A/S 

Afskrivning 1.675.513
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Drift 218.686
Sammenlægningsomkostnin-
ger, ændringer på 10/0,4 sta-
tioner 

  X 

Omkostninger til sam-
menlægning og ændrin-
ger på eksisterende an-
læg mv. betragtes som 
ordinær drift. 
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

Energi Viborg El-
net A/S Afskrivning 14.671

Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 128.000
Omkostninger til IT vedr. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 218.748
Omkostninger til datahjem-
tagning fra fjernaflæste måle-
re 

X     

EnergiMidt Net 
A/S 

Drift 2.983.387
Omkostninger ved afholdelse 
af pensionsforpligtelser 

X     

Drift 220.987 Smart grid omkostninger X     

Afskrivning 13.601.196
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Drift 7.508.257
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 9.255.500
Forrentning indeholdt i lea-
singydelse for fjernaflæste 
målere 

X   

Forrentning indgår ikke 
i benchmarkingen, der-
for accepterer Sekretari-
atet denne korrektion. 

Drift 16.606.739
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

ENV Net A/S 
Drift 2.094.116

Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Afskrivning 508.873
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Afskrivning 1.501.000 Smart grid omkostninger X     
ESV Net A/S 

Drift 949.082
Andet – Transitomkostninger 
betalt til HEF Net A/S 

X   

Omkostningerne er alle-
rede afholdt i HEF Net 
A/S, og ESV har ingen 
komponenter, som om-
kostningerne kan holdes 
op imod. 

Drift 3.860.900
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Afskrivning 213.879
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Forsyning Helsin-
gør Elnet A/S 

Afskrivning 441.191
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 1.270.849
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 431.235
Omkostninger vedrørende 
aperiodiske investeringer i 
IT-udstyr mv. 

  X 

Investeringen vedrører 
årets afskrivning på 
koncernens IT-
investering, hvilket der-
for er periodiseret og 
dermed ikke er en eks-
traordinær omkostning. 
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

Frederikshavn El-
net A/S Afskrivning 159.949

Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Galten Elværk 
Net A/S Drift 992.282

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X     

Afskrivning 151.805
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Afskrivning 497.069
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Hammel Elforsy-
ning Net A/S Drift 378.806

Omkostninger vedr. drift, da-
taindsamling og vedligehol-
delse af fjernaflæste målere 

X     

HEF Net A/S 
Afskrivning 1.222.743

Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Drift 5.924.043
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X   

HEF Net har straksaf-
skrevet og driftsført de-
res omkostninger til 
montering af fjernaflæ-
ste målere og får derfor i 
dette konkrete tilfælde 
accepteret sin ansøg-
ning.  

Drift 2.962.022
Omkostninger til demonte-
ring af gamle ikke-
fjernaflæste målere 

X   

HEF Net har straksaf-
skrevet og driftsført de-
res omkostninger til 
demontering af fjernaf-
læste målere og får der-
for i dette konkrete til-
fælde accepteret sin an-
søgning. 

Drift 2.117.105
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X     

Afskrivning 13.883.085
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 848.441
Omkostninger til hjemtagning 
af forbrugsdata ved fjernaflæ-
ste målere 

X     

Drift 633.241
IT-omkostninger ved fusioner 
(migreringsomkostninger) 

  X Under bagatelgrænsen 

Ikast Værkerne 
Net A/S 

Afskrivning 699.741
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Hjerting Trans-
formatorforening 
A.m.b.a. Drift 212.520

Andet – Udbygning af trans-
formerstation 

  X 

Udbygning af transfor-
merstation betragtes 
som en del af den ordi-
nære drift, ikke som en 
ekstraordinær omkost-
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

ning. 

Drift 1.132.545
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

LEF Net A/S 
Drift 405.515

Omkostninger til demonte-
ring af gamle ikke-
fjernaflæste målere 

X     

Drift 109.477
Omkostninger til hjemtagning 
af forbrugsdata ved fjernaflæ-
ste målere 

X     

Afskrivning 41.292
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Afskrivning 175.347
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Afskrivning 85.095
Afskrivninger på EDB (hjem-
tagningssystemer) 

X     

Afskrivning 44.541
EDB-omkostninger vedr. 
fjernaflæste målere 

X     

Midtfyns Elforsy-
ning A.m.b.a. Drift 253.203

Telefonforbindelser og data-
hjemtagning i forbindelse 
med fjernaflæste målere 

X     

Afskrivning 1.068.545
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Midtjyske Net 
A/S 

Drift 723.149

Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forvente-
de køb af transmissionssel-
skaberne 

  X 

Omkostninger i forbin-
delse med Energi-
net.dk’s forventede køb 
af transmissionsselska-
berne betragtes som en 
del af den ordinære 
drift. De regionale 
transmissionsselskaber 
holdes ikke op imod sel-
skaber, som ikke er op-
købt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om 
omkostninger, som alle 
selskaber i den del af 
benchmarkingen har af-
holdt. 

Nakskov Elnet 
A/S 

Afskrivning 280.205
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 329.251
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

NKE-Elnet A/S 
Drift 113.989

Omkostninger til demonte-
ring af gamle ikke-
fjernaflæste målere 

X     
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

Afskrivning 134.030
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Drift 877.798
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Afskrivning 492.000 Smart grid omkostninger X     
Drift 12.000 Smart grid omkostninger X     

NRGi Net A/S 
Drift 6.030.554

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X     

Drift 621.609
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Afskrivning 5.816.263
Afskrivninger fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 6.367.159
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 5.475.356
Omkostninger til demonte-
ring af gamle ikke-
fjernaflæste målere 

X     

Afskrivning 182.454 Smart grid omkostninger X     
Afskrivning 147.000 Smart grid omkostninger X     
Drift 89.455 Smart grid omkostninger X     
Drift 116.500 Smart grid omkostninger X     

Drift 4.844.611
Omkostninger pålagt af 3. 
part men betalt af selskabet 

  X 

Omkostninger ved på-
lagt kabelomlægning 
står på negativlisten, da 
kabelomlægninger som 
følge af gæsteprincippet 
betragtes som en del af 
den ordinære drift. 
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

