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1 Resumé 

1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsramme-

bekendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnetsel-

skabernes indtægtsrammer på baggrund af en benchmarking. 

Effektivitetskravene er et vigtigt led i at opnå en effektiv løsning af opga-

verne i netselskaberne, og der er stor bevågenhed om kravene i sektoren, og 

derfor forelægges sagen for Energitilsynet. 

2. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking 

af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af el for transformerfor-

eninger (23 stk.), distributionsselskaber (50 stk.) og 50 kV selskaber (2 stk.) 

(herefter blot elnetselskaber). Benchmarkingen af den økonomiske effektivi-

tet og kvalitet i leveringen i 2012 omfatter i alt 75 elnetselskaber. Bench-

markingen foretages på 2012 data og udmøntes som effektiviseringskrav i 

selskabernes indtægtsramme for 2014. 

3. Benchmarkingen af selskabernes økonomiske effektivitet har til formål 

at tilnærme markedssituationen for elnetselskaberne med markedssituatio-

nen, som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. Energi-

tilsynet udmelder effektiviseringskrav og udmønter disse i en reduktion af 

selskabernes indtægtsrammer
1
.  

4. Formålet med benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i levering af 

el er at sikre, at elnetselskaberne ikke reducerer deres omkostninger på be-

kostning af kvalitet i levering af el. Samlet set skal reguleringen tilskynde 

selskaberne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig op-

lever en god, pålidelig og effektiv transport af el. 

5. Et elnetselskabs økonomiske effektivitet i driften bliver opgjort vha. 

den såkaldte netvolumenmodel, som med dette års afgørelse anvendes for 7. 

gang. Ved at anvende netvolumenmodellen kan Sekretariatet for Energitil-

synet vurdere, hvor omkostningseffektivt et elnetselskab er til at drive sit 

eget elnet set i forhold til, hvor omkostningseffektive andre elnetselskaber 

ville være til at drive et tilsvarende elnet.  

6. Netvolumenmodellen benchmarker på elnetselskabernes relative om-

kostninger og tager således højde for variation i elnetselskabernes individu-

elle sammensætning af elnettet. Konkret sker dette ved, at 

netvolumenmodellen tager højde for variation i størrelse og opbygning af 

elnetselskabernes net, før elnetselskabernes omkostninger bliver sammen-

lignet. Metoden muliggør en sammenligning af f.eks. et elnetselskab med 

mange transformere og få kilometer ledning med et selskab, der har færre 

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

i reguleringsåret (pristalsfremskrivning af reguleringsprisen fra året før) og virksomhedens 

forventede mængde leveret elektricitet (kWh) for det følgende reguleringsår, jf. § 3 i BEK 

nr. 335 af 15. april 2011. 
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transformere og flere kilometer ledning. Den anvendte metode i netvolu-

menmodellen er valgt, fordi den på en forholdsvis enkel og gennemsigtig 

måde muliggør en sammenligning af elnetselskabernes omkostninger ved at 

drive elnettet. 

7. Sekretariatet for Energitilsynet har som konsekvens af Energiklage-

nævnet afgørelse af 19. august 2013 om Energitilsynet behandling af om-

kostninger til smart grid projekter og fjernaflæste målere i sidste års 

afgørelse af 18. december 2012 (2012-afgørelsen) ændret årets model, såle-

des at omkostninger forbundet med smart grid projekter og fjernaflæste må-

lere betragtes som ekstraordinære omkostninger, jf. afsnit 5.1. Selskaberne 

benchmarkes således ikke på disse omkostninger i årets model. 

8. Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at sekretaria-

tet i forbindelse med benchmarkingen i 2014 vil revurdere, om der kan tilve-

jebringes et robust datagrundlag for omkostningerne forbundet med 

fjernaflæste målere, for på det tidspunkt at inddrage omkostningerne til 

fjernaflæste målere i effektivitetsvurderingen af elnetselskaberne. 

9. Effektiviseringskravet for den økonomiske benchmarking fastsættes i 

forhold til selskabernes effektiviseringspotentiale, men der medregnes i 

årets effektiviseringskrav alene en fjerdedel af det opgjorte effektiviserings-

potentiale. Dette gøres ud fra en betragtning om, at det er rimeligt at antage, 

at et selskab på et konkurrenceudsat marked ville være nødt til at indhente 

sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig periode. 

10. Sekretariatet for Energitilsynet udmelder kravene om reduktion af ind-

tægtsrammerne som procentdele af elnetselskabernes påvirkelige omkost-

ninger – dvs. driftsomkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete 

ekstraordinære driftsomkostninger. Effektiviseringskravet fra benchmarkin-

gen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i 2012 er varigt og gæl-

dende fra reguleringsåret 2014.  

11. Sekretariatet for Energitilsynet måler et elnetselskabs kvalitet i leve-

ringen af el ved elnetselskabets leveringssikkerhed. Denne bliver opgjort 

ved antallet af afbrud og varigheden af afbrud, der opstår i elnettet. Sekreta-

riatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskaberne på både aggregeret 

niveau og på enkeltkundeniveau. 

12. Modellen for benchmarking af kvalitet i levering af el på aggregeret 

niveau tager afsæt i selskabernes afbrudsstatistik, og tager desuden højde for 

en række forhold, herunder bl.a. forskellige spændingsniveauer.  

13. I modellen for benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeni-

veau udarbejder Sekretariatet for Energitilsynet udelukkende en benchmar-

king af elnetselskaberne på spændingsniveauerne 0,4-6 kV og 6-25 kV.  
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14. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat tærskelværdier for tilfreds-

stillende kvalitet i levering på både aggregeret niveau og for enkeltkundeni-

veau.  

15. Elnetselskaber, der har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 

el, pålægges krav om etårige midlertidige reduktioner i indtægtsrammen. 

Reduktionen af selskabernes indtægtsrammer gælder derfor udelukkende for 

reguleringsåret 2014.  

16. På aggregeret niveau vil et elnetselskab, der har mindre tilfredsstillen-

de kvalitet i leveringen, blive pålagt et samlet krav på op til 2 pct. af selska-

bets påvirkelige omkostninger i 2012, og på enkeltkundeniveau kan et 

elnetselskab ligeledes pålægges et samlet krav på op til 2 pct. af selskabets 

påvirkelige omkostninger i 2012.  

17. Et elnetselskab kan således maksimalt blive pålagt et samlet krav for 

mindre tilfredsstillende kvalitet på 4 pct. af selskabets påvirkelige omkost-

ninger. For kvalitet i levering overskrider 16 selskaber samlet set tærskel-

værdierne på aggregeret niveau, mens 10 selskaber overskrider 

tærskelværdierne på enkeltkundeniveau.  

18. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og 1-årige mid-

lertidige reduktioner 95,6 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 2014. 

Heraf udgør varige effektiviseringskrav 92,7 mio. kr. og 1-årige, midlertidi-

ge reduktioner 2,9 mio. kr.  

19. Reduktionerne bliver håndhævet i forbindelse med Sekretariatet for 

Energitilsynets endelige godkendelse af reguleringsregnskaberne for 2014, 

hvilket forventes at ske i andet halvår 2015. I det tilfælde, at et selskab ikke 

har reduceret sine indtægter i overensstemmelse med de pålagte effektivise-

ringskrav, bliver selskabet pålagt en tilbagebetaling til forbrugerne i det ef-

terfølgende reguleringsår. 

20. For alle typer af selskaber set under ét, udgør de udmeldte effektivise-

ringskrav 5,1 pct. af selskabernes samlede påvirkelige omkostninger i 2012, 

jf. tabel 1. 

Tabel 1. Samlede effektiviseringskrav til elnetselskaberne i 2014 (pct. og mio. kr.) 

  

Krav i pct. af  

påvirkelige omkostninger 

Krav i  

mio. kr. 

50 kV distributionsselskaber 1,4 0,4 

Distributionsselskaber 5,1 92,5 

Transformerforeninger 10,1 1,8 

I alt 5,1 95,6 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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2 Afgørelse 

21. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-

delse truffet afgørelse om følgende: 

 At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2014 til elnetsel-

skaberne, jf. tabel 2, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9, og be-

kendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011. 

 
Tabel 2. Individuelle reduktioner af elnetselskabernes indtægtsrammer i 2014 

  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav  

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

50 kV distribution (2 stk.) 

Fyns Net Amba 0,00 0 0,00 0 0 

Vestjyske Net 60 kV A/S 2,57 370.000 0,00 0 370.000 

I alt 50 kV distribution   370.000   0 370.000 

Distributionsselskaber (50 stk.) 

Energi Fyn City Net A/S 0,00 0 0,31 80.000 80.000 

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

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

TRE-FOR El-net A/S 1,14 630.000 0,00 0 630.000 

EnergiMidt Net A/S 1,25 995.000 0,00 0 995.000 

SK Elnet A/S 1,67 225.000 0,00 0 225.000 

NRGi Net A/S 1,82 1.730.000 0,00 0 1.730.000 

Viby Net A/S 2,05 170.000 0,00 0 170.000 

LEF Net A/S 2,08 115.000 0,00 0 115.000 

Bjerringbro Elværk 2,32 40.000 0,00 0 40.000 

Energi Fyn Net A/S 2,37 885.000 1,01 375.000 1.260.000 

Nyfors Net A/S 2,70 610.000 0,15 30.000 640.000 

Forsyning Helsingør Elnet A/S 3,11 265.000 0,00 0 265.000 

Frederikshavn Elnet A/S 3,29 395.000 0,00 0 395.000 

Syd Energi Net A/S 3,46 4.845.000 0,00 0 4.845.000 

Energi Viborg Elnet A/S 3,56 340.000 0,00 0 340.000 

NOE Net A/S 3,79 800.000 3,00 635.000 1.435.000 

ELRO NET A/S 3,90 1.215.000 0,50 155.000 1.370.000 

Ravdex A/S 4,09 410.000 0,00 0 410.000 

Verdo Hillerød El-net A/S 4,15 255.000 0,00 0 255.000 

SEF Net A/S 4,46 635.000 0,00 0 635.000 

Galten Elværk Net A/S 4,82 855.000 0,00 0 855.000 

SEAS-NVE Net A/S 4,86 6.990.000 0,00 0 6.990.000 

Østjysk Energi Net A/S 4,87 1.800.000 0,00 0 1.800.000 

RAH Net A/S 4,87 955.000 1,50 290.000 1.245.000 

Videbæk Elnet A/S 5,17 75.000 2,00 25.000 100.000 

Ikast Værkerne Net A/S 5,29 210.000 0,00 0 210.000 

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. 5,32 120.000 0,00 0 120.000 

MES Net A/S 5,67 1.000.000 0,97 170.000 1.170.000 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav  

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Læsø Elnet A/S 5,99 95.000 2,00 30.000 125.000 

Vestforsyning Net A/S 6,18 830.000 0,00 0 830.000 

Tarm Elværk Net A/S 6,56 90.000 0,00 0 90.000 

NKE Elnet A/S 6,75 680.000 0,00 0 680.000 

Thy-Mors Energi Net A/S 6,73 2.520.000 1,15 430.000 2.950.000 

HEF Net A/S 6,98 6.660.000 0,12 115.000 6.775.000 

DONG Energy Eldistribution A/S 7,08 44.125.000 0,00 0 44.125.000 

Brabrand Net A/S 7,35 420.000 0,00 0 420.000 

FFV El A/S 7,67 835.000 0,50 50.000 885.000 

RAH Net 2 A/S 7,71 410.000 0,00 0 410.000 

Østkraft Net A/S 7,91 2.035.000 1,92 490.000 2.525.000 

VOS Net A/S 8,55 655.000 0,00 0 655.000 

Struer Forsyning Elnet A/S 8,94 350.000 1,50 55.000 405.000 

Vordingborg Elnet A/S 9,17 265.000 0,00 0 265.000 

Ærø Elforsyning Net A/S 9,94 620.000 0,00 0 620.000 

Energi Fyn Nyborg Net A/S 10,01 590.000 0,00 0 590.000 

Hammel Elforsyning Net A/S 10,59 325.000 0,00 0 325.000 

Hurup Elværk Net A/S 11,10 290.000 0,00 0 290.000 

Nakskov Elnet A/S 12,74 775.000 0,00 0 775.000 

GEV Net A/S 13,42 890.000 0,00 0 890.000 

Kjellerup Elnet A/S 14,38 545.000 0,00 0 545.000 

I alt   90.570.000   2.930.000 93.500.000 

Transformerforeninger (23 stk.) 

Brenderup Netselskab A.m.b.a. 0,00 0 0,00 0 0 

Bårdesø Elforsyning 0,00 0 0,00 0 0 

Knøsgaard Transformatorforening 0,00 0 0,00 0 0 

Øslev-Drøstrup Transformatorfor-

ening 0,00 0 0,00 0 0 

Sunds Elforsyning 0,00 0 0,00 0 0 

Borris Elforsyning 2,22 5.000 0,00 0 5.000 

Rolfsted og Omegns Transformer-

forenings Netselskab A.m.b.a. 5,01 20.000 0,00 0 20.000 

Kongerslev Elnet Aps 5,78 15.000 0,00 0 15.000 

Paarup El-forsyning 5,81 70.000 0,00 0 70.000 

Sdr. Felding Elforsyning 5,95 20.000 0,00 0 20.000 

Aal El Net A.m.b.a. 6,96 50.000 0,00 0 50.000 

Nibe Elforsyning 7,32 80.000 0,00 0 80.000 

Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. 7,70 35.000 0,00 0 35.000 

Hjerting Transformatorforening 

A.m.b.a. 10,01 150.000 0,18 0 150.000 

Ejby Elnet A.m.b.a. 10,39 60.000 0,00 0 60.000 

Tårs Elnet A/S 11,03 30.000 0,00 0 30.000 

Kibæk Elværk A.m.b.a. 11,83 85.000 0,00 0 85.000 

Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 12,96 220.000 1,00 15.000 235.000 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning 13,09 110.000 0,00 0 110.000 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav  

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Aars Elforsyning 14,66 385.000 0,00 0 385.000 

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab 

A.m.b.a. 15,50 115.000 0,00 0 115.000 

Hirtshals  

El-Netselskab A/S 16,91 155.000 0,00 0 155.000 

Hornum Elforsyning 17,79 130.000 0,00 0 130.000 

I alt transformerforeninger   1.735.000   15.000 1.750.000 

I alt alle netselskaber   92.675.000   2.945.000 95.620.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Knøsgaard Transformatorforening, Øslev-Drøstrup Transformatorforening og Sunds 

Elforsyning udgår af benchmarkingen af transformerforeninger som ekstreme observatio-

ner, jf. bilag 1 s. 5. 
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3 Sagsfremstilling 

3.1 Indledning 

22. Det er ikke samfundsøkonomisk optimalt at have to eller flere parallel-

le elnet i et område. Hvert elnetselskab har derfor monopol på at transporte-

re el i et geografisk område. Markedet for transport af el er således ikke 

konkurrencepræget, og elnetselskaberne er dermed ikke underlagt de samme 

incitamenter til effektivisering som selskaber, der agerer på et konkurrence-

præget marked. Elnetselskabernes økonomi er derfor siden 1. januar 2005 

blevet reguleret i form af den såkaldte indtægtsrammeregulering.  