Drift 3.082.263
Omkostninger pålagt af 3. 
part men betalt af selskabet 

  X 

Omkostninger ved på-
lagt kabelomlægning 
står på negativlisten, da 
kabelomlægninger som 
følge af gæsteprincippet 
betragtes som en del af 
den ordinære drift. Se-
kretariatet for Energitil-
synet vurderer dog, at 
der er tale om kabelom-
lægninger, som på afgø-
rende vis afviger fra øv-
rige mere almindeligt 
forekommende kabel-
omlægninger som ek-
sempelvis omlægninger 
af allerede eksisterende 
vejsystemer, jf. NRGis 
ansøgning vedr. de 4,8 
mio. kr. lige ovenfor. 
Sidstnævnte må selska-
berne forventes jævnligt 
at blive pålagt, og på 
den baggrund vurderes 
det, at der for så vidt 
angår netop opgørelsen 
af de påvirkelige om-
kostninger bør skelnes 
mellem disse to typer 
pålagte omkostninger. 
Energitilsynet vil derfor 
trække omkostningerne 
til den pålagte kabelom-
lægning ud af selskabets 
samlede påvirkelige 
omkostninger, der bliver 
anvendt til at beregne 
selskabets effektivise-
ringskrav. 
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

NV Net A/S 

Drift 662.329

Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forvente-
de køb af transmissionssel-
skaberne 

  X 

Omkostninger i forbin-
delse med Energi-
net.dk’s forventede køb 
af transmissionsselska-
berne betragtes som en 
del af den ordinære 
drift. De regionale 
transmissionsselskaber 
holdes ikke op imod sel-
skaber, som ikke er op-
købt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om 
omkostninger, som alle 
selskaber i den del af 
benchmarkingen har af-
holdt. 

Nyfors Net A/S Drift 46.703 Smart grid omkostninger X     
RAH Net A/S Drift 25.300 Smart grid omkostninger X     
Ravdex A/S 

Afskrivning 86.048
Afskrivninger fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 1.099.536
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Ringkøbing-
Skjern El-net A/S 

Afskrivning 164.747
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Sdr. Felding 
Afskrivning 17.000

Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 187.500
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

SEAS-NVE Net 
A/S 

Afskrivning 19.683.266
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Afskrivning 16.076.472
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 11.135.113
Hjemtagningssystemer til 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 516.817
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 3.885.674 Smart grid omkostninger X     

Afskrivning 37.283 Smart grid omkostninger X     

Drift 5.659.499
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X     

Drift 2.420.201
Andet – Driftsomkostninger i 
forbindelse med brud på sø-
kabel 

  X 

Energitilsynet vurderer, 
at dette ikke er en eks-
traordinær omkostning, 
da skaderne ikke er for-
voldt af 3. part, men 
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

som led i den almindeli-
ge drift. 

SEF Net A/S 
Afskrivning 470.997

Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Drift 173.375 Smart grid omkostninger X     
SK Elnet A/S 

Drift 336.655
Omkostninger vedrørende 
salg af kapitalandele 

X     

Afskrivning 59.281
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 350.000
IT-omkostninger ved fusioner 
(migreringsomkostninger) 

  X 

Sekretariatet for Energi-
tilsynet finder årsags-
sammenhængen mellem 
fusion og it-
omkostninger svag 3 år 
efter fusionstidspunktet. 

Syd Energi Net 
A/S Afskrivning 50.832.502

Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 18.374.291
Hjemtagningssystemer til 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 78.397.776
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

  X 
Omkostningerne vedr. 
ikke reguleringsåret 
2011. 

Drift 33.599.047
Omkostninger til demonte-
ring af gamle ikke-
fjernaflæste målere 

  X 
Omkostningerne vedr. 
ikke reguleringsåret 
2011. 

Syd Net A/S 

  408.713

Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forvente-
de køb af transmissionssel-
skaberne 

  X 

Omkostninger i forbin-
delse med Energi-
net.dk’s forventede køb 
af transmissionsselska-
berne betragtes som en 
del af den ordinære 
drift. De regionale 
transmissionsselskaber 
holdes ikke op imod sel-
skaber, som ikke er op-
købt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om 
omkostninger, som alle 
selskaber i den del af 
benchmarkingen har af-
holdt. 
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

Sydøstjyske Net 
A/S 

  421.818

Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forvente-
de køb af transmissionssel-
skaberne 

  X 

Omkostninger i forbin-
delse med Energi-
net.dk’s forventede køb 
af transmissionsselska-
berne betragtes som en 
del af den ordinære 
drift. De regionale 
transmissionsselskaber 
holdes ikke op imod sel-
skaber, som ikke er op-
købt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om 
omkostninger, som alle 
selskaber i den del af 
benchmarkingen har af-
holdt. 

Tarm Elværk Net 
A/S 

Afskrivning 354.064
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 240.946
Driftomkostninger ifm. fjern-
aflæste målere 

X     

Drift 70.200
Smart grid omkostninger 
(storforbrugere) 

X     

Drift 67.178
Smart grid omkostninger (øv-
rige forbrugere) 

X     

Drift 611.382
Andet – Udbyg-
ning/forstærkning 

  X 

Udbygning/forstærkning 
betragtes som en del af 
den ordinære drift, og 
ikke som en ekstraordi-
nær omkostning. 

Drift 703.624 Andet – Nyudstykning   X 

Nyudstykning betragtes 
som en del af den ordi-
nære drift, og ikke som 
en ekstraordinær om-
kostning. 

TRE-FOR Elnet 
A/S 

Afskrivning 10.000 Smart grid omkostninger X     
Drift 44.000 Smart grid omkostninger X     

Afskrivning 7.651.134
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Afskrivning 2.160.162
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Afskrivning 240.018
Omkostninger til demonte-
ring af gamle ikke-
fjernaflæste målere 

X     

Afskrivning 1.723.142
Hjemtagningssystemer til 
fjernaflæste målere 

X     

Afskrivning 184.336
IT-omkostninger vedr. fjern-
aflæste målere 

X     
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

Drift 5.153.203
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Verdo Hillerød 
El-net A/S 

Afskrivning 236.322
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Afskrivning 423.381
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 803.913
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 34.971
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Verdo Randers 
El-net A/S 

Drift 584.377
Omkostninger ved afholdelse 
af pensionsforpligtelser 

X     

Afskrivning 28.000 Smart grid omkostninger X     

Afskrivning 153.352
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 81.125
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Vestforsyning Net 
A/S 

Afskrivning 1.855.370
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Afskrivning 228.142
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X     

Drift 3.422.130
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Drift 92.613
Driftomkostninger ifm. fjern-
aflæste målere 

X     

Drift 176.000
Omkostninger vedrørende 
aperiodiske investeringer i 
IT-udstyr mv. 

X     

Drift 725.132 Smart grid omkostninger X     
Viby Net A/S 

Drift 112.572
Omkostninger vedr. datami-
grering og datahub 

  X 

Omkostninger til IT-
systemer, mødeaktivite-
ter, kurser mv. betragtes 
som ordinær drift. 

Drift 149.995
Forberedelse af fjernaflæste 
målere 

  X 

Omkostninger til tids-
forbrug ved afholdelse 
af møder betragtes som 
ordinær drift. 

Videbæk Elnet 
A/S Drift 110.770

Hjemtagningssystemer til 
fjernaflæste målere 

X     

Afskrivning 336.592
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 1.384
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Vordingborg El-
net A/S Drift 57.358

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X     
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Selskab Type Beløb (kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag 

Sekretariatet for Ener-
gitilsynet's begrundelse i 
tilfælde af afslag og an-
dre kommentarer 

VOS Net A/S 
Afskrivning 814.352

Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 848.329
Driftomkostninger ifm. fjern-
aflæste målere 

X     

Ærø Elforsyning 
Net A/S 

Afskrivning 107.160
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Afskrivning 427.667
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Afskrivning 425.375
Løn- og materialeomkostnin-
ger til montering af fjernaflæ-
ste målere 

X     

Østjysk Energi 
Net A/S 

Afskrivning 1.257.537
Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X     

Afskrivning 1.575.107
Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

X     

Drift 764.348
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X     

Drift 937.191
Driftsomkostninger ifm. 
fjernaflæste målere 

X     

Drift 4.630.375
Andet – Ekstraordinære tab 
som følge af forkert åbnings-
balance 

  X 

Straksafskrivningen 
indgår i benchmarkin-
gen det år, hvor skrot-
ningen foretages. Sel-
skabet står selv til an-
svar for den levetid, der 
blev estimeret for sel-
skabets anlæg i 2004, og 
tab som følge af kortere 
levetid end forventet an-
ses derfor ikke som en 
ekstraordinær omkost-
ning.  

Drift 1.075.355
Andet – Demonteringsom-
kostninger i forbindelse med 
nødvendige nyinvesteringer 

  X 
Nødvendige nyinveste-
ringer fratrækkes ikke i 
benchmarkingen. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Bilag 4: Kopi af bilag 10 fra benchmarkingafgørelsen af 17. de-
cember 2013. 
 
Bilag 10: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
Dansk Energis høringssvar 
 
Dansk Energi indgav høringssvar ved mail af 18. oktober 2013. Dansk 
Energi kom med supplerende bemærkninger ved mail af 6. november 
2013 i forbindelse med sekretariatets 2. høringsrunde. Høringssvaret er 
indledt med en par generelle bemærkninger og er efterfølgende opdelt i 
to hovedpunkter samt et afsnit med kommentarer til en række mindre 
punkter. Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor kommenteret hvert 
anbringende for sig. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Dansk Energis 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi indledende på følgende 
substantielle forhold: 
 
1. Danske Energi opfordrer til, at der i højere grad tages hensyn til 

usikkerhederne i modellen, når der udmøntes krav. 
2. Supplerende data til eventuel korrektion for rammevilkår. 
3. Forskellen i prisniveauet i netvolumen og omkostninger fører til, at 

selskaber med fjernaflæste målere relativt set får tælleren reduceret 
med et større beløb end nævneren. 

4. Energitilsynets anvendte metode baserer sig på et meget usikkert og 
ufuldstændigt datagrundlag for fjernaflæste målere på grund af for-
skelle i regnskabspraksis. 

5. Selskaber med fjernaflæste målere bliver ikke kompenseret for om-
kostninger til administration. Én komponentklasse kan ikke pilles ud 
af modellen uden at forrykke kalibreringen fundamentalt. 

6. DE mener, at metoden fra benchmarkingmodellen fra Energitilsynets 
afgørelse af 31. oktober 2011 vedr. fjernaflæste målere bør anvendes 
i årets afgørelse. 

7. Nye effektiviseringskrav skal ses i forhold til allerede udmøntede ef-
fektiviseringskrav. 

8. Energitilsynet er ved sin udmøntning af effektiviseringskrav for 2014 
begrænset af det effektiviseringspotentiale, der kan opgøres i forhold 
til det enkelte selskab. SEAS-NVE Net A/S gives som eksempel. 

9. Kundetæthedskorrektion ændres fra logaritmisk til lineær og Energi-
tilsynet bør anvende en best-off tilgang. 

10. De to 50 kV selskaber skal holdes ude af benchmarkingen. 
 
 
Ad 1)  
Sekretariatet vurderer fortsat som angivet i afsnittet vedr. modelusikker-
heder i afgørelsen, at sekretariatet tager højde for modelusikkerhed ved 
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hjælp af en række forhold og korrektioner ved beregningen af effektivi-
seringspotentialet og udmøntningen af effektiviseringskravet. 
 
Sekretariatet henviser til afsnit 106-112 i afgørelsen for en nærmere be-
skrivelse af disse forhold. 
 
Ad 2) 
Dansk Energi tilkendegiver, at der allerede eksisterer en række mulighe-
der for at frembringe et mere detaljeret datagrundlag til at korrigere for 
rammevilkår, og at branchen naturligvis er indstillet på at gå i dialog om 
supplerende data. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke modtaget no-
get konkret fra branchen i forbindelse med årets benchmarking.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne indgå i en dialog med branchen 
om supplerende data med henblik på eventulle korrektioner for ramme-
vilkår. Sekretariatet foreslår, at branchen henvender sig i foråret 2014 
med henblik på at få i gangsat en proces vedr. dette datagrundlag.   
 