23. Indtægtsrammereguleringen blev for første gang i 2007 suppleret med 

en benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet. Fra 2008 blev 

denne effektivitetsregulering yderligere suppleret med en benchmarking af 

elnetselskabernes kvalitet i levering af el som i 2011 blev udvidet med en 

benchmarking af afbrudsvarigheden på enkeltkundeniveau. 

24. De regulerede elnetselskaber kan opdeles i tre typer: 50 kV selskaber
2
 

(2 stk.), distributionsselskaber (50 stk.) og transformerforeninger (23 stk.). 

Distributionsselskaber driver hovedsageligt elnet på spændingsniveauer un-

der 60 kV. Transformerforeninger er mindre selskaber, der historisk er ble-

vet rubriceret i en selvstændig gruppe, da disse selskabers omsætning var 

lavere end almindelige større distributionsselskaber. Ejerforholdene er vidt 

forskellige mellem selskaberne, idet der både er forbrugerejede andelssel-

skaber, kommunalt ejede (aktie)selskaber og ét enkelt statsligt ejet aktiesel-

skab. 

25. Sekretariatet for Energitilsynet sigter med benchmarkingen af selska-

bernes økonomiske effektivitet på at tilnærme de konkurrencevilkår, som 

selskaber er underlagt på et konkurrencepræget marked.  

26. Sekretariatet for Energitilsynets hensigt med benchmarkingen af elnet-

selskabernes kvalitet i leveringen er at sikre, at elnetselskaberne ikke effek-

tiviserer driften på en måde, som går ud over kvaliteten i leveringen af el.  

27. Samlet set tilsigter effektivitetsreguleringen dermed elnetselskaberne 

til at øge den økonomiske effektivitet samtidig med, at forbrugerne stadig 

oplever en god, pålidelig og effektiv transport af el til den lavest mulige 

pris. 

                                                 
2
50 kV selskaberne er tidligere blevet grupperet med de regionale transmissionsselskaber. 

De regionale transmissionsselskaber er imidlertid overtaget af Energinet.dk pr. 1. januar 

2012 og indgår ikke længere i benchmarkingen. Der er således kun to 50 kV selskaber, der 

fortsat skal reguleres i modellen. 
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28. På baggrund af benchmarkingen udmelder Energitilsynet et individuelt 

effektiviseringskrav til hvert selskab, som efterfølgende udmøntes via en re-

duktion af det pågældende selskabs indtægtsramme. 

29. Sekretariatet for Energitilsynet har siden den første benchmarking i 

2007 løbende videreudviklet og forbedret den oprindelige benchmarking-

model som led i det almindelige arbejde med benchmarkingen. Herudover 

skal Energitilsynet mindst hvert fjerde år foretage en revision af grundlaget 

for benchmarkingen. Denne revision blev senest foretaget i forbindelse med 

benchmarkingen i 2011. 

30. Elnetselskaberne har i forbindelse med årets benchmarking indberettet 

afbrudsstatistik inden den 15. april 2013 og indberettet reguleringsregnska-

ber samt netkomponenter inden den 1. juni 2013. 

31. Elnetselskaberne har ligesom tidligere år kunnet indsende ansøgninger 

om såkaldte ekstraordinære omkostninger, der ikke skal indgår i driftsom-

kostningerne i forbindelse med årets benchmarking.  

32. De efterfølgende afsnit giver først en oversigt over høringsprocessen. 

Derefter følger en beskrivelse af lovgrundlaget for benchmarking af elnet-

selskaberne efterfulgt af en gennemgang af metoden for benchmarkingen og 

de indkomne data. Afslutningsvis følger de samlede resultater af den øko-

nomiske og kvalitetsmæssige benchmarking af selskaberne. Sekretariatet for 

Energitilsynet har endvidere udarbejdet en række supplerende analyser, jf. 

bilagsmaterialet. 

3.2 Høring 

33. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 20. september 2013 

et udkast til tilsynsnotat, diverse bilag samt beregningsgrundlaget for 

benchmarkingen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i høring hos 

branchen.  

34. Sekretariatet sendte endvidere udkastet i en ny ”lyn”-høringsrunde den 

4. november 2013. Denne høringsrunde blev gennemført, da sekretariatet i 

den første høringsrunde modtog mange nye oplysninger vedr. omkostninger 

til smart grid og fjernaflæste målere. Det var således kun disse nye oplys-

ninger, selskaberne kunne give eventuelle nye bemærkninger til. 

35. Elnetselskaberne fik frist til den 18. oktober 2013 hhv. 8. november 

2013 til at indgive høringssvar til materialet. Sekretariatet for Energitilsynet 

har modtaget høringssvar fra: 

 Dansk Energi 

 Dong Energy Eldistribution 

 SEAS-NVE 
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 NOE Energi, Thy-Mors Energi Elnet, Vestjyske Net 60 kV og 

RAH Net 

 TRE-FOR El-net 

 

36. Alle høringssvar fremgår af bilag 9. 

37. To af de indkomne høringssvar var betydeligt mere omfattende end de 

øvrige. Det drejer sig om høringssvarene fra Dansk Energi og Dong Energy 

Eldistribution. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor adresseret disse to 

høringssvar i to særskilte notater, jf. bilag 10 og 11. 

38. Hovedsynspunkterne i høringssvarene er opsummeret nedenfor. 

1. Der bør være et loft over udmeldte effektiviseringskrav 

2. Der anvendes forkert metode til håndtering af fjernaflæste målere, 

som medfører en urimelig forskelsbehandling af selskaberne. 

3. Der bør tages højde for allerede realiserede effektiviseringer i 

branchen.  

 

39. Ad 1) Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Branchen po-

inte om, at de akkumulerede krav risikerer at overstige det beregnede poten-

tiale er baseret på en antagelse om, at selskaberne ikke kan realisere de 

effektiviseringskrav, som Energitilsynet har udmøntet. Sekretariatet vurde-

rer for det første, at denne præmis er forkert og for det andet, at i de tilfælde 

hvor selskaberne faktisk ikke effektiviserer sig som pålagt og derfor 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.  

40. Sekretariatet henviser til adresseringen af høringssvarene i bilag 10 ad 

7) – ad 8) og bilag 11 ad 1) – ad 6), hvor denne problemstilling er uddybet. 

41. Ad 2) Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Selskaberne 

kan holde alle omkostninger til fjernaflæste målere ude af årets benchmar-

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

skaberne har driftsført eller anlægsført omkostningerne. Hvis 

omkostningerne fremgår som en del af de faktisk afholdte omkostninger i 

2012, kan de holdes ude. Selskaberne bliver således ikke behandlet forskel-

ligt, alt efter hvordan de har regnskabsført fjernaflæste målere. Selskaberne 

får fratrukket de omkostninger, der er bogført som drift det pågældende år.  

42. Sekretariatet henviser til adresseringen af høringssvarene i bilag 10, ad 

4), hvor denne problemstilling er uddybet. 
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43. Ad 3) Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der allerede i sekre-

tariatets benchmarkingmodel bliver taget højde for disse effektiviseringer i 

de udmeldte krav. Modellen tager højde for effektiviseringer ved, at selska-

bernes omkostningsgrundlag i benchmarkingen bliver reduceret som følge 

af effektiviseringerne, hvilket alt andet lige medfører, at selskaberne i efter-

følgende benchmarkingafgørelser får udmålt et lavere potentiale sammen-

lignet med det udmålte potentiale, hvis selskabet ikke havde effektiviseret 

sig.  

44. Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen høringssva-

rene i bilag 10 ad 6) – ad 9) og bilag 11 ad 1) – ad 6), hvor denne problem-

stilling er uddybet.  

45. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet sekretariatets bemærkninger 

til de øvrige høringssvar i et samlet notat, jf. bilag 12. 
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4 Lovgrundlag 

46. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser 

m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det 

efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lov-

grundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt 

i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle 

retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutnings-

vis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning retskilden har for 

den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurde-

ringer af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennem-

gangen.  

47. En række bestemmelser i elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 279 

af 21. marts 2012) og i indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 335 af 15. 

april 2011) er relevante i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets 

benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i le-

veringen. 

48. Lovhjemlen til udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen og fast-

sættelsen af effektiviseringskrav til elnetselskaberne følger af elforsynings-

lovens § 70, stk. 2, og § 70, stk. 9. Heraf fremgår det, at elnetselskaberne 

reguleres ved en indtægtsramme under hensyn til den enkelte virksomheds 

effektiviseringspotentiale.  

§ 70, stk. 2: Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berør-

te virksomheder […] 

§ 70, stk. 9: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægts-

ramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds 

effektiviseringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regional transmissionsvirksom-

hed ikke overholder fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger eller afgiver man-

gelfulde eller fejlagtige oplysninger til brug for Energitilsynets fastlæggelse af 

indtægtsrammen og opgørelse af effektiviteten, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte ind-

tægtsrammen og effektiviteten. Energitilsynet kan for virksomhedens regning anvende uaf-

hængig ekstern bistand til løsning af denne opgave. Den foreløbige værdifastsættelse 

bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. En eventuel efter-

følgende justering af indtægtsrammen som følge af de indsendte oplysninger vil ske for det 

næstfølgende regnskabsår. 

49. Elforsyningslovens § 70, stk. 10, indeholder en hjemmel for ministeren 

til at fastsætte regler om, at der ved opgørelse af effektiviseringspotentiale 

skal tages hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet med tilhørende 

ydelser, som selskabet skal gennemføre som bevillingshaver. Ministeren har 

udnyttet hjemlen til udstedelse af regler vedrørende benchmarking af sel-

skabernes økonomiske effektivitet og leveringskvalitet, jf. indtægtsramme-

bekendtgørelsen. 

§ 70, stk. 10: Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der ved opgørelsen af 

effektiviseringspotentialet skal tages hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet 
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med tilhørende ydelser, som virksomheden skal gennemføre som bevillingshaver, jf. § 20, 

stk. 1. 

50. Bestemmelserne for benchmarkingen af elnetselskabernes effektivitet 

fastsættes i indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26-27. Af § 26, stk. 1, føl-

ger det, at Energitilsynet skal foretage benchmarkingen årligt. 

§ 26: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres økonomiske ef-

fektivitet og kvalitet i leveringen. 

51. § 26, stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen giver Energitilsynet 

hjemmel til at indsamle relevante oplysninger fra selskaberne samt til at 

håndtere mangelfulde, fejlbehæftede eller for sent indkomne oplysninger. 

Stk. 2: Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, der indsendes til Ener-

gitilsynet, efter regler fastsat af Energitilsynet. 

Stk. 3: Såfremt en virksomhed indsender mangelfulde eller fejlbehæftede oplysninger, eller 

indsender oplysningerne efter den fastsatte tidsfrist, kan Energitilsynet fastsætte foreløbige 

værdier. Energitilsynet kan, for virksomhedens regning, anvende ekstern bistand til værdi-

fastsættelsen. De foreløbige værdier erstattes af virksomhedens egne tal, når disse er frem-

sendt til Energitilsynet med behørig dokumentation. 

52. Sekretariatet for Energitilsynet foretager løbende opdateringer og ju-

steringer af den eksisterende benchmarking for at sikre den mest korrekte 

fastsættelse af selskabernes effektiviseringskrav. Herudover skal grundlaget 

for benchmarkingen minimum hvert fjerde år fra og med 2007 tages op til 

revision, jf. § 26, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Denne revision 

blev senest foretaget i 2011. 

Stk. 4: Grundlaget for benchmarkingen tages fra og med regnskabsåret 2007 op til revision 

mindst hvert fjerde år med henblik på eventuelle justeringer og inddragelse af nye vurde-

ringskriterier. 

53. Energitilsynet skal offentliggøre resultaterne af benchmarkingen samt 

den anvendte metode. Derudover skal energibesparende aktiviteter holdes 

ude af benchmarkingen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26, stk. 5-6. 

Stk. 5: Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for benchmarkingen of-

fentliggøres af Energitilsynet. 

Stk. 6: Omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 16, stk. 3, indgår ikke i bench-

markingen. 

54. Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige 

for så vidt angår økonomisk effektivitet og 1-årige for kvalitet i leveringen, 

jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 27. 

§ 27: Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt individuelle effektivi-

seringskrav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. § 26, stk. 1. 
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Stk. 2: Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af den økonomiske ef-

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

leringspris eller rådighedsbeløb. Effektiviseringskrav, der fremkommer ved 

benchmarkingen af kvalitet i leveringen, gennemføres som en procentvis 1-årig reduktion 

af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

Stk. 3: Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. § 26, stk. 3, ville have 

givet anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen finde sted i 

forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næst-

følgende reguleringsår. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genbereg-

ning af benchmarkingen. 

55. Energitilsynet skal hvert år ultimo december udmelde en indtægts-

ramme: 

§ 3: Til netvirksomheder udmelder Energitilsynet hvert år ultimo december en indtægts-

ramme for hver enkelt virksomhed for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen bereg-

nes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og 

virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kWh) for det følgende regulerings-

år. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan 

oppebære i form af driftsmæssige indtægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det 

forventede, jf. stk. 4, og ved uændret reguleringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 

1. januar i reguleringsåret. Afvikling af eventuelle differencer, jf. § 29, stk. 3, påvirker ikke 

indtægtsrammen. 
 

56. Energitilsynet har fastsat regler for, hvilke oplysninger benchmarkin-

gen skal baseres på og har fastsat en tidsfrist for indsendelse af disse oplsy-

ninger, jf. § 26, stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Der henvises til 

vejledningerne om henholdsvis kvalitet i leveringen og om netkomponenter 

på Energitilsynets hjemmeside: 

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

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/benchmark-netkomponenter/ 

4.1 Energiklagenævnets praksis 

57. Der er ikke fastsat nogle nærmere specificerede krav til Sekretariatet 

for Energitilsynets benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effekti-

vitet og kvalitet i leveringen, jf. elforsyningsloven og indtægtsrammebe-

kendtgørelsen.  Indtægtsrammebekendtgørelsen giver dermed en ganske 

bred hjemmel for Sekretariatet for Energitilsynet i relation til gennemførel-

sen af benchmarkingen, herunder til konkret metodevalg og til etablering af 

relationen mellem benchmarkingresultaterne og effektiviseringskravenes 

størrelse.  

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/benchmark-kvalitet-i-levering/
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/benchmark-netkomponenter/
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58. Dette er blevet bekræftet i Energiklagenævnets afgørelser af 5. maj 

2008
3
, 20. april 2009

4
, 18. maj 2010

5
 og 6. juni 2011

6
, der generelt stadfæ-

ster de fire tilsynsafgørelser ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 

2008” af 27. september 2007, ”Reduktion af elnetselskabernes indtægts-

rammer for 2009” af 27. oktober 2008, ”Reduktion af elnetselskabernes ind-

tægtsrammer for 2010” af 28. september 2009 og ”Effektiviseringskrav til 

elnetselskaber for 2011” af 25. oktober 2010. 

59. Af Energiklagenævnets bemærkninger i afgørelsen af 5. maj 2008 

fremgår det, at Energiklagenævnet ikke finder grundlag for at antage, at net-

volumenmodellen er baseret på usaglige hensyn, eller at benchmarking ba-

seret på enhedsomkostninger er uegnet som grundlag for vurderingen af 

selskabernes effektivitet. Endvidere fremgår det, at der i grundlaget for 

Energitilsynets skøn ved anvendelsen af den valgte model for benchmar-

king, ikke er påvist væsentlige metodemæssige eller faktuelle fejl. 

60. Energiklagenævnet anfører i afgørelsen: 

”[…] 

Efter en samlet vurdering finder Energiklagenævnet herefter ikke grundlag for at tilsidesæt-

te Energitilsynets udmelding af effektiviseringskrav til klager som urimelig. Energiklage-

nævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af 

effektiviseringskravet, at den af Energitilsynet valgte metode må anses for egnet til vurde-

ring af elnetselskabernes effektivitet og i øvrigt baseret på saglige hensyn, samt at der ikke 

ses at foreligge oplysninger om klagers særlige forhold, herunder oplysninger om klagers 

effektiviseringspotentiale, som kan føre til, Energitilsynets skøn i det konkrete tilfælde må 

anses for urimeligt. 

Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 27. september 2007”. 

61. Af Energiklagenævnets bemærkninger i afgørelsen af 20. april 2009 

henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2008, hvor det er fast-

slået, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektivise-

ringskrav, og at Energiklagenævnet fandt, at netvolumenmodellen samt 

korrektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet grundlag for vur-

deringen af elnetselskabernes effektivitet.  

62. Energiklagenævnet anfører endvidere i afgørelsen: 

”[…] 

Det er endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at anvendelse af netvolumenmodellen i 

kombination med korrektioner for fordyrende rammevilkår generelt medfører en individuel 

vurdering af selskaberne og deres effektiviseringspotentiale.” 

                                                 
3
 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 11-538, 11-539, 11-540. 

4
 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-273, 1011-277, 1011-331. 

5
 Energiklagenævnets afgørelse, J.nr.: 1011-346. 

6
 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-10-9-14, 1011-10-12-11. 
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63. Med afgørelsen af 28. september 2009 pålagde Energitilsynet for første 

gang elnetselskaberne et generelt effektiviseringskrav. Energitilsynet redu-

cerede endvidere den såkaldte benchmarkingfraktil fra 25 pct. for alle tre 

grupper af elnetselskaber til 10 pct. for distributionsselskaber og 20 pct. for 

transformerforeninger og de regionale transmissionsselskaber. Endeligt for-

kortede Energitilsynet den effekt et historisk opbygget effektiviseringspo-

tentiale skulle have på årets effektiviseringskrav (benævnt 

indhentningsperiode). Denne blev nedsat til 5 år for distributionsselskaber 

og transformerforeninger samt til 7 år for regionale transmissionsselskaber, 

hvor den før var 18 år for alle typer af elnetselskaber.   

64. Energitilsynet reducerede i afgørelsen af 30. oktober 2011 tidsperioden 

til indhentning af effektiviseringspotentialet for distributionsselskaberne fra 

fem til fire år. Dette betød i praksis, at selskabernes indtægtsrammer for 

2012 blev reduceret med 25 pct. af deres effektiviseringspotentiale i stedet 

for 20 pct. For at indhente de mest effektive selskaber skal de mindre effek-

tive selskaber imidlertid 1) realisere det effektiviseringspotentiale, der be-

regnes i benchmarkingen og 2) foretage yderligere løbende 

omkostningsreduktioner i samme tempo som de mest effektive selskaber. På 

baggrund af selskabernes uændrede effektiviseringspotentiale fandt Energi-

tilsynet i 2011 det rimeligt at reducere perioden fra fem til fire år. Perioden 

er således stadig indenfor (og i den høje ende) af det vurderede interval. 

65. Energiklagenævnet bemærkede hertil: 

Som anført beror det på en skønsmæssig vurdering, hvor lang effektiviseringsperioden skal 

være. Energiklagenævnet finder ikke grundlag for at antage, at Energitilsynets nedsættelse 

af perioden til indhentelse af effektviseringspotentialet fra fem til fire år er baseret på usag-

lige hensyn eller er uproportionel. Energiklagenævnet finder endvidere ikke, at der i sagens 

akter eller i det af klagerne fremførte, er grundlag for at tilsidesætte Energitilsynets skøns-

mæssige nedsættelse af perioden. Energiklagenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at Ener-

gitilsynet ikke ses at have inddraget usaglige hensyn i analysen, som skærpelsen af 

perioden er baseret på. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at de faktisk ud-

meldte effektiviseringskrav afhænger af elnetselskabernes individuelle effektiviseringspo-

tentialer baseret på selskabernes individuelle omkostninger og elnet. Der er således fortsat 

tale om en individuel udmelding af effektiviseringskrav til hvert enkelt selskab. Nedsættel-

sen af tidshorisonten ses endvidere ikke at føre til urimelige resultater for de enkelte elnet-

selskaber. Endelig har Energiklagenævnet lagt vægt på, at såfremt netselskaberne foretager 

de effektiviseringer, som Energitilsynet har fastsat, vil de mindre effektive selskaber opnå 

en højere omkostningseffektivitet ved benchmarkingen for 2013, end hvis perioden ikke var 

blevet reduceret. Som anført af Energitilsynet, vil dette føre til en mindre spredning mellem 

de mindre effektive selskaber og de mest effektive selskaber. Energiklagenævnet bemærker 

dog, at en reduktion af spredningen ikke i sig selv er formålet med indtægtsrammeregule-

ringen. Energiklagenævnet stadfæster således afgørelsen. 

 

66. I forbindelse med Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2010 valgte 

Energiklagenævnet dog at give klager medhold i, at Energitilsynet ikke har 

hjemmel til at pålægge elnetselskaberne et generelt effektivitetskrav. I for-

bindelse med afgørelsen af benchmarkingen udarbejdet i 2009 havde Ener-
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gitilsynet således pålagt elnetselskaberne et generelt effektiviseringskrav på 

0,6 pct. af elnetselskabernes påvirkelige omkostninger. De 0,6 pct. svarede 

til den gennemsnitlige produktivitetsvækst i den markedsmæssige økonomi 

samlet set over perioden 1993-2007.  

67. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets øvrige metodemæssige 

valg i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 28. september 2009. 

Energiklagenævnet stadfæstede dermed Energitilsynets skærpelse af 

benchmarkingfraktiler og perioder til at indhente et historisk opbygget ef-

fektiviseringspotentiale. Derudover stadfæstede Energiklagenævnet Energi-

tilsynets metodevalg, hvad angår korrektion for fordyrende rammevilkår.   

68. Sekretariatet for Energitilsynet har taget Energiklagenævnets afgørelse 

til efterretning, og har derfor undladt at give elnetselskaberne et generelt ef-

fektiviseringskrav ved efterfølgende års benchmarking.  

69. I forbindelse med afgørelsen af 25. oktober 2010 vurderede Energitil-

synet, at pålagte kabelomlægninger på de højere spændingsniveauer ikke 

kunne betragtes som ekstraordinær. Energitilsynet vurderede, at ekstraordi-

nære omkostninger i sagens natur generelt ikke omfatter relativt hyppigt fo-

rekomne omkostninger. Derudover kan en omkostning kun betegnes som 

ekstraordinær, såfremt selskaberne ikke kunne have undgået denne omkost-

ning. Energitilsynet valgte dog at trække omkostninger til kabelomlægning 

ud af selskabets påvirkelige omkostninger.  

70. Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen og tilsluttede sig Energitil-

synets vurdering af, at dette i den konkrete sag var udtryk for en rimelig af-

vejning mellem hensynet til effektivitet i den ordinære drift, og hensynet til 

at selskabet ikke kunne undgå at gennemføre kabellægningen. Derudover 

stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets metodevalg for så vidt angår 

fordyrende rammevilkår. 

71. Energiklagenævnet ophævede og hjemviste den 7. maj 2012 Energitil-

synets afgørelser om fristen for fremsendelse af oplysninger til Energitilsy-

net af 31. oktober 2011.  

72. Sekretariatet vurderede ved årets benchmarking, at ekstraordinære om-

kostninger anmeldt efter den udmeldte frist d. 1. juni og korrektioner i al-

mindelighed anmeldt efter høringsfristen d. 26. august 2011, ikke kunne 

medtages i årets afgørelse. For sent indsendte oplysninger ville i stedet blive 

justeret med virkning for det næstfølgende år, jf. § 70, stk. 9 i elforsynings-

loven. Af bemærkningerne til § 70, stk. 9, fremgår, at såfremt de indsendte 

oplysninger giver anledning til en ændring af ”den udmeldte” indtægtsram-

me, vil det ske i det næstfølgende år. 

73. Energiklagenævnet vurderede, at sekretariatets fortolkning af § 70, stk. 

9, betyder, at elnetselskabernes ret til partshøring i forvaltningslovens § 19 
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reelt bliver indholdsløs. Det var endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at 

fravigelse af almindelige forvaltningsretslige principper og forvaltningslo-

vens regler kræver klar lovhjemmel. Endvidere fandt Energiklagenævnet, at 

udtrykket ”den udmeldte” indtægtsramme skal forstås som Energitilsynets 

endelige afgørelse overfor elnetselskaberne. På den baggrund fandt Energi-

klagenævnet, at Energitilsynets foreløbige værdier skal erstattes med senere 

indsendte, dokumenterede oplysninger, når disse er modtaget inden Energi-

tilsynets endelige afgørelse. 

74. Energiklagenævnet fandt således ikke hjemmel til, at Energitilsynet 

generelt kan undlade at inddrage oplysninger, alene fordi de er modtaget ef-

ter den fastsatte anmeldelsesfrist. Imidlertid kan der i praksis være en græn-

se for, hvor sent oplysninger kan indsendes til Energitilsynet samtidigt med, 

at tilsynet kan overholde kravet om at udmelde indtægtsrammerne årligt 

som beskrevet i § 70, stk. 9. Energiklagenævnet fandt derfor, at det på bag-

grund af en konkret vurdering i hvert tilfælde må vurderes, om medtagelse 

af for sent indsendte oplysninger vil medføre, at Energitilsynet ikke kan 

udmelde indtægtsrammerne rettidigt. 

75. Sekretariatet for Energitilsynet har taget Energiklagenævnets afgørelse 

til efterretning og har derfor fundet det nødvendigt at revidere tidsplanen for 

benchmarkingen. Således vil den endelige afgørelse vedr. selskabernes ef-

fektiviseringskrav blive truffet på årets sidste tilsynsmøde den 17. december 

2013. Ændringen er foretaget for at kunne nå at medtage flest mulige infor-

mationer fra selskaberne i afgørelsen.  

76. Energiklagenævnet stadfæstede den 7. maj 2012 Energitilsynets afgø-

relse af 31. oktober 2011 om at undlade korrektion for geografisk fordyren-

de rammevilkår på vestkysten (korrosion, vindpåvirkning, stort antal 

decentrale produktionsenheder og manglende kundetæthed). Dette var fjerde 

gang, at selskaberne påklagede dette forhold.  Energiklagenævnets afgørelse 

er anket til byretten i Holstebro. 

77. Energiklagenævnet stadfæstede den 13. juni 2012 Energitilsynets afgø-

relse af 31. oktober 2011 om reduktion af tidshorisonten til indhentning af 

effektiviseringspotentiale samt om beregningsmetoden til fastsættelse af 

benchmarkbasis.  

78. Energiklagenævnet stadfæstede endvidere Energitilsynets beregnings-

metode for fastsættelse af benchmarkbasis. 