Ad 3) 
DE anfører, at forskellen i prisniveauet mellem netvolumen og omkost-
ninger fører til urimelig forskelsbehandling af selskaberne, da selskaber 
med fjernaflæste målere relativt set får tælleren i deres omkostningsin-
deks reduceret med et større beløb end nævneren. Samtidig vil selskaber 
med selvaflæste målere fortsat blive vurderet på effektiviteten i målerop-
gaven. 
 
Som det fremgår af den detaljerede gennemgang af bencmarkingmodel-
len i bilag 1, opgøres for samtlige netselskaber et omkostningsindeks, 
som angiver forholdet mellem omkostningerne i årets priser (her 2012 
priser) og en såkaldt netvolumen opgjort i 2005 priser. Energiklagenæv-
net har i sin afgørelse af 19. august 2013 lagt vægt på, at omkostninger 
til fjernaflæste målere skal udgå som ekstraordinære omkostninger i 
benchmarkingmodellen. Udgangspunktet for beregningen er altså en 
benchmarking, hvor omkostninger til fjernaflæste målere ikke indgår.  
 
Derudover er Sekretariatet ikke enig i, at der opstår forskelsbehandling i 
modellen på grund af, at omkostninger til fjernaflæste målere udgår af 
modellen. Forskellen i prisniveauet mellem tæller og nævner er den 
samme for alle komponenter i netvolumenmodellen, da tælleren er op-
gjort i 2005 tal og tælleren i 2012 tal. Prisforskellen er ikke relevant i 
dette tilfælde, hvor hele ækvivalenten for fjernaflæste målere fjernes fra 
modellen – selskaber med fjernaflæste målere får fratrukket de faktiske 
afholdte omkostninger til fjernaflæste målere fra tælleren i deres om-
kostningsindeks. Samtidig fastsættes ækvivalenten for fjernaflæste måle-
re til 0 i nævneren. Dvs. alle omkostninger forbundet med fjernaflæste 
målere er taget ud af netvolumenmodellen.  
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Sekretariatet for Energitilsynet er således ikke enig i at denne behandling 
af fjernaflæste målere fører til en forskelsbehandling af selskaber med og 
uden fjernaflæste målere. Det skyldes, at netvolumenmodellen netop gør 
det muligt, at sammenligne selskaber på trods af, at de har en forskellig 
sammensætning af netkomponenter. Sammenligningen af et selskab med 
fjernaflæste målere og et selskab uden fjernaflæste målere, svarer i prin-
cippet til at selskaber med 50 kV stationer også bliver sammenlignet med 
selskaber, der kun har 10 kV stationer.  
 
Ad 4)  
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i DE’s påstand om at Energi-
tilsynets metode vedr. behandlingen af fjernaflæste målere baserer sig på 
et meget usikkert og ufuldstændigt datagrundlag pga. forskelle i regn-
skabspraksis. 
 
Energiklagenævnet skriver i sin afgørelse, at omkostninger vedrørende 
fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes uden for bench-
markingen, da teknologien endnu ikke er generelt udbredt, og da der ale-
ne foreligger et meget varierende og ufuldstændigt datagrundlag.  
 
Grundlaget for Energiklagenævnets vurdering af omkostningerne til de 
fjernaflæste målere var, at standardlevetiden ikke er fastlagt entydig som 
for de øvrige netkomponenter, samt at der var forskel på, hvilke omkost-
ninger vedr. fjernaflæste målere selskaberne havde valgt at driftsføre 
henholdsvis anlægsføre i deres reguleringsregnskab. 
 
Selskaberne kan holde alle omkostninger til fjernaflæste målere ude af 
årets benchmarking som ekstraordinære omkostninger, dvs. det har ikke 
betydning, om selskaberne har driftsført eller anlægsført omkostninger-
ne. Hvis omkostningerne fremgår som en del af de faktisk afholdte om-
kostninger i 2012, kan de holdes ude.  
 
Selskaberne bliver således ikke behandlet forskelligt, alt efter hvordan de 
har regnskabsført fjernaflæste målere. Selskaberne får fratrukket de om-
kostninger, der er bogført som drift det pågældende år. Dvs. hvis selska-
bet har driftsført hele investeringen, har selskabet også reelt haft høje 
driftsomkostninger det pågældende år til fjernaflæste målere, og får der-
for et stort beløb fratrukket som ekstraordinære omkostninger. Har sel-
skabet derimod afskrevet sine fjernaflæste målere over f.eks. 15 år har de 
kun haft en 1/15 af omkostningen bogført i deres samlede omkostnings-
grundlag det pågældende år, og det er derfor kun denne andel der fra-
trækkes som ekstraordinær omkostning. 
 
Resultatet for de to selskaber bliver det samme – de får begge fratrukket 
de faktiske udgifter, der har været det pågældende år vedr. fjernaflæste 
målere. Eksemplet er illustreret i tabel 1 nedenfor. 
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Tabel 1. Forskellig regnskabsmæssig praksis 

Selskab A Kr.

Omkostningsgrundlag uden fjernaflæste målere    10.000.000 

Fj. aflæste måler investering 1 mio. kr. afskrives lineært over 15 år   
Årets bogførte omkostninger vedr. fjernaflæste målere           66.667

Samlet omkostningsgrundlag    10.066.667 

Omkostningsgrundlag til brug for benchmarkingen    10.000.000 

    

Selskab B Kr.

Omkostningsgrundlag uden fjernaflæste målere    10.000.000 

Fj. aflæste måler investering 1 mio. kr. straksafskrives   

Årets bogførte omkostninger vedr. fjernaflæste målere      1.000.000 

Samlet omkostningsgrundlag    11.000.000 

Omkostningsgrundlag til brug for benchmarkingen    10.000.000 

 
Benchmarkingens resultat afhænger således ikke af hvilken regnskabs-
mæssig metode selskaberne har valgt i forhold til de fjernaflæste målere. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i øvrigt i forbindelse med kva-
liteten af det anvendte datagrundlag, at data er indberettet af selskaberne 
selv. Sekretariatet har som udgangspunkt lagt disse data til grund, da der 
ikke har været grund til at tro, at de var fejlbehæftede. Sekretariatet har 
imidlertid valideret data i en række tilfælde, hvor der har været en kon-
kret mistanke om, at de indberettede data ikke har været retvisende. Se-
kretariatet for Energitilsynet er således ikke enig i, at det anvendte data-
grundlag er meget usikkert. 
 