79. Energitilsynet ændrede i afgørelsen af 30. oktober 2011 beregningsme-

toden for benchmarkbasis – dvs. den best practice alle selskaber sammen-

lignes med. Benchmarkbasis beregnes som et vægtet gennemsnit af de mest 

omkostningseffektive selskabers omkostningsindeks, hvor afgrænsningen af 

de mest effektive selskaber kaldes fraktilgrænsen. Energitilsynet vurderede, 

at den tidligere beregningsformel var uhensigtsmæssig i sin kompleksitet og 
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valgte derfor en simplere og mere gennemskuelig trinvis fastsættelse af 

benchmarkbasis, hvor principperne fra den tidligere metode blev fastholdt. 

Hertil bemærkede Energiklagenævnet: 

”Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at Energitilsynet ved ændringen af 

beregningen for benchmarkbasis har foretaget et metodevalg og ikke en konkret bereg-

ningsfejl. Energiklagenævnet finder endvidere, at ændringen af metoden for beregningen 

ligger indenfor Energitilsynets skøn ved valg af metode for benchmarkingen. Energitilsynet 

har vurderet, at der var uhensigtsmæssigheder i den tidligere metode og vurderet, at en æn-

dring var påkrævet. Energiklagenævnet finder ikke, at det af klagerne anførte, er et til-

strækkeligt grundlag for at tilsidesætte denne vurdering eller foretage yderligere ændringer 

i metoden. Endvidere ses Energitilsynets ændring af metodevalget ikke at være uproportio-

nel eller at være urimelig, ligesom ændringen heller ikke ses at føre til urimelige resultater 

for de enkelte elnetselskaber”. 

 

80. Energitilsynet traf den 18. december 2012 afgørelse om effektivise-

ringskrav til elnetselskaberne på baggrund af en benchmarking. En række 

selskaber påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet 

har truffet afgørelse i klagesagen den 19. august 2013. Energiklagenævnet 

stadfæstede brugen af benchmarkingmodellen, men hjemviste afgørelsen for 

så vidt angår omkostninger til smart grid projekter og fjernaflæste målere. 

Konkret har Energiklagenævnet truffet afgørelse om, at omkostninger til 

smart grid og fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes ude af 

benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Om henholdsvis fjern-

aflæste målere og smart grid udtaler Energiklagenævnet nærmere: 

”Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle omkostninger som ud-

gangspunkt skal indgå i benchmarkingen, Energiklagenævnet finder dog, at benchmarkin-

gen løbende skal tilpasses den teknologiske udvikling. Da teknologien endnu ikke er 

generelt udbredt, og da der alene foreligger et meget varierende og ufuldstændigt data-

grundlag, finder Energiklagenævnet, at omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på 

nuværende tidspunkt skal holdes uden for benchmarkingen som ekstraordinære omkostnin-

ger.” 

 

”Som anført ovenfor følger det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle om-

kostninger som udgangspunkt skal indgå i benchmarkingen. Omkostningerne vedrørende 

smart grid skal derfor også på et tidspunkt indgå i benchmarkingen. Det er imidlertid Ener-

giklagenævnets vurdering, at omkostningerne til smart grid på baggrund af omkostninger-

nes karakter, på nuværende tidspunkt skal holdes ude af benchmarkingen som 

ekstraordinære omkostninger. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at den af Energi-

tilsynet valgte metode til at indregne omkostninger til smart grid-løsninger efter nævnets 

opfattelse medfører en urimelig og misvisende påvirkning af benchmarkingens resultat. 

Energiklagenævnet er herved enigt med klager i, at aktiviteterne forbundet med smart grid 

ikke kan anses for netkomponenter i modellens forstand, og at omkostningerne hertil derfor 

alene vil forhøje selskabernes omkostningsniveau. Metoden vil derfor efter nævnets vurde-

ring kunne føre til urimelige effektiviseringskrav. Energiklagenævnet har endvidere lagt 

vægt på, at Energitilsynet udmelder varige effektiviseringskrav. En inddragelse af omkost-

ninger til smart grid, uden en stillingtagen til hvorledes omkostningerne reelt skal behand-

les i netvolumenmodellen, og uden en stillingtagen til hvad, der nærmere forstås ved 

begrebet smart grid, kan således få længerevarende betydning for de berørte selskaber. 
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5 Begrundelse

81. Elnetselskaberne bliver i dette tilsynsnotat benchmarket på baggrund af 

deres præstationer i forbindelse med økonomisk effektivitet, kvalitet i leve-

ringen af el på aggregeret niveau og kvalitet i leveringen af el på enkeltkun-

deniveau i 2012.  

82. For hvert område har Sekretariatet for Energitilsynet valgt en bench-

markingmetode, der tager højde for, at elnetselskaberne er underlagt forskel-

ligartede vilkår.  

83. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af elnetselskabernes 

økonomiske effektivitet sker med den såkaldte netvolumenmodel, som fast-

sætter hvert enkelt selskabs effektiviseringspotentiale, jf. afsnit 5.1. 

84. Sekretariatet for Energitilsynet foretager dernæst en benchmarking af 

alle selskaber på kvalitet i levering af el på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2. 

Selskaberne benchmarkes separat for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. 

Der tages højde for det enkelte selskabs fordeling af elnet i de tre forskellige 

statistikområder (lavspænding (0,4 kV), 1-24 kV og 25-99 kV
7
), da afbruds-

effektiviteten er forskellig på de forskellige spændingsniveauer. 

85. Derudover benchmarkes de selskaber, der har elnet på lavspænding 

(0,4 kV) og 1-24 kV, på kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau, jf. 

afsnit 5.3. De selskaber, der kun opererer på det højere spændingsniveau 25-

99 kV, indgår ikke i benchmarkingen af kvalitet i leveringen af el på enkelt-

kundeniveau.  

86. Afslutningsvis fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet de samlede ef-

fektiviseringskrav for elnetselskaberne, jf. afsnit 5.4. 

5.1 Model for økonomisk effektivitet 

87. Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder en benchmarking af elnet-

selskabernes økonomiske effektivitet, og på baggrund heraf beregner Sekre-

tariatet for Energitilsynet elnetselskabernes effektiviseringspotentiale.  

5.1.1 Præsentation af model 

88. Dette afsnit gennemgår modellen for økonomisk effektivitet. Først be-

skrives datagrundlaget og herunder kvalitetssikringen af data. Dernæst gives 

en overordnet gennemgang af modellen og kravudmøntningen. Endelig gi-

                                                 
7
 Svarende til statistikområderne 0,4-1 kV, 1-25 kV og 25-70 kV i tidligere års benchmar-

king-afgørelser, idet navneændringen blot er en præcisering af de tidligere statistikområders 

grænser. Der foretages som følge af Energinet.dk’s opkøb af transmissionsselskaberne ikke 

længere benchmarking af spændingsniveauet 132 kV (det tidligere statistikområde 70-170 

kV), og antallet af statistikområder går derfor fra fire til tre fra og med årets benchmarking. 
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ves en gennemgang af de ændringer af modellen, der er lavet i forbindelse 

med dette års benchmarking. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 

89. Elnetselskaberne indberetter netkomponenter og omkostningerne for 

regnskabsåret 2012. Elnetselskaberne indberetter således data for i alt 22 ka-

tegorier af omkostningsposter.  

90. Sekretariatet for Energitilsynet har igen i år haft stort fokus på at kvali-

tetssikre selskabernes indberettede data.    

91. Dels er selskabernes indberetning af netkomponenter og omkostninger 

sammenlignet med tidligere års indberetninger. Selskaberne er blevet kon-

taktet og indberetningerne vurderet særskilt, hvis et af følgende kriterier har 

været opfyldt: 

 Én eller flere komponenter eller omkostningstyper har ændret sig 

med mere end 20 pct.
8
 

 Der er tilkommet nye komponenter. 

 Der er forekommet skift fra kabel til luftledninger. 

 Der er forekommet skift fra fjernaflæste til ikke-fjernaflæste målere. 

 

92. Disse kriterier har medført, at indberetningerne fra 57 selskaber ud af 

73 er vurderet særskilt, hvor sekretariatet har kontaktet selskaberne og fået 

redegørelser for ændringer og afvigelser. Dette svarer til 80 pct. af de indbe-

rettede data. Valideringen har medført, at 23 selskaber har haft korrektioner 

til deres indberetning. 

93. Dels er indberetningerne for selskaberne i benchmarkbasis
9
 udtaget til 

en mere grundig kontrol for yderligere at sikre, at benchmarkbasis bliver 

fastsat korrekt og ikke indeholder datafejl, der kan have stor betydning for 

hele benchmarkingen. Der er bl.a. analyseret følgende: 

 Sammenligning af netkomponenter over en længere periode 

 Sammenligning af omkostninger over en længere periode 

 Sammenligning af indberetninger med indberetninger til regulerings-

regnskabet. 

 

                                                 
8
 I forbindelse med valideringen af datagrundlaget i 2012 er denne grænse strammet fra 50 

pct. til 20 pct. 
9
 Benchmarkbasis er et vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks, jf. bilag 1 for 

en gennemgang af beregningen af benchmarkbasis. 
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94. Kvalitetssikring af datamaterialet har ført til mindre rettelser og afkla-

ringer af data, og det er Sekretariatet for Energitilsynets opfattelse, at denne 

kvalitetssikring har bidraget til en forbedret datakvalitet. 

Overordnet gennemgang 

95. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskabernes økono-

miske effektivitet vha. den såkaldte netvolumenmodel. Netvolumenmodel-

len sammenligner elnetselskabernes relative omkostningseffektivitet ud fra 

selskabernes omkostninger og sammensætning af elnettet (kabler, luftled-

ninger, stationer, felter m.v. på forskellige spændingskategorier samt måle-

re).    

96. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter først elnetselskabernes netvo-

lumen, som er et udtryk for de forventede gennemsnitlige omkostninger for-

bundet med et givent elnet. Netvolumen beregnes på baggrund af 

selskabernes anmeldte netkomponenter og de fastsatte omkostningsækviva-

lenter. Omkostningsækvivalenterne er fastsat som branchens gennemsnitlige 

enhedsomkostninger ved de pågældende netkomponenter i 2005. 

97. Sekretariatet for Energitilsynet beregner dernæst et omkostningsindeks 

for hvert selskab. Dette bestemmes ved at dividere det enkelte selskabs om-

kostningsgrundlag med det beregnede netvolumen. Omkostningsindekset er 

således et relativt udtryk for selskabets effektivitet – jo lavere omkostnings-

indeks, jo mere effektiv er selskabet. Opgørelsen af omkostningsgrundlaget 

og de påvirkelige omkostninger ses af tabel 3. 

Tabel 3. Opgørelse af omkostningsgrundlag og påvirkelige omkostninger
1
 

   Mio. kr.   

Driftsomkostninger 2.866 

+ Afskrivninger 1.868 

- Nettab 811 

- Godkendt korrektion afskrivninger ekskl. fjernaflæste målere 25 

- Godkendt korrektion driftsomkostninger ekskl. fjernaflæste målere 60 

- Godkendt korrektion afskrivninger til fjernaflæste målere 190 

- Godkendt korrektion driftsomkostninger til fjernaflæste målere 119 

= Omkostningsgrundlag benyttet i benchmarkingen 3.529 

    

Driftsomkostninger 2.866 

- Nettab 811 

- Ekstraordinære driftsomkostninger 180 

= Påvirkelige omkostninger 1.876 

Note 1: Tabellen omfatter aggregerede beløb for alle netselskaber. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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98. Selskabernes omkostningsgrundlag i 2013 modellen fastlægges på 

baggrund af selskabernes anmeldelse af driftsomkostninger, afskrivninger 

og netkomponenter for 2012. Hertil kan selskaberne ansøge Energitilsynet 

om godkendelse af ekstraordinære omkostninger, som kan holdes ude af 

benchmarkingen.  

99. Der er en bagatelgrænse for indberetning af ekstraordinære omkostnin-

ger.  Grænsen fastlægges for hvert enkelt selskab som minimum af følgende 

to størrelser: 

 0,5 pct. af selskabernes netvolumen 

 2 mio. kr. 

  

100. Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet 

godkendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i 6 omkost-

ningskategorier, jf. bilag 3: 

 Omkostninger afholdt af 3. part 

 Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser 

 Force majeure omkostninger 

 Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes 

adfærd, herunder straksafskrivninger på gamle ikke-fjernaflæste 

målere og migreringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner. 

 Omkostninger til smart grid projekter, jf. afsnit 5.1.2. 

 Omkostninger til fjernaflæste målere, jf. afsnit 5.1.2. 

 

101. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter ud fra elnetselskabernes om-

kostningsindeks et effektiviseringspotentiale for hvert elnetselskab ved at 

benchmarke elnetselskabernes omkostningsindeks. Effektiviseringspotentia-

let fastsættes ved at sammenligne selskabernes omkostningsindeks med et 

vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks (også betegnet bench-

markbasis).  

102. En fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som 

et effektiviseringskrav. Dette gøres ud fra en betragtning om, at det er rime-

ligt at antage, at et selskab på et konkurrenceudsat marked ville være nødt til 

at indhente sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig periode. Det er 

vigtigt at bemærke, at de resterende 75 pct. af det beregnede effektivise-

ringspotentiale ikke udmøntes, da benchmarkingen året efter foretages på 

ny. I bilag 1 er illustreret et eksempel på kravudmøntningen og den faktiske 

indhentningsperiode for selskaberne.  

103. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de indivi-

duelle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hvert enkelt selskab 

med udgangspunkt i selskabets påvirkelige omkostninger. Selskabernes på-
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virkelige omkostninger er defineret som selskabernes samlede omkostninger 

fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte ekstraordi-

nære omkostninger, jf. tabel 3. Dette svarer til, at selskaberne får udmøntet 

et effektiviseringskrav på baggrund af ca. halvdelen af deres samlede om-

kostningsgrundlag.  

104. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en grundig beskrivelse 

af netvolumenmodellen samt metoden til fastsættelse af effektiviserings-

krav, jf. bilag 1.  

105. Sekretariatet har endvidere lavet en række analyser vedrørende fordy-

rende rammevilkår i benchmarkingen. Sekretariatet finder, at distributions-

selskaberne i lighed med de foregående år skal korrigeres for selskabernes 

kundetæthed. Sekretariatet finder endvidere fortsat, at der ikke er statistisk 

grundlag for at korrigere for et korrosivt miljø, jf. bilag 2. 

Modelusikkerhed 

106. I en statistisk model vil det være svært at undgå modelusikkerhed fuld-

stændigt. Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på dette og tager 

højde for denne modelusikkerhed ved hjælp af en række forhold og korrek-

tioner i benchmarkingen – særligt i forbindelse med beregningen af effekti-

viseringspotentialet samt udmøntningen af effektiviseringskravet. 

107. For det det første bliver effektiviseringspotentialet beregnet som af-

standen fra selskabernes omkostningsindeks til et vægtet gennemsnit af de 

10 pct. bedste distributionsselskabers omkostningsindeks (20 pct. for trans-

formerforeninger). Det betyder, at selskaberne ikke bliver sammenlignet 

med det absolut bedste selskab men derimod med 10 pct. af de bedste sel-

skaber.  

108. For det andet, hvis et selskab, har et omkostningsindeks, der er væsent-

ligt bedre (20 pct.) end det næstbedste selskab, frasorteres dette selskab som 

en ekstrem observation fra beregningen af benchmarkbasis.    

109. For det tredje er der lagt en sikkerhedsmargin ind i kravudmøntningen, 

således at selskaberne alene bliver pålagt et effektiviseringskrav, der årligt 

svarer til en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale. Dvs. de 

resterende 75 pct. af effektiviseringspotentialet ikke bliver udmøntet, da der 

næste år foretages en ny benchmarking på baggrund af et nyt datagrundlag.  

110. For det fjerde udmåles kravene på baggrund af de påvirkelige omkost-

ninger, dvs. omkostninger som kan påvirkes på kort sigt. Disse udgør ca. 54 

pct. af benchmarkingens omkostningsgrundlag.  

111. For det femte korrigeres selskaberne for fordyrende rammevilkår i 

form af en kundetæthedskorrektion, som tager hensyn til de forskelle, der er 

på netselskabernes driftsomkostninger, som følge af forskellig kundetæthed.  
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112. For det sjette korrigeres der for ekstraordinære omkostninger i forbin-

delse med opgørelsen af selskabernes effektiviseringskrav. I årets bench-

marking har sekretariatet således godkendt 44 anmodninger vedr. 

ekstraordinære omkostninger, som fratrækkes de pågældende selskabers 

omkostningsgrundlag i benchmarkingen.  

Realiserede effektiviseringer 

113. Energiklagenævnet anførte i sin seneste afgørelse af 19. august 2013 

vedr. elnetselskabernes effektiviseringskrav for 2013, at Energitilsynet bør 

underkaste betydningen af allerede realiserede effektiviseringer en nærmere 

vurdering inden der udmeldes krav for 2014. 

114. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at der allerede i sekre-

tariatets benchmarkingmodel bliver taget højde for disse realiserede effekti-

viseringer i de udmeldte krav. Modellen tager højde for realiserede 

effektiviseringer ved, at selskabernes omkostningsgrundlag i benchmarkin-

gen bliver reduceret som følge af effektiviseringerne. Dette medfører alt an-

det lige, at selskaberne i efterfølgende benchmarkingafgørelser får udmålt et 

lavere potentiale sammenlignet med det udmålte potentiale, hvis selskabet 

ikke havde effektiviseret sig.  

115. Dette kan illustreres ved et simpelt eksempel. Et selskab effektiviserer 

sig årligt med en 1/6 af det opgjorte potentiale (udmøntet på de påvirkelige 

omkostninger) i tabel 4 nedenfor. Det fremgår af tabel 4, at selskabet får re-

duceret sit potentiale hvert år som følge af den effektivisering selskabet har 

gennemført. Selskabet effektiviserer sig dog ikke tilstrækkeligt, da det kun 

formår at reducere sine omkostninger med 1/6 af potentialet og ikke det på-

lagte krav på 1/ 4 af potentialet. Selskabets akkumulerede krav vil derfor fra 

og med år 10 overstige det initialt opgjorte potentiale i år 1. 

116. I tabel 5 effektiviserer selskabet sig overhovedet ikke. Det betyder, at 

selskabet hvert år får opgjort et lidt større potentiale end året før, da bench-

markbasis – i eksemplet antages at blive effektiviseret med 1 pct. årligt.  

117. Det fremgår af tabel 4 og 5, at hvis et selskab effektiviserer sine om-

kostninger årligt med 1/6 af det opgjorte potentiale, vil effektiviseringspo-

tentialet i år 10 være reduceret til 16,2 pct. (inkl. effektiviseringen i 

benchmarkbasis).  

118. Hvis selskabet omvendt overhovedet ikke foretager nogen effektivise-

ring af omkostningerne vil potentialet i år 10 være steget til 26,9 pct., da 

benchmarkbasis også er blevet effektiviseret i perioden (1 pct. årligt).  Sce-

nariet om ingen effektivisering i tabel 5 er ikke realistisk, men konsekven-

sen af manglende effektivisering, er hverken urimelig eller uproportionel – 
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ikke mindst set i lyset af et forbrugerhensyn om bl.a. adgang til billig elek-

tricitet
10

. 

119. Det fremgår af tabel 4 og 5, at selskabets effektiviseringspotentiale fal-

der når selskabet reducerer sine omkostninger i forhold til en situation, hvor 

selskabet ikke effektiviserer (potentiale på 16,2 pct. sammenlignet med po-

tentiale på 26,9 pct. i år 10). Tabellerne illustrerer således, at modellen tager 

højde for realiserede effektiviseringer i selskabet, også selvom de faktiske 

effektiviseringer ikke er lige så store som de af Energitilsynets pålagte ef-

fektiviseringskrav (¼ af det opgjorte potentiale). 

Tabel 4. 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 

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

b Benchmarkbasis (kr.) 80,0 79,2 78,4 77,6 76,8 76,1 75,3 74,6 73,8 73,1 

c Effektiviseringspotentiale (a-b)/a 20,0% 19,5% 18,9% 18,5% 18,0% 17,6% 17,2% 16,9% 16,5% 16,2% 

d Effektiviseringskrav (c/4) 5,0% 4,9% 5,0% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 

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

f Effektiviseringskrav i kr. (d*e) 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 

g Realiseret effektivisering (pct.) (c/6) 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 

h Realiseret effektivisering i kr. (g*e) 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

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

j Akkumuleret realiseret effektivisering (kr.) (∑h) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 § 1, stk. 1 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse 1275 af 11. november 2013. 
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Tabel 5. Udvikling i potentiale og krav ved ingen effektivisering 

Note: Tallene i tabellen er afrundede. 

Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

120. Sekretariatet for Energitilsynet henviser endvidere til adresseringen af 

Dansk Energis høringssvar i bilag 10 ad 8), hvor problemstillingen er be-

skrevet konkret for SEAS-NVE.  

5.1.2 Ændring af model 

121. Sekretariatet har foretaget en række ændringer i årets model sammen-

lignet med modellen sidste år. For det første bliver omkostninger vedr. 

smart grid projekter og fjernaflæste målere betragtet som ekstraordinære 

omkostninger i årets model. For det andet er der beregnet en ny ækvivalent 

for søkabler. For det tredje ændres kundetæthedskorrektionen fra en logli-

neær korrektion til en lineær korrektion. 

Omkostninger til smart grid projekter og fjernaflæste målere 

122. Energitilsynet traf den 18. december 2012 afgørelse om effektivise-

ringskrav til elnetselskaberne på baggrund af en benchmarking. En række 

selskaber påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet 

traf afgørelse i klagesagen den 19. august 2013.  

123. Energiklagenævnet stadfæstede anvendelsen af benchmarkingmodel-

len, men hjemviste afgørelsen for så vidt angår omkostninger til smart grid 

projekter og fjernaflæste målere. Konkret traf Energiklagenævnet afgørelse 

om, at omkostninger til smart grid og fjernaflæste målere skal holdes ude af 

benchmarkingmodellen for 2012 som ekstraordinære omkostninger. 

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 

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

b Benchmarkbasis (kr.) 80,0 79,2 78,4 77,6 76,8 76,1 75,3 74,6 73,8 73,1 

c Effektiviseringspotentiale (a-b)/a 20% 20,8% 21,6% 22,4% 23,2% 23,9% 24,7% 25,4% 26,2% 26,9% 

d Effektiviseringskrav (c/4) 5,0% 5,2% 5,4% 5,6% 5,8% 6,0% 6,2% 6,4% 6,5% 6,7% 

e Påvirkelige omkostninger (kr.) (a*0,5) 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 

f Effektiviseringskrav i kr. (d*e) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

g Realiseret effektivisering (pct.) (c/6) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

h Realiseret effektivisering i kr. (g*e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

j Akkumuleret realiseret effektivisering (kr.) (∑h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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124. Sekretariatet for Energitilsynet har korrigeret sidste års afgørelse i 

overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse. Sekretariatet har 

sendt en ny korrigeret afgørelse i høring i november 2013 vedrørende ”Ef-

fektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013”. 

125. Sekretariatet for Energitilsynet vil følge samme princip i dette års 

benchmarkingmodel vedr. omkostninger til smart grid projekter og fjernaf-

læste målere. Det betyder, at omkostninger til smart grid projekter og fjern-

aflæste målere fratrækkes selskabernes omkostningsgrundlag som 

ekstraordinære omkostninger.  

126. Omkostninger til smart grid projekter er hidtil blevet betragtet som or-

dinær drift i benchmarkingmodellen uden tilhørende omkostningsækviva-

lenter (dvs. der er ikke defineret nogle smart grid komponenter i 

netvolumenmodellen). Det nye princip betyder i praksis, at omkostningerne 

fratrækkes selskabernes omkostningsgrundlag uden at der foretages ændrin-

ger i selskabets netvolumen. 

127. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række ansøgninger 

vedr. smart grid projekter, jf. bilag 3. Det har ikke været muligt for sekreta-

riatet at fastsætte en konkret definition af, hvilke kriterier et smart grid pro-

jekt skal opfylde, før det kan medtages i modellen som en ekstraordinær 

omkostning inden for den tidsramme, der er til rådighed til at udarbejde ma-

terialet, som skal danne grundlag for Energitilsynets afgørelse om ”Effekti-

viseringskrav til elnetselskaberne for 2014” den 17. december 2013. Som 

konsekvens heraf har Sekretariatet som udgangspunkt valgt at acceptere alle 

ansøgninger som ekstraordinære omkostninger. 

128. Sekretariatet vil efterfølgende opstille kriterier, som smart grid projek-

terne skal opfylde for fremadrettet at blive accepteret som ekstraordinære 

omkostninger i benchmarkingen for 2014. 

129. Det er derfor vigtigt at bemærke, at smart grid projekter accepteret i 

årets afgørelse som ekstraordinære omkostninger ikke nødvendigvis vil bli-

ve accepteret fremadrettet givet, at de falder uden for de opstillede kriterier 

for smart grid. 

130. Ændringen af behandlingen af fjernaflæste målere i dette års model be-

tyder, at selskaberne ikke længere bliver benchmarket på fjernaflæste måle-

re. Det vil sige, omkostninger forbundet med fjernaflæste målere samt 

selskabets antal af fjernaflæste målere udgår af modellen. Ændringen med-

fører således, at både selskabernes omkostningsgrundlag og netvolumen re-

duceres i det omfang, selskaberne har fjernaflæste målere. Der henvises til 

bilag 5 for en yderligere gennemgang af ændringen i modellen, som følge af 

at omkostninger til fjernaflæste målere betragtes som ekstraordinære om-

kostninger i dette års model.  
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131. Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at sekretaria-

tet i forbindelse med benchmarkingen i 2014 vil revurdere, om der kan tilve-

jebringes et robust datagrundlag for omkostningerne forbundet med 

fjernaflæste målere, for på det tidspunkt at inddrage omkostningerne til 

fjernaflæste målere i effektivitetsvurderingen af elnetselskaberne. 

Håndtering af søkabler i Energitilsynets benchmarking 

132. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med benchmarkingaf-

gørelsen i 2012 anført, at der ved behandlingen af søkabler i benchmarkin-

gen fremover vil blive lagt mere vægt på branchens erfaringer. Sekretariatet 

for Energitilsynet har kendskab til, at der i 2012 er foretaget nye konkrete 

investeringer, der bør inddrages i den samlede betragtning i 2013. 

133. Søkabelaktiviteten (hhv. 10-20 kV og 50-60 kV niveau) omfatter 14 

selskaber, hvoraf SEAS-NVE Net A/S, NRGI Net A/S og Syd Energi Net 

A/S har den største andel.  

134. I den oprindelige benchmarkingmodel findes der ikke en særskilt kom-

ponent for 10-20 kV søkabel. Selskaberne har imidlertid kunne angive disse 

kabler i kategorien 50-60 kV søkabel. Branchen vurderede dog samtidig, at 

ækvivalenten for 50-60 kV søkabel er fastsat for lavt, jf. behandlingen af 

høringssvar ved afgørelsen i 2012. 

135. Sekretariatet for Energitilsynet har i foråret 2013 indsamlet regnskabs-

data fra selskaberne vedr. søkabler. Vurderingen af disse data fremgår af bi-

lag 5. 

136. Opsummeringen af Sekretariatet for Energitilsynets vurdering i bilag 5 

af hhv. drift og afskrivning til søkabler fremgår af tabel 6. 

Tabel 6. Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af drift og afskrivning af søkabler 

kV-niveau Omkostningstype SETs vurdering 

10-20 kV Drift 

Ny ækvivalent på 20.314 kr.  

+ mulighed for ansøgning om  

ekstraordinær omkostning ved brud 

10-20 kV Afskrivning Udgår af benchmarkingen 

50-60 kV Drift 

Opdatering af eksisterende ækvivalent til 12.088 kr.  