Ad 5) 
DE anfører på side 8 i sit høringssvar, at behandlingen af de fjernaflæste 
målere i årets afgørelse, medfører en modelfejl – som gør det nødvendigt 
at re-kalibrere modellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at det er nødvendigt at re-
kalibrere netvolumenmodellen, uanset om der tilføjes eller fjernes kom-
ponenter i modellen. Netvolumen for et givet selskab, beskriver et gen-
nemsnitsnet for det antal komponenter det pågældende selskab har. Hvis 
der tilføjes eller fjernes en komponent eller hvis et selskab ikke har alle 
de beskrevne komponenter i sit net, vil selskabets netvolumen være be-
regnet derefter og tilsvarende vil det faktiske omkostningsgrundlag inde-
holde omkostninger forbundet med de samme komponenter. 
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Derudover var fjernaflæste målere ikke en del af den oprindelige model, 
så sekretariatet har ikke fjernet en komponent som eksisterede i den op-
rindelige model. 
 
DE anfører derudover, at metoden indebærer, at der ikke tages højde for 
selskabernes administrationsomkostninger. 
 
Administrationsomkostninger indgår i netvolumenmålet med en omkost-
ningsækvivalent på 0,38 ganget med netvolumenbidraget fra de øvrige 
netkomponenter. Når de fjernaflæste målere holdes ude af modellen som 
ekstraordinære omkostninger, udgår bidraget til administrationsomkost-
ninger også. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at dette er en modelfejl. 
Administrationsomkostninger dækker drift og vedligehold og kunderela-
terede omkostninger vedrørende selskabets komponenter. Alle selskaber 
har haft mulighed for at søge om at få omkostninger vedr. fjernaflæste 
målere holdt ude af modellen som ekstraordinære omkostninger herunder 
også omkostninger forbundet med drift og vedligehold. Flere selskaber 
har ansøgt og fået omkostninger forbundet med datahjemtagning holdt 
ude af deres omkostningsgrundlag i årets model, dvs. der er også taget 
højde for kunderelaterede omkostninger vedr. fjernaflæste målere i den 
valgte metode.   
 
Ad 6) 
DE anbefaler, at Energitilsynet anvender samme metode som i 2011 af-
gørelsen vedr. behandlingen af fjernaflæste målere, samt at denne meto-
de er i fuld overensstemmelse med retningslinjerne i Energiklagenævnets 
afgørelse. 
  
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer forsat ikke, at metoden anvendt i 
2011 modellen skal anvendes igen. Energitilsynet gjorde også allerede i 
2011 eksplicit opmærksom på, at metoden var midlertidig. 
  
Metoden anvendt i 2011 var ikke retvisende for beregningen af selska-
bernes effektiviseringspotentiale. Det skyldes, at selskabernes effektvise-
ringspotentiale ved denne metode bliver beregnet på baggrund af et 
benchmarkbasis, som er inklusiv omkostninger til fjernaflæste målere, 
dvs. et højere basis sammenlignet med metoden, hvor omkostningerne til 
fjernaflæste målere fratrækkes inden benchmarkbasis beregnes.  
 
Efterfølgende får selskaberne derudover lov til at fratrække deres om-
kostninger til fjernaflæste målere i de påvirkelige omkostninger, således 
at omkostninger til fjernaflæste målere ikke indgår i det beregnede po-
tentiale.  
 
Selskaber med fjernaflæste målere får således ikke blot neutraliseret om-
kostningerne til fjernaflæste målere, men får også effektiviseringskrave-
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ne yderlige reduceret pga. deres fjernaflæste målere. Sekretariatet for 
Energitilsynet vurderer derfor ikke, at metoden fra 2011 er et egnet alter-
nativ til metoden anvendt i årets afgørelse. Metoden anvendt i årets afgø-
relse neutraliserer alene omkostninger vedr. fjernaflæste målere i bench-
markingmodellen, hvilket er mere retvisende og i overensstemmelse med 
elforsyningsloven hvoraf det bl.a. fremgår, at formålet med loven er at 
sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet.1   
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer endvidere ikke, at den foreslåede 
metode er i overensstemmelse med retningslinjerne i Energiklagenæv-
nets afgørelse, hvoraf det fremgår, at omkostninger til fjernaflæste måle-
re skal holdes uden for benchmarkingen. 
 
Ad 7) 
DE anfører på side 10, at Energitilsynet er blevet pålagt i medfør af 
Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013 at underkaste betyd-
ningen af allerede realiserede effektiviseringer en nærmere vurdering, 
inden der udmeldes krav for 2014. 
 
Det fremgår af §§ 26, stk. 1. og 27 stk. 1.-2. i lov om elforsyning at, 
 
§ 26. Energitilsynet benchmarker èn gang årligt virksomhederne på deres økonomiske 

effektivitet og kvalitet i leveringen. 

 

§ 27. Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt individuelle ef-

fektiviseringskrav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. § 26, stk. 1. 

 

Stk. 2. Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarking af den økonomiske ef-

fektivitet, gennemføres som en procentvis varig reduktion af den enkelte virksomheds 

reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker indledningsvist, at Energitilsy-
net årligt fastsætter individuelle effektiviseringskrav på basis af en 
benchmarking af virksomhederne. Det fremgår således ikke af Elforsy-
ningslovens bestemmelser, at der i benchmarkingen af netselskabernes 
økonomiske effektivitet skal tages højde for allerede realiserede effekti-
viseringer ved udmeldelsen af krav. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker derudover, at der allerede i se-
kretariatets benchmarkingmodel bliver taget højde for disse effektivise-
ringer i de udmeldte krav. Modellen tager højde for effektiviseringer ved, 
at selskabernes omkostningsgrundlag i benchmarkingen bliver reduceret 
som følge af effektiviseringerne, hvilket alt andet lige medfører, at sel-
skaberne i efterfølgende benchmarkingafgørelser får udmålt et lavere po-

                                                 
1 § 1, stk. 1 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse 1275 af 11. november 2013. 
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tentiale sammenlignet med det udmålte potentiale, hvis selskabet ikke 
havde effektiviseret sig.  
 