+ mulighed for ansøgning om  

ekstraordinær omkostning ved brud 

50-60 kV Afskrivning Udgår af benchmarkingen  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

137. Ændringen af modellen for så vidt angår søkabler medfører, at afskriv-

ningselementet på søkabler udgår af benchmarkingen, jf. bilag 5. Dette in-

debærer, at selskaber, der ejer søkabler, kan få fratrukket sine afskrivninger 

hertil som ekstraordinære omkostninger fra den samlede årlige afskrivning. 
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Dette sker under den forudsætning, at selskaberne kan dokumentere, at an-

lægsinvesteringen i søkabler har været i udbud, således at omkostningerne 

til investeringen er afholdt på markedsmæssige vilkår. 

138. Ændringen medfører nye driftsækvivalenter for hhv. 10-20 kV og 50-

60 kV søkabler, samt en mulighed for at ansøge om ekstraordinære omkost-

ninger ved omkostningerne til udbedring af større fejl og skader. 

Driftsækvivalenten vil således omfatte årlig løbende drift og vedligehold af 

søkabler. 

Kundetæthedskorrektionen 

139. Sekretariatet for Energitilsynet har i årets afgørelse ændret kundetæt-

hedskorrektionen fra en ikke-lineær korrektion til en lineær korrektion. 

140. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere analyseret, hvorvidt 

benchmarkingmodellen bør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnet-

selskaberne kan i forskellig grad være underlagt fordyrende rammevilkår, 

der kan påvirke selskabernes omkostninger per enhed netkomponent, hvor-

for benchmarkingmodellen eventuelt bør korrigere herfor. 

141. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede 

analyse for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurde-

ret den funktionelle sammenhæng mellem observationerne. 

142. Sekretariatet for Energitilsynet har således vurderet både den lineære 

sammenhæng og den log-lineære sammenhæng i den opdaterede analyse. 

Sekretariatet finder, at begge regressioner er signifikante, og at de har en høj 

forklaringsgrad. Den lineære sammenhæng har dog en marginalt højere for-

klaringsgrad end den logaritmiske samt væsentligt lavere standardfejl.  

143. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrekti-

onen bør indgå lineært i modellen. Der henvises til bilag 2, for en detaljeret 

gennemgang af kundetæthedskorrektionen. 

5.1.3 Dispensationer 

144. En række elnetselskaber har i forbindelse med anmeldelse af regule-

ringsregnskaber og netkomponenter ansøgt Sekretariatet for Energitilsynet 

om godkendelse af ekstraordinære omkostninger.  

145. En nærmere beskrivelse af ekstraordinære omkostninger og Sekretaria-

tet for Energitilsynets behandling af de indkomne ansøgninger er henlagt til 

bilag 3. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet set godkendt ekstraordi-

nære omkostninger på 394,8 mio. kr., jf. tabel 7. Dette beløb inkluderer sel-

skabernes indberetning af afskrivninger på fjernaflæste målere. 
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Tabel 7. Godkendte ekstraordinære omkostninger inkl. afskrivninger på fjernaflæste 

målere 

Selskab 
 Korrektion af  

afskrivninger  

 Korrektion af  

driftsomkostninger  

   kr.   kr.  

Distributionsselskaber 

Bjerringbro Elværk 243.023  0  

DONG Energy Eldistribution A/S 25.330.076  32.992.512  

ELRO NET A/S 11.040.110  2.199.994  

Energi Fyn City Net A/S 8.501.703  1.695.611  

Energi Fyn Net A/S 13.431.063  1.926.831  

Energi Fyn Nyborg Net A/S 603.598  544.745  

Energi Viborg Elnet A/S 131.568  377.500  

EnergiMidt Net A/S 4.760.360  37.313.708  

Forsyning Helsingør Elnet A/S 786.376  1.486.503  

Frederikshavn Elnet A/S 249.405  374.281  

Galten Elværk Net A/S 1.403.091  1.307.885  

Hammel Elforsyning Net A/S 22.781  370.627  

HEF Net A/S 1.924.964  2.988.226  

Ikast Værkerne Net A/S 67.875  0  

Kjellerup Elnet A/S 267.326  0  

LEF Net A/S 533.345  97.438  

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. 422.381  361.618  

Nakskov Elnet A/S 280.356  61.051  

NKE Elnet A/S 3.802.849  1.186.787  

NOE Net A/S 0  73.200  

Nord Energi Net A/S 3.756.488  4.490.800  

NRGi Net A/S 19.570.427  14.720.157  

Nyfors Net A/S 0  2.744.225  

RAH Net 2 A/S 0  1.476.758  

RAH Net A/S 0  158.827  

Ravdex A/S 477.724  958.515  

SEAS-NVE Net A/S 33.559.489  35.124.529  

SEF Net A/S 9.645  1.443.803  

SK Elnet A/S 0  315.040  

Syd Energi Net A/S 54.552.595  19.837.110  

Tarm Elværk Net A/S 438.117  137.093  

Thy-Mors Energi Net A/S 0  76.398  

TRE-FOR El-net A/S 15.012.028  6.419.188  

Verdo Hillerød El-net A/S 900.074  1.027.768  

Verdo Randers El-net A/S 189.350  142.255  

Vestforsyning Net A/S 2.977.952  344.252  

Viby Net A/S 1.748.265  0  
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Selskab 
 Korrektion af  

afskrivninger  

 Korrektion af  

driftsomkostninger  

   kr.   kr.  

Videbæk Elnet A/S 339.082  111.735  

Vordingborg Elnet A/S 279.005  0  

VOS Net A/S 511.917  733.432  

Ærø Elforsyning Net A/S 661.019  444.455  

Østjysk Energi Net A/S 5.020.076  1.777.958  

Østkraft Net A/S 0  32.195  

I alt distributionsselskaber 213.805.503  177.875.010  

Transformerforeninger 

Brenderup Netselskab A.m.b.a. 20.638  0  

Ejby Elnet A.m.b.a. 63.431  11.060  

Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. 53.843  0  

Hirtshals El-Netselskab A/S 222.851  0  

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. 498.104  1.614.395  

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab A.m.b.a. 80.594  10.915  

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netsel-

skab A.m.b.A 
7.596  47.184  

Sdr. Felding Elforsyning 0  193.500  

Tårs Elnet A/S 136.492  0  

Aal El Net A.m.b.a. 157.190  0  

I alt transformerforeninger 1.240.739  1.877.054  

I alt netselskaber 215.046.242  179.752.064  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

5.1.5 Omkostninger relateret til selskabernes gebyrindtægter 

146. Sekretariatet for Energitilsynet bad i forbindelse med indberetning af 

netkomponenter selskaberne om at oplyse, hvorvidt omkostninger relateret 

til selskabernes gebyrindtægter for 2012 indgik i deres driftsomkostninger. 

147. Mange selskaber har bekræftet, at omkostninger relateret til deres ge-

byrindtægter allerede var en del af omkostningerne. For alle de selskaber 

som ikke allerede har gebyromkostninger inkluderet i driftsomkostningerne 

har sekretariatet spurgt til størrelsen på omkostningerne og indregnet belø-

bet efterfølgende. 

148. Sekretariatet er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at flere 

af selskaberne kun har inkluderet omkostninger relateret til gebyrindtægter 

for 2. halvår 2012 i deres driftsomkostninger til brug for benchmarkingen.  

149. Dette er en fejl, og Sekretariatet for Energitilsynet har derfor kontaktet 

alle selskaber, hvor der har været tvivl om omkostningerne dækker hele 

2012 eller kun 2. halvår.  
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150. Sekretariatet har efterfølgende korrigeret selskabernes omkostninger i 

de tilfælde, hvor der kun var indberettet omkostninger for 2. halvår 2012. 

Således indgår alle selskabers omkostninger i afgørelsen med et helt års 

omkostninger relateret til gebyrindtægter.. 

5.1.6 Resultat af benchmarking 

151. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking resulterer i fastsættelsen 

af elnetselskabernes effektiviseringspotentialer. Disse varierer mellem 0 pct. 

og 58 pct. for distributionsselskaber og 0 pct. og 71 pct. for transformerfor-

eninger i årets benchmarking. 

152. Som beskrevet under i afsnit 5.1.1, udmøntes en fjerdedel (en syven-

dedel for 50 kV distribution) af de beregnede effektiviseringspotentialer 

som et effektiviseringskrav, som udmøntes i forhold til selskabernes påvir-

kelige omkostninger i et kronebeløb på selskabernes indtægtsrammer for 

2014. 

153. Grundet det begrænsede antal 50 kV selskaber (2 stk.) er disse selska-

bers effektiviseringspotentialer beregnet på baggrund af benchmarkbasis for 

distributionsselskaberne. 

154. Elnetselskabernes effektiviseringskrav i henhold til benchmarkingmo-

dellen er opgjort i tabel 8. 

Tabel 8. Effektiviseringskrav ved benchmarking af økonomisk effektivitet 

Selskab 
Effektiviserings- 

krav 

Effektiviserings- 

krav 

  pct. kr. 

50 kV distribution (2 stk.) 

Fyns Net Amba 0,00 0 

Vestjyske Net 60 kV A/S 2,57 370.000 

I alt 50 kV distribution   370.000 

Distributionsselskaber (50 stk.) 

Energi Fyn City Net A/S 0,00 0 

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

Nord Energi Net A/S 0,00 0 

TRE-FOR El-net A/S 1,14 630.000 

EnergiMidt Net A/S 1,25 995.000 

SK Elnet A/S 1,67 225.000 

NRGi Net A/S 1,82 1.730.000 

Viby Net A/S 2,05 170.000 

LEF Net A/S 2,08 115.000 

Bjerringbro Elværk 2,32 40.000 

Energi Fyn Net A/S 2,37 885.000 
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Selskab 
Effektiviserings- 

krav 

Effektiviserings- 

krav 

  pct. kr. 

Nyfors Net A/S 2,70 610.000 

Forsyning Helsingør Elnet A/S 3,11 265.000 

Frederikshavn Elnet A/S 3,29 395.000 

Syd Energi Net A/S 3,46 4.845.000 

Energi Viborg Elnet A/S 3,56 340.000 

NOE Net A/S 3,79 800.000 

ELRO NET A/S 3,90 1.215.000 

Ravdex A/S 4,09 410.000 

Verdo Hillerød El-net A/S 4,15 255.000 

SEF Net A/S 4,46 635.000 

Galten Elværk Net A/S 4,82 855.000 

SEAS-NVE Net A/S 4,86 6.990.000 

Østjysk Energi Net A/S 4,87 1.800.000 

RAH Net A/S 4,87 955.000 

Videbæk Elnet A/S 5,17 75.000 

Ikast Værkerne Net A/S 5,29 210.000 

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. 5,32 120.000 

MES Net A/S 5,67 1.000.000 

Læsø Elnet A/S 5,99 95.000 

Vestforsyning Net A/S 6,18 830.000 

Tarm Elværk Net A/S 6,56 90.000 

NKE Elnet A/S 6,75 680.000 

Thy-Mors Energi Net A/S 6,73 2.520.000 

HEF Net A/S 6,98 6.660.000 

DONG Energy Eldistribution A/S 7,08 44.125.000 

Brabrand Net A/S 7,35 420.000 

FFV El A/S 7,67 835.000 

RAH Net 2 A/S 7,71 410.000 

Østkraft Net A/S 7,91 2.035.000 

VOS Net A/S 8,55 655.000 

Struer Forsyning Elnet A/S 8,94 350.000 

Vordingborg Elnet A/S 9,17 265.000 

Ærø Elforsyning Net A/S 9,94 620.000 

Energi Fyn Nyborg Net A/S 10,01 590.000 

Hammel Elforsyning Net A/S 10,59 325.000 

Hurup Elværk Net A/S 11,10 290.000 

Nakskov Elnet A/S 12,74 775.000 

GEV Net A/S 13,42 890.000 

Kjellerup Elnet A/S 14,38 545.000 

I alt   90.570.000 
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Selskab 
Effektiviserings- 

krav 

Effektiviserings- 

krav 

  pct. kr. 

Transformerforeninger (23 stk.) 

Brenderup Netselskab A.m.b.a. 0,00 0 

Bårdesø Elforsyning 0,00 0 

Knøsgaard Transformatorforening 0,00 0 

Øslev-Drøstrup Transformatorforening 0,00 0 

Sunds Elforsyning 0,00 0 

Borris Elforsyning 2,22 5.000 

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netsel-

skab A.m.b.a. 5,01 20.000 

Kongerslev Elnet Aps 5,78 15.000 

Paarup El-forsyning 5,81 70.000 

Sdr. Felding Elforsyning 5,95 20.000 

Aal El Net A.m.b.a. 6,96 50.000 

Nibe Elforsyning 7,32 80.000 

Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. 7,70 35.000 

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. 10,01 150.000 

Ejby Elnet A.m.b.a. 10,39 60.000 

Tårs Elnet A/S 11,03 30.000 

Kibæk Elværk A.m.b.a. 11,83 85.000 

Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 12,96 220.000 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning 13,09 110.000 

Aars Elforsyning 14,66 385.000 

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab A.m.b.a. 15,50 115.000 

Hirtshals El-Netselskab A/S 16,91 155.000 

Hornum Elforsyning 17,79 130.000 

I alt transformerforeninger   1.735.000 

I alt alle netselskaber   92.675.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Knøsgaard Transformatorforening, Øslev-Drøstrup Transformatorforening og Sunds 

Elforsyning udgår af benchmarkingen af transformerforeninger som ekstreme observatio-

ner. 

 

Ad-hoc korrektion af fusioner 

155. Sekretariatet for Energitilsynet vil i forbindelse med benchmarkingen 

2013 behandle fusioner særskilt, således at to fusionerede selskaber ikke vil 

få et højere krav, end de to separate selskaber ellers ville have fået. Eventu-

elle fusionskorrektioner beregnes på baggrund af benchmarkingmodellen for 

2012. Korrektionen er en 1-årig korrektion, da selskaberne forventes at ind-

hente stordriftsfordele hurtigt, jf. bilag 4. 
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5.2 Model for kvalitet i leveringen på aggregeret niveau 

156. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskabernes kvalitet 

i levering på aggregeret niveau, dvs. den gennemsnitlige leveringskvalitet, 

som kunderne har oplevet. Dette gøres for at tilskynde netselskaberne til så 

vidt muligt at reducere antallet samt varigheden af afbrud. 

157. I det følgende gives først en præsentation af modellen for kvalitet i le-

vering på aggregeret niveau samt en beskrivelse af de ændringer af model-

len, som er foretaget i forbindelse med årets benchmarking. Herefter 

opstilles resultaterne af årets benchmarking af kvalitet i levering på aggrege-

ret niveau. 

5.2.1 Præsentation af model 

158. I dette afsnit gives en kort præsentation af modellen for benchmarking 

af elnetselskabernes kvalitet i levering på aggregeret niveau. For en detalje-

ret gennemgang af modellen henvises til bilag 6. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 

159. Til årets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau ind-

beretter netselskaberne afbrudsdata for 2012 for de tre statistikområder lav-

spænding (0,4 kV), 1-24 kV og 25-99 kV.
11

  

160. Selskaberne indberetter for disse statistikområder kundetal og antal km 

net samt samlet afbrudshyppighed (antal kundeafbrud) og samlet afbrudsva-

righed (antal kundeafbrudsminutter) fordelt på afbrudstyper.  

161. Afbrudshyppigheder og -varigheder opdeles i indberetningen for føl-

gende fem typer af afbrud
12

:  

(i) uvarslede afbrud 

(ii) varslede afbrud 

(iii) afbrud som følge af tredjepart 

(iv) afbrud som følge af force majeure 

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

 

162. I tilfælde af afbrud som følge af force majeure-hændelser, skal selska-

bet i tillæg til indberetningsskemaet indsende en særskilt begrundet ansøg-

ning herom til Sekretariatet for Energitilsynet, der herefter træffer konkret 

                                                 
11

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

kinger, idet navneændringen blot er en præcisering af de tidligere statistikområders græn-

ser. Der foretages som følge af Energinet.dk’s opkøb af transmissionsselskaberne ikke 

længere benchmarking af spændingsniveauet 132 kV (det tidligere statistikområde 70-170 

kV), og antallet af statistikområder går derfor fra fire til tre fra og med årets benchmarking.  
12

 Se bilag 6 for en mere detaljeret beskrivelse af afbrudstyperne. 
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afgørelse. I forbindelse med årets benchmarking af elnetselskabernes kvali-

tet i levering har ingen selskaber indsendt dispensationsansøgninger.  

163. Indberetningen af kundetal og afbrudsvarigheder/-hyppigheder foreta-

ges særskilt for de to kundetyper forbrugere og producenter
13

. 

164. Sekretariatet for Energitilsynet har på flere måder kvalitetssikret elnet-

selskabernes afbrudsdata.  

165. Dels er der i indberetningsskemaerne et kontrolark, som krydstjekker 

hvert selskabs indberetning, og som dermed bl.a. sikrer, at antal afbrud på 

enkeltkundeniveau og på aggregeret niveau stemmer overens.  

166. Derudover er alle indberetninger gennemgået for fejl og mangler, og 

Sekretariatet for Energitilsynet har i den forbindelse taget kontakt til ca. 

halvdelen af selskaberne (34 ud af 74) med henblik på at sikre datakvalite-

ten.  

Overordnet gennemgang af modellen 

167. To af nøglebegreberne i kvalitet i levering af el på aggregeret niveau er 

afbrudshyppighed og afbrudsvarighed pr. kunde pr. år.  

168. Benchmarkingmodellen tager udgangspunkt i en beregning af selska-

bernes afbrudshyppigheder og -varigheder i hvert af de tre statistikområder. 

I beregningen heraf indgår forskellige typer af afbrud med en forskellig 

vægt: Uvarslede afbrud vægtes med 100 pct., varslede afbrud vægtes med 

50 pct., afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. og afbrud som 

følge af force majeure samt afbrud uden for eget statistikområde vægtes 

med 0 pct. 

169. For at fastslå om et selskab har en så høj afbrudshyppighed og/eller af-

brudsvarighed, at det skal pålægges et krav, beregnes i modellen en række 

overordnede tærskelværdier. Der findes overordnede tærskelværdier for bå-

de afbrudsvarighed og -hyppighed for hvert af de tre statistikområder, dvs. i 

alt seks.  

170.  Fra og med benchmarkingen i år gøres de overordnede tærskelværdier 

faste, således at de ikke længere vil blive genberegnet hvert år. Denne mo-

delændring beskrives nærmere i afsnit 5.2.2. samt i bilag 6. 

171. For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert 

enkelt selskab en samlet individuel tærskelværdi, som går på tværs af alle tre 

                                                 
13

 Svarende til de kundegrupper, som tidligere blev benævnt hhv. kunder med almindelige 

vilkår og kunder med særlige vilkår. Der er alene tale om en navneændring, og kriterierne 

for opdelingen i de to kundetyper er således uændrede. For en præcis definition af kundety-

perne henvises til ”Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i leve-

ring”. 
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statistikområder. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gen-

nemsnit af de tre overordnede tærskelværdier. Der vægtes ligeligt med sel-

skabernes fordeling af km elnet og kunder mellem statistikområderne.  

172. Herefter beregnes for hvert selskab den samlede afbrudshyppighed og 

afbrudsvarighed. Disse beregnes tilsvarende som et vejet gennemsnit af sel-

skabets afbrudshyppighed hhv. -varighed i de tre statistikområder, hvor der 

også vægtes ligeligt med selskabets fordeling af km elnet og kunder. 

173. Det enkelte selskabs kvalitet i levering vurderes så ved at holde selska-

bets samlede afbrudshyppighed og afbrudsvarighed op imod de individuelle 

tærskelværdier herfor. 

Udmøntning af effektiviseringskrav 

174. For hvert af de selskaber, der har en afbrudshyppighed/-varighed, der 

er større end den individuelle tærskelværdi, beregnes den procentvise over-

skridelse af tærskelværdien. Kravets størrelse fastsættes på den baggrund i 

intervallet 0-1 pct. af selskabets påvirkelige omkostninger
14

.  

175. Tabel 9 giver et overblik over, hvilke krav, der bliver stillet ved over-

skridelse af netselskabets individuelle tærskelværdi.  

Tabel 9. Oversigt over kravskalaen for benchmarking af kvalitet i levering på aggre-

geret niveau 

 Type  Krav (kontinuert skala)  

 Afbrudshyppighed   Op til 1 pct.  

 Afbrudsvarighed   Op til 1 pct.  

 Maksimalt samlet krav   2 pct.  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

176. De krav, der udmåles i forbindelse med benchmarkingen af kvalitet i 

levering på aggregeret niveau, er 1-årige, dvs. de er for benchmarkingen i 

2013 alene gældende for reguleringsåret 2014. 

5.2.2 Modelændringer 

177. I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de ændringer af modellen for 

kvalitet i levering på aggregeret niveau, som Sekretariatet for Energitilsynet 

har foretaget i forbindelse med årets benchmarkingafgørelse. Se bilag 6 for 

en detaljeret gennemgang. 

Baggrund 

178. Branchen har tilkendegivet, at leveringskvaliteten i Danmark er så god, 

at elnetselskaberne ikke bør tilskyndes til løbende at foretage yderligere in-

                                                 
14

 Defineret som driftsomkostninger fratrukket afskrivninger, godkendte korrektioner af 

driftsomkostninger samt nettab 
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vesteringer i leveringssikkerhed som følge af fortsat stigende krav i bench-

markingen af elnetselskabernes kvalitet i levering, da den samfundsmæssige 

gevinst forbundet med en yderligere marginalt højere leveringssikkerhed ik-

ke modsvarer marginalomkostningerne derved.  

179. Årets krav til selskabernes gennemsnitlige leveringskvalitet bestemmes 

i modellen for kvalitet i levering på aggregeret niveau af en række overord-

nede tærskelværdier.  

180. Hidtil er de overordnede tærskelværdier i modellen blevet beregnet 

hvert år på baggrund af elnetselskabernes indberettede data, og har således 

varieret fra år til år. En betragtning af udviklingen i tærskelværdierne for af-

brudshyppighed og -varighed siden benchmarkingen i 2008 (2007-data) vi-

ser overordnet set et fald i tærskelværdierne frem til benchmarkingen i 2011 

(2010-data) og herefter tendens til stagnation
15

. Dette giver en indikation af, 

at leveringskvaliteten i Danmark har nået et niveau, hvor det ikke længere er 

let at opnå yderligere forbedringer. 

181. Sekretariatet for Energitilsynet er derfor enig med branchen i, at 

benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau ikke på nuvæ-

rende tidspunkt bør tilskynde en fortsat forbedring af leveringskvaliteten. 

Derfor indfører Sekretariatet for Energitilsynet i forbindelse med årets 

benchmarking en ændring i de overordnede tærskelværdier i modellen for 

kvalitet i levering på aggregeret niveau, således at disse fremadrettet vil væ-

re faste. 

Bestemmelse af de faste tærskelværdier 

182. De faste overordnede tærskelværdier bør fastsættes således, at kravene 

til leveringssikkerheden er på et samfundsmæssigt fornuftigt niveau. Sekre-

tariatet for Energitilsynet har imidlertid ikke adgang til datamateriale vedr. 

størrelsen af marginalomkostningerne forbundet ved øget kvalitet i leverin-

gen, som kan bruges til at bestemme dette niveau. 

183. Sekretariatet vurderer derfor, at den mest hensigtsmæssige metode til 

at bestemme de faste tærskelværdier er at benytte de historiske data for el-

netselskabernes afbrudshyppigheder og -varigheder. 

184. Ved valget af, hvor mange års data, der bør inddrages i fastsættelsen af 

tærskelværdierne, skal der foretages en afvejning mellem følgende to hen-

syn. På den ene side bør niveauet svare til den nuværende leveringskvalitet 

og ikke give elnetselskaberne incitament til at mindske denne, hvilket taler 

for kun at inddrage de nyeste leveringsdata. På den anden side bør der ind-

drages nok data til, at der tages højde for eventuelle ekstreme observatio-

ner/data år.  

                                                 
15

 Se figur 1 og 2 i bilag 6. 
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185. Sekretariatet vurderer, at en beregning af tærskelværdierne på bag-

grund af de seneste tre års data tilgodeser begge disse hensyn. 

186. Tærskelværdierne beregnes ved den sædvanlige metode i det samlede 

datasæt, dvs. som de afbrudsvarigheder/-hyppigheder, som de bedst stillede 

83 pct. af kunderne har oplevet i perioden 2010-2012. 

187. De beregnede faste overordnede tærskelværdier for modellen for kvali-

tet i levering på aggregeret niveau fremgår af tabel 10. 

Tabel 10. Faste tærskelværdier på aggregeret niveau 

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

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

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

188. For afbrudshyppighed er tærskelværdierne udtryk for antal kundeaf-

brud pr. kunde pr. år, mens de for afbrudsvarigheden angiver antal kundeaf-

brudsminutter pr. kunde pr. år.  

189. Det bemærkes, at et selskabs overtrædelse af de enkelte overordnede 

tærskelværdier ikke i sig selv medfører et krav, da det afgørende for krav-

udmålingen er selskabernes overskridelse af de individuelle tærskelværdier, 

som beregnes ved en vægtning af de overordnede tærskelværdier
16

.  

190. De fundne tærskelværdier er faste fremadrettet og genberegnes således 

ikke igen i 2014. 

5.2.3 Resultat af benchmarkingen på aggregeret niveau 

191. Elnetselskabernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-

king af kvalitet i levering for 2012-data fremgår af tabel 11 og tabel 12. 

Årets samlede resultat af benchmarkingen af selskabernes kvalitet i levering 

af el på aggregeret niveau er vist i tabel 13
17

.  

192. Der er i alt 16 selskaber, der overskrider de fastsatte selskabsspecifikke 

tærskelværdier på aggregeret niveau. Heraf har 3 selskaber både en for høj 

afbrudshyppighed og -varighed i forhold til deres selskabsspecifikke tær-

skelværdier, 8 selskaber har alene en for høj afbrudshyppighed, mens 1 sel-

skab alene har en for høj afbrudsvarighed. 

                                                 
16

 Se afsnit 5.2.1 eller bilag 6 for en beskrivelse af beregningen af de individuelle tærskel-

værdier. 
17

 Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærmeste 

5.000 kr. i forbindelse med udmøntningen, jf. tabel 21. 
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Tabel 11. Afbrudshyppighed: Resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i le-

vering af el på aggregeret niveau for afbrudshyppighed 

  Afbrudshyp. Tærskelværdi Krav Krav 

  pct. pct. pct. kr. 

Energi Fyn City Net 0,1514 0,1468 0,3 80.726 

Hjerting Trf. a.m.b.a. 0,0393 0,0386 0,2 2.829 

Læsø Elnet A/S 0,2072 0,1454 1,0 16.026 

NOE Net 0,1963 0,1510 1,0 212.018 

Nyfors Net A/S 0,1484 0,1462 0,2 31.512 

RAH Net 0,3161 0,1659 1,0 196.362 

Struer Forsyning Elnet A/S 0,4045 0,1455 1,0 39.269 

Thy-Mors Elnet A/S 0,1997 0,1534 1,0 374.476 

Videbæk Elnet A/S 0,3903 0,1535 1,0 14.627 

Vildbjerg Elværk 0,0457 0,0386 1,0 17.326 

Østkraft Net A/S 0,1527 0,1399 0,9 236.737 

 I alt (11 stk.)       1.221.909 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

  

Tabel 12. Afbrudsvarighed: Resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i leve-

ring af el på aggregeret niveau for afbrudsvarighed 

  Afbrudsvar. Tærskelværdi Krav Krav 

  pct. pct. pct. kr. 