Dette kan illustreres ved et simpelt eksempel. Et selskab effektiviserer 
sig årligt med en 1/6 af det opgjorte potentiale (udmøntet på de påvirke-
lige omkostninger) i tabel 2 nedenfor. Det fremgår af tabel 2, at selskabet 
får reduceret sit potentiale hvert år som følge af den effektivisering sel-
skabet har gennemført. Selskabet effektiviserer sig dog ikke tilstrække-
ligt, da det kun formår at reducere sine omkostninger med 1/6 af potenti-
alet og ikke det pålagte krav på 1/ 4 af potentialet. Selskabets akkumule-
rede pålagte effektiviseringskrav vil derfor fra og med år 10 overstige det 
initialt beregnede potentiale i år 1.  
 
I tabel 2 effektiviserer selskabet sig overhovedet ikke. Det betyder, at 
selskabet hvert år får opgjort et lidt større potentiale end året før, da 
benchmarkbasis – i eksemplet antages at blive effektiviseret med 1 pct. 
årligt  
 
Det fremgår af tabel 2 og 3, at hvis et selskab effektiviserer sine omkost-
ninger årligt med 1/6 af det opgjorte potentiale, vil effektiviseringspoten-
tialet i år 10 være reduceret til 16,2 pct. (inkl. effektiviseringen i bench-
markbasis).  

Hvis selskabet omvendt overhovedet ikke foretager nogen effektivisering 
af omkostningerne vil potentialet i år 10 være steget til 26,9 pct., da 
benchmarkbasis også er blevet effektiviseret i perioden (1 pct. årligt).  
Scenariet om ingen effektivisering i tabel 3 er ikke realistisk, men kon-
sekvensen af manglende effektivisering, er hverken urimelig eller upro-
portionel – ikke mindst set i lyset af et forbrugerhensyn om bl.a. adgang 
til billig elektricitet2. 

Det fremgår af tabellerne, at selskabets effektiviseringspotentiale falder 
når selskabet reducerer sine omkostninger i forhold til hvis selskabet ik-
ke effektivisere (potentiale på 16,2 pct. sammenlignet med potentiale på 
26,9 pct. i år 10). Tabellerne illustrerer således, at modellen tager højde 
for realiserede effektiviseringer i selskabet, også selvom de faktiske ef-
fektiviseringer ikke er lige så store, som de af Energitilsynets pålagte ef-
fektiviseringskrav (¼ af det opgjorte potentiale). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 § 1, stk. 1 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse 1275 af 11. november 2013 
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Tabel 2. Udvikling i potentiale og krav ved effektivisering på 1/6 af potentiale.  

Selskabet effektiviserer sig årligt 1/6 del af potentialet, benchmarkbasis antages at effektiviseres med 1 pct. årligt. 

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Omkostningsgrundlag (kr.) 100,0 98,3 96,7 95,2 93,7 92,3 91,0 89,7 88,4 87,2

Benchmarkbasis 80,0 79,2 78,4 77,6 76,8 76,1 75,3 74,6 73,8 73,1

Effektiviseringspotentiale 20,0% 19,5% 18,9% 18,5% 18,0% 17,6% 17,2% 16,9% 16,5% 16,2%

Effektiviseringskrav  5% 4,9% 5% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0%

Effektiviseringskrav i kr. 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8

Påvirkelige omkostninger (kr) (50 pct.) 50,0 49,2 48,4 47,6 46,9 46,2 45,5 44,8 44,2 43,6

Realiseret effektivisering (pct.) 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7%

Realiseret effektivisering i kr. 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2

Akkumuleret effektiviseringskrav (kr) 2,5 4,9 7,2 9,4 11,5 13,5 15,5 17,4 19,2 21,0

Akkumuleret realiseret effektivisering (kr.) 1,7 3,3 4,8 6,3 7,7 9,0 10,3 11,6 12,8 14,0

Note: Tallene i tabellen er afrundede. 

Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Tabel 3. Udvikling i potentiale og krav ved ingen effektivisering. 

Selskabet effektiviserer sig ikke, benchmarkbasis antages at effektiviseres med 1 pct. årligt 

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Omkostningsgrundlag (kr.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Benchmarkbasis 80 79,2 78,4 77,6 76,8 76,1 75,3 74,6 73,8 73,1

Effektiviseringspotentiale 20% 20,8% 21,6% 22,4% 23,2% 23,9% 24,7% 25,4% 26,2% 26,9%

Effektiviseringskrav  5,0% 5,2% 5,4% 5,6% 5,8% 6,0% 6,2% 6,4% 6,5% 6,7%

Effektiviseringskrav i kr. 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

Påvirkelige omkostninger (kr) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Realiseret effektivisering (pct.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Realiseret effektivisering i kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akkumuleret effektiviseringskrav (kr) 3 5,1 7,8 10,6 13,5 16,5 19,6 22,7 26,0 29,4

Akkumuleret realiseret effektivisering (kr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Note: Tallene i tabellen er afrundede. 

Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Ad 8) 
DE anfører på side 11 i sit høringssvar, at konsekvensen af ikke at tage 
højde for allerede udmøntede effektiviseringer er, at netselskaber vil 
kunne blive pålagt et akkumuleret effektiviseringskrav (beregnet for pe-
rioden 2007 og frem) og deraf følgende varige indtægtsrammereduktio-
ner, som overskrider selskabets opgjorte effektiviseringspotentiale. 
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DE anfører endvidere i sidste afsnit på side 11, at det bør sikres, at den 
samlede akkumulerede beskæring (fra 2007 og frem) af et netselskabs 
indtægtsgrundlag begrænses til at udgøre det aktuelle opgjorte effektivi-
seringspotentiale. 
 
Indledningsvis bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at DE’s pointe 
om, at de akkumulerede krav risikerer at overstige det beregnede potenti-
ale er baseret på en antagelse om, at selskaberne ikke kan realisere de ef-
fektiviseringskrav, som Energitilsynet har udmøntet. Sekretariatet vurde-
rer for det første, at denne præmis er forkert og for det andet, at i de til-
fælde hvor selskaberne faktisk ikke effektiviserer sig som pålagt og der-
for oplever et akkumuleret effektiviseringskrav (beregnet for perioden 
2007 og frem) som overstiger det opgjorte potentiale det pågældende år, 
er det en rimelig og proportionel konsekvens, jf. ad 7 ovenfor.  
 
Energiklagenævnet stadfæstede den 13. juni 2012 i sin afgørelse om ”Ef-
fektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2012” Energitilsynets skærpel-
se af tidshorisonten fra fem til fire år til indhentning af effektiviserings-
potentialerne. Energiklagenævnet anførte bl.a. i sin afgørelse:  
 
”Energiklagenævnet finder ikke grundlag for at antage, at Energitilsy-
nets nedsættelse af perioden til indhentelse af effektviseringspotentialet 
fra fem til fire år er baseret på usaglige hensyn eller er uproportionel.” 
…… 
”Nedsættelsen af tidshorisonten ses endvidere ikke at føre til urimelige 
resultater for de enkelte elnetselskaber.” 
 
På den baggrund er det således forsat sekretariatets vurdering, at årsagen 
til, at nogle selskaber ikke har realiseret det pålagte effektiviseringskrav 
ikke skyldes, at modellen fører til urimelige resultater for elnetselskaber-
ne. 
  
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer fortsat, som det også fremgik af 
adresseringen af branchens høringssvar i forbindelse med benchmarkin-
gen i 2012, at et loft over det akkumulerede effektiviseringskrav reelt be-
tyder, at tidshorisonten for indhentningen af effektiviseringspotentialer 
forlænges til det uendelige. Dermed vil netselskabet reelt aldrig være 
nødsaget til at effektivisere sine omkostninger til et niveau svarende til 
best practise selskabernes, hvilket i sidste ende er til skade for forbruger-
ne.  
 
Et loft vil i praksis betyde, at et selskab som får et potentiale i år 1 på 20 
pct. med sikkerhed ved, at uanset hvor langsomt selskabet vælger at ef-
fektivisere sig, aldrig vil få et akkumuleret effektiviseringskrav, som 
overstiger 20 pct., (plus eventuel effektivisering i benchmarkbasis), jf. 
tabel 4 nedenfor, hvor basis er antaget at være fast for illustrationens 
skyld. 
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Tabel 4. Konsekvens ved fast loft for akkumulerede krav. 

Selskabet effektivisere sig ikke, benchmarkbasis antages at være fast 80 kr. i hele perioden. 

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Omkostningsgrundlag (kr.) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Effektiviseringspotentiale 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Effektiviseringskrav  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0%

Effektiviseringskrav i kr. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Påvirkelige omkostninger (kr.) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Realiseret effektivisering (pct.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Realiseret effektivisering i kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akkumuleret effektiviseringskrav (kr.) 3 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

Akkumuleret realiseret effektivisering (kr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Det fremgår af tabel 4 ovenfor, at ved fastsættelse et loft over de akku-
mulerede krav svarende til det udmøntede potentiale det pågældende år, 
vil selskabet efter 8 år ikke længere få et effektiviseringskrav upåagtet, at 
selskabet ikke har realiseret nogen effektiviseringer i perioden. Selskabet 
har fået reduceret sin indtægtsramme med 20 pct., men har ikke realiseret 
nogen effektiviseringer. Selskabet har derfor fortsat et lige stort effekti-
viseringspotentiale som i år 1. 
 
Ved fastsættelsen af et loft, fjernes den konkurrencelignende situation, 
som benchmarkingen tilsigter at skabe - hvor usikkerheden, om hvordan 
de andre selskaber klarer sig i forhold til én selv, er med til at øge inci-
tamentet til at effektivisere sig yderligere. 
 
Effektiviseringskravet bliver kun udmøntet på de såkaldte påvirkelige 
omkostninger, som er defineret som de omkostninger, det forventes at et 
selskab kan effektivisere på kort sigt. De øvrige omkostninger i omkost-
ningsgrundlaget som selskaberne også benchmarkes på, er afskrivninger 
– og her lægges det til grund, at perioden for indhentning af effektvise-
ringsgevinster ikke foregår fra år til år, men i stedet må indhentes på 
længere sigt.   
 
Når effektiviseringskravet kun bliver udmøntet på de påvirkelige om-
kostninger svarer det i realiteten til, at effektiviseringskravet bliver yder-
ligere halveret i forhold til det opgjorte effektiviseringspotentiale. De på-
virkelige omkostninger udgør typisk 50-60 pct. af selskabernes samlede 
omkostningsgrundlag – svarende til, at kun en 1/8 af det samlede poten-
tiale bliver udmøntet som krav på omkostningsgrundlaget. Dette er illu-
streret i nedenstående figur 1 (svarende til figur 3 i bilag 1 til afgørelsen). 
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Figur 1. Eksempel på udmøntning af potentialet 

Sekretariatet fastholder således, at det er rimeligt at udmønte ¼ af det 
opgjorte effektiviseringspotentiale på de påvirkelige omkostninger, som 
et varigt effektiviseringskrav til netselskaberne.  
 
DE anfører, at SEAS-NVE’s akkumulerede effektiviseringskrav i perio-
den 2007-2012 overstiger det potentiale SEAS-NVE har fået beregnet i 
årets afgørelse. Dvs. hvis SEAS-NVE’s effektiviseringskrav i perioden 
2007-2012 lægges sammen overstiger summen af disse SEAS-NVE’s 
beregnede effektiviseringspotentiale i årets benchmarkingmodel.  
 
Årsagen til at SEAS-NVE akkumulerede krav i perioden 2007-2012 kan 
overstige det opgjorte potentiale i årets benchmarkingmodel er, at SEAS-
NVE ikke har reduceret sine driftsomkostninger svarende til det årlige 
effektiviseringskrav pålagt af Energitilsynet (inkl. den løbende effektivi-
sering generelt i branchen). Dette medfører, at SEAS-NVE fortsat vil få 
opgjort et effektiviseringspotentiale i Energitilsynets benchmarking af 
den økonomiske effektivitet.  
 
Sekretariatet anerkender, at SEAS-NVE har effektiviseret sine omkost-
ninger i perioden 2007-2012, men ikke i et omfang, der svarer til SEAS-
NVE’s årlige pålagte effektiviseringskrav. Det fremgår af tabel 5 neden-
for, hvordan udviklingen i SEAS-NVE’s omkostninger har set ud. 
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Tabel 5. Udvikling i omkostningsgrundlaget for SEAS-NVE3 
BM afgørelsesår  BM2007   BM2008   BM2009   BM2010   BM2011   BM2012  

Regnskabsår 2006  2007  2008 2009  2010  2011  
Omkostningsgrundlag 375.046.097 416.880.629 441.799.962 394.460.506 377.951.920 377.903.546 
Potentiale (kr.) -23.557.844 -35.253.482 -69.008.315 -35.667.424 -24.856.670 -28.310.060 
Udmøntet effektivise-
ringskrav (kr.) 

-2.510.635 -6.833.460 -13.801.663 -7.133.485 -4.971.334 -5.662.012 

Ændring i omkost-
ningsgrundlag i forhold 
til året før 

- +41.834.532 +24.919.333 -47.339.456 -16.508.586 -48.374 

 
Forklaring til tabel 5 

Den første linje ”Omkostningsgrundlag” er det grundlag SEAS-NVE er blevet benchmarket på de 
pågældende år. 

Den anden linje ”Udmøntet effektiviseringskrav” er udtryk for det krav som SEAS-NVE er blevet 
pålagt at reducere sine omkostninger med det efterfølgende år. 

Den tredje linje ”Ændring i omkostningsgrundlag i forhold til året før” beskriver den faktiske ud-
vikling i omkostningsgrundlaget – et positivt tal illustrerer, at omkostningsgrundlaget er steget – et 
negativt tal illustrerer, at selskabet har effektiviseret sig. 

Eks.: for at efterleve Energitilsynets effektiviseringskrav udmøntet i BM2007, skulle SEAS-NVE 
have reduceret sit omkostningsgrundlag med 2.510.635 kr. i regnskabsåret 2007, af tabellen frem-
går det, at omkostningerne i stedet steg med 41.834.532 kr. 

 
Det fremgår af tabel 5, at SEAS-NVE i 2007 og 2008 ikke effektivisere-
de deres omkostninger i overensstemmelse med det pålagte effektivise-
ringskrav – tværtimod steg selskabets omkostninger i denne periode, 
hvilket har medført, at SEAS-NVE’s potentiale også er steget i forhold 
til potentialet opgjort i benchmarkingafgørelsen for 2007. Derudover 
fremgår det også af tabellen, at SEAS-NVE har formået at effektivisere 
sine omkostninger betydeligt i 2009 og 2010, hvilket også afspejles i at 
kravene de efterfølgende år ligeledes falder mærkbart. 
 
Dvs. når SEAS-NVE ikke effektivisere sine omkostninger svarende til 
det årlige effektiviseringskrav, vil selskabets indtægtsramme efter en år-
række som konsekvens heraf kunne blive reduceret med mere end det 
oprindeligt udmålte potentiale. Dette skyldes, at selskabets effektivise-
ring ikke er tilstrækkelig i forhold til selskabets beregnede potentiale, 
hvilket sekretariatet vurderer, er i fuld overensstemmelse med tilgangen i 
lovgrundlaget, hvoraf det fremgår, at det er selskabernes økonomiske ef-
fektivitet, der skal benchmarkes på en gang årligt.4 
 

                                                 
3 Da Roskilde Kommune Forsyningsafdeling og Køge Elnet A/S er blevet en del af 

SEAS-NVE i hhv. 2010 og 2011 indgår deres tal i opgørelsen.  
4 Jf. BEK 335 af 15. april 2011 §§ 26-27. 
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Ad 9) 
Branchen vurderer, at datagrundlaget for beregningen af kundetætheden 
er spinkelt, og Sekretariatet for Energitilsynet bør anvende en best-off 
tilgang ved korrektionen af selskaberne. DE foreslår således, at der an-
vendes 2 forskellige metoder til korrektion for kundetætheder. Hver me-
tode vil give et selskab et bestemt effektiviseringskrav. DE foreslår her-
efter, at et selskab tildeles det mindste at de 2 effektiviseringskrav. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Datagrundlaget består 
af 101 observationer fra alle distributionsselskaber fra de seneste to år. 
Datagrundlaget er således opdateret i forhold til eventuelle fusioner mv., 
således at det så vidt muligt undgås, at selskaber der ikke eksisterer i dag 
ej heller indgår i datagrundlaget. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer korrektionen for kundetæthed 
vha. statistiske analyser på baggrund af datamaterialet. Sekretariatets 
analyser viser, at sammenhængen mellem kundetæthed og omkostnings-
indeks i det nutidige datamateriale er mere lineær end logaritmisk. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere i 2010 ændret den funktio-
nelle form for kundetæthedskorrektionen5. I 2010 blev der ikke anvendt 
en best-off tilgang ved korrektionen, og sekretariatet vurderer heller ikke, 
at dette vil være retvisende ved årets afgørelse. Kundetæthedskorrektio-
nen er en estimeret sammenhæng blandt alle observationer og er således 
ikke en korrektion, hvor det vurderes at der skal tages individuelle hen-
syn, jf. bilag 2. 
 
Ad 10) 
Branchen vurderer, at de to 50 kV selskaber skal holdes ude af bench-
markingen. Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Alle di-
stributionsselskaber er omfattet af Energitilsynets benchmarking. At en-
kelte selskaber ikke har kundetilslutninger er ikke et argument for, at dis-
se ikke skal underlægges en effektivitetsvurdering. 
 
Der eksisterer imidlertid alene to 50 kV selskaber i Danmark. Det vil ik-
ke være retvisende, at anvende en benchmarking blandt kun to selskaber. 
Sekretariatet for Energitilsynet finder de to 50 kV selskaber fuldt sam-
menlignelige med de øvrige distributionsselskaber og kan således ikke 
se, hvorfor disse ikke kan indgå i sammenligningen blot ved ikke at have 
netkomponenten ’målere’. Netvolumenmodellen anvendes netop til at 
sammenligne selskaber, der har forskellige netkomponenter. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at en kundetæthedskorrektion ikke 
er meningsfuld for 50 kV selskaberne. Sekretariatet for Energitilsynet 
valgte derfor, at fastholde 50 kV selskaberne i en separat gruppe og alene 

                                                 
5 Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010. 
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foretage en sammenligning med benchmarkbasis for de øvrige distributi-
onsselskaber. 