Energi Fyn Net A/S 10,42 8,85 1,0 374.355 

Læsø Elnet A/S 12,83 9,64 1,0 16.026 

MES Net A/S 9,14 8,72 0,5 83.308 

NOE Net 14,90 8,76 1,0 212.018 

Videbæk Elnet A/S 12,83 9,95 1,0 14.627 

I alt (5 stk.)       700.334 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Tabel 13. Samlet resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af el på 

aggregeret niveau 

  Samlet krav Samlet krav 

  pct. kr. 

Energi Fyn City Net 0,31 80.726 

Energi Fyn Net A/S 1,00 374.355 

Hjerting Trf. a.m.b.a. 0,18 2.829 

Læsø Elnet A/S 2,00 32.051 

MES Net A/S 0,47 83.308 

NOE Net 2,00 424.036 

Nyfors Net A/S 0,15 31.512 

RAH Net 1,00 196.362 

Struer Forsyning Elnet A/S 1,00 39.269 

Thy-Mors Elnet A/S 1,00 374.476 

Videbæk Elnet A/S 2,00 29.255 

Vildbjerg Elværk 1,00 17.326 

Østkraft Net A/S 0,92 236.737 

I alt (13 stk.)   1.922.243 

Note: De samlede krav på kvalitet i levering afrundes først i tabel 21. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

5.3 Model for kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau 

193. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker udover den samlede leve-

ringskvalitet også selskabernes kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. 

194. Benchmarkingen på enkeltkundeniveau har til formål at undgå situati-

oner, hvor enkelte kunder måtte opleve mange og langvarige afbrud, på 

trods af, at selskabet på aggregeret niveau har en tilfredsstillende kvalitet i 

leveringen. Såfremt selskaberne udelukkende stilles over for krav om til-

fredsstillende kvalitet i levering på aggregeret niveau, kunne det give uhen-

sigtsmæssige incitamenter hos selskaberne til at rette fokus mod den tættest 

befolkede del af nettet og nedprioritere nettets kvalitet i de områder, hvor 

der er længere mellem kunderne. 

195. I det følgende gives først en kort gennemgang af modellen for kvalitet i 

levering på enkeltkundeniveau. Der henvises til bilag 7 for en detaljeret 

gennemgang af modellen. 

196. Efterfølgende beskrives de ændringer af modellen, der er foretaget i 

forbindelse med årets benchmarking, og sidst fremstilles resultaterne af 

årets benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. 
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5.3.1 Præsentation af model 

Datagrundlag og kvalitetssikring 

197. Elnetselskaberne indberetter til benchmarkingen af kvalitet i levering 

på enkeltkundeniveau data for enkeltkunders afbrudshyppighed og afbruds-

varighed for statistikområderne lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV.   

198. Selskaberne indberetter konkret, hvor mange afbrud (0,1,…, 10 eller 

flere afbrud) og afbrudsminutter (fordelt på tidsintervaller mellem 0-1 min. 

og >720 min.) de enkelte kunder på de to statistikområder samlet set har op-

levet i løbet af året. 

199. Selskaberne skal ikke i forbindelse med indberetningen af afbrudshyp-

pigheder og -varigheder opdele dem – som det er tilfældet på aggregeret ni-

veau – i forskellige typer afbrud. I stedet foretages en vægtning med 

fordelingen af afbrud fra aggregeret niveau, jf. nedenfor. 

200. Der skelnes også i indberetningen af afbrudsdata for enkeltkunder mel-

lem kundetyperne forbrugere og producenter. 

201. Indberetningerne af afbrud på enkeltkundeniveau er underlagt samme 

kvalitetssikring og validering som på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2.1. 

Gennemgang af modellen 

202. Der foretages særskilte (men tilsvarende) modelberegninger for hhv. 

afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på de to statistikområder lavspænding 

(0,4 kV) og 1-24 kV, dvs. et selskab kan få beregnet op til fire forskellige 

krav for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. 

203. Først foretages en vægtning af de indberettede afbrud/afbrudsminutter 

for enkeltkunder for hvert selskab. De indberettede værdier vægtes ud fra 

selskabets fordeling af forskellige typer afbrud (uvarslede, varslede, tredje-

part, force majeure og uden for eget statistikområde), der fremgår af data på 

aggregeret niveau.  

204. På baggrund af det vægtede antal berørte kunder beregnes den vægtede 

procentuelle fordeling af selskabets kunder på de forskellige afbrudshyp-

pigheder/-varigheder. Om selskabet har en tilfredsstillende kvalitet i leve-

ring vurderes ved en sammenligning af denne procentuelle fordeling i 

forhold til de overordnede tærskelværdier. 

205. Tærskelværdierne angiver det maksimale antal afbrud og antal af-

brudsminutter, som mindst 99,5 pct. af kunderne oplevede i den periode, der 

benyttes data for. Fra og med dette års benchmarking er disse tærskelværdi-

er faste, jf. beskrivelsen af modelændringen nedenfor i afsnit 5.3.2. samt bi-

lag 7. 
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206. Såfremt der ikke er mere end 1 pct. af et selskabs kunder, der oplever 

flere/længere afbrud end tærskelværdierne, så anses det for acceptabelt, og 

selskabet pålægges ikke noget krav. Et selskab bliver altså pålagt et krav, 

hvis 1 pct. eller flere af selskabets kunder oplever en højere afbrudshyppig-

hed hhv. -varighed end den, som mindst 99,5 pct. af alle kunder oplevede.   

Kravudmøntning 

207. Der er på enkeltkundeniveau en kontinuert kravudmøntning i lighed 

med den, der ligger til grund for kravudmøntningen på aggregeret niveau
18

. 

Kravloftet er 0,5 pct. for afbrudshyppighed og -varighed for hvert af de to 

statistikområder. Hermed er det maksimale samlede krav på enkeltkundeni-

veau 2 pct. af selskabets påvirkelige omkostninger, jf. tabel 14. 

 

Tabel 14. Oversigt over kravskalaen for enkeltkundeniveau 

Statistikområde Type afbrud Krav (kontinuert skala) 

Lavspænding (0,4 kV) 
Hyppighed Op til 0,5 pct. 

Varighed Op til 0,5 pct. 

1-24 kV 
Hyppighed Op til 0,5 pct. 

Varighed Op til 0,5 pct. 

  Max. samlet krav 2 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

208. De krav, der udmåles i forbindelse med benchmarkingen af kvalitet i 

levering på enkeltkundeniveau, er 1-årige, dvs. de er for benchmarkingen i 

2013 alene gældende for reguleringsåret 2014. 

5.3.2 Modelændringer 

209. Fra og med dette års benchmarking indføres der faste overordnede tær-

skelværdier i modellen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. Motiva-

tionen for modelændringen og overvejelserne omkring beregningerne er de 

samme som på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2.2. En detaljeret gennemgang 

af modelændringen på enkeltkundeniveau fremgår endvidere af bilag 7. 

210. De faste tærskelværdier på enkeltkundeniveau er som på aggregeret 

niveau beregnet på baggrund af de seneste tre års data for elnetselskabernes 

afbrudshyppigheder og -varigheder. Sekretariatet vurderer, at tærskelværdi-

erne ved denne metode giver et retvisende billede af den nuværende leve-

ringskvalitet, mens der samtidig tages højde for effekten af eventuelle 

ekstreme observationer. 

                                                 
18

 Den kontinuerte kravudmøntning på enkeltkundeniveau blev indført i forbindelse med 

benchmarkingen i 2012 (2011-data). 
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211. De beregnede faste tærskelværdier for kvalitet i levering på enkeltkun-

deniveau fremgår af tabel 15. 

Tabel 15. Faste tærskelværdier på enkeltkundeniveau 

 
0,4 kV 1-24 kV 

Afbrudshyppighed (antal kundeafbrud pr. år) 2 4 

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

 

212. Såfremt mere end 1 pct. af et selskabs kunder oplever afbrudshyppig-

heder/-varigheder svarende til eller større end disse tærskelværdier, vil sel-

skabet blive pålagt et krav for mindre tilfredsstillende leveringskvalitet. 

213. De fundne tærskelværdier er faste fremadrettet og genberegnes således 

ikke igen i 2014. 

5.3.3 Resultat af benchmarking 

214. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af kvalitet i levering på 

enkeltkundeniveau resulterer i fastsættelsen af krav om 1-årige reduktioner 

af indtægtsrammerne for elnetselskaberne, såfremt de overtræder de indivi-

duelle tærskelværdier med mere end 1 pct., jf. beskrivelsen af modellen i af-

snit 5.3.1.  

215. Elnetselskabernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-

king af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau for 2012-data er opgjort i 

tabel 14-17. 

216. For afbrudshyppigheden på enkeltkundeniveau får det enkelte selskab 

ved de nye, faste tærskelværdier beregnet et krav for statistikområdet lav-

spænding (0,4 kV), såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder oplever to 

eller flere afbrud. Tilsvarende for statistikområdet 1-24 kV får selskabet be-

regnet et krav, hvis mere end 1 pct. af selskabets kunder oplever fire eller 

flere afbrud. 

217. I alt har otte selskaber ved årets benchmarking fået beregnet et krav for 

mindre tilfredsstillende kvalitet i levering på enkeltkundeniveau for så vidt 

angår hyppigheden af afbrud, de enkelte kunder har oplevet, jf. tabel 16 og 

tabel 17. Heraf får seks af selskaberne beregnet det maksimale krav for så 

vidt angår afbrudshyppighed for et af de to statistikområder på 0,5 pct. af de 

påvirkelige omkostninger  
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Tabel 16. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudshyppighed, lavspænding (0,4 kV) 

Selskab 
Kundeandel med 2 

eller flere afbrud 
Krav, hyppighed Krav, hyppighed 

  pct. pct. kr. 

FFV EL A/S 6,09 0,50 54.720 

Struer Forsyning Elnet A/S 4,11 0,50 19.635 

 I alt (2 stk.)     74.354 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 17. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudshyppighed, 1-24 kV 

Selskab 
Kundeandel med 4 

eller flere afbrud 
Krav, hyppighed Krav, hyppighed 

  pct. pct. kr. 

ELRO Net A/S 7,16 0,50 155.907 

HEF Net A/S 1,31 0,12 117.965 

NOE Net 3,14 0,50 106.009 

RAH Net 2,66 0,50 98.181 

Thy-Mors Elnet A/S 1,39 0,15 58.033 

Østkraft Net A/S 5,18 0,50 128.850 

 I alt (6 stk.)     664.945 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

218. Benchmarkingen af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau resulterer 

ved de nye, faste tærskelværdier i, at det enkelte selskab får beregnet et 

krav, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder oplever mere end fire ti-

mers afbrud. Dette gælder for begge statistikområderne, lavspænding (0,4 

kV) og 1-24 kV. 

219. I årets benchmarking har ingen selskaber fået beregnet et krav for af-

brudsvarighed på lavspænding (0,4 kV), mens fire selskaber, har fået bereg-

net et krav på 1-24 kV-niveauet, jf. tabel 18. Tre af disse selskaberne får 

beregnet det maksimale krav for så vidt angår afbrudsvarighed på et enkelt 

statistikområde på 0,5 pct. af de påvirkelige omkostninger. 

Tabel 18. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudsvarighed, 1-24 kV 

Selskaber 
Kundeandel med 5 timers 

afbrud eller mere 
Krav, varighed Krav, varighed 

  pct. pct. kr. 

Energi Fyn Net A/S 1,03 0,01 3.954 

MES Net A/S 2,90 0,50 88.213 

NOE Net 3,63 0,50 106.009 

Østkraft Net A/S 39,66 0,50 128.850 

 I alt (4 stk.)     327.025 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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220. Samlet har årets benchmarking af selskabernes kvalitet i levering på 

enkeltkundeniveau medført, at ti ud af i alt 73 selskaber har fået beregnet et 

krav som følge af en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af el, jf. tabel 

19
19

. To selskaber får et krav for både afbrudshyppighed og -varighed. In-

gen selskaber bliver pålagt det maksimalt mulige krav på enkeltkundeniveau 

på 2 pct. af de påvirkelige omkostninger. 

Tabel 19. Samlede krav på enkeltkundeniveau 

Selskab Samlet krav Samlet krav 

  pct. kr. 

ELRO Net A/S 0,50 155.907 

Energi Fyn Net A/S 0,01 3.954 

FFV EL A/S 0,50 54.720 

HEF Net A/S 0,12 117.965 

MES Net A/S 0,50 88.213 

NOE Net 1,00 212.018 

RAH Net 0,50 98.181 

Struer Forsyning Elnet A/S 0,50 19.635 

Thy-Mors Elnet A/S 0,15 58.033 

Østkraft Net A/S 1,00 257.699 

I alt (10 stk.)   1.066.325 

NB. De samlede krav på kvalitet i levering afrundes først i tabel 21. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

5.4 Opsamling 

221. Effektiviseringskrav, der pålægges et selskab på baggrund af dets pla-

cering i den økonomiske benchmarking, skal i medfør af § 27, stk. 2, i ind-

tægtsrammebekendtgørelsen gennemføres som en procentvis varig 

reduktion af det enkelte selskabs reguleringspris og dermed selskabets ind-

tægtsramme. 

222. Resultatet af selskabernes placering i benchmarkingen af kvalitet i le-

vering skal i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 2, gen-

nemføres som en 1-årig og dermed midlertidig procentvis reduktion af det 

enkelte selskabs reguleringspris. 

223. Energitilsynet udmelder årligt en reguleringspris til distributionssel-

skaber. Denne udmelding foregår ex post, og det betyder, at reguleringspri-

sen for 2014 først kendes i 2015. 

                                                 
19

 Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærmeste 

5.000 kr. i forbindelse med udmøntningen, jf. tabel 21. 
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224. Reguleringsprisen er en maksimal gennemsnitspris, og grundlaget for 

selskabernes reguleringspriser er det enkelte selskabs samlede driftsindtæg-

ter i 2004 divideret med selskabets samlede mængde leverede el i 2004. Re-

guleringsprisen bliver løbende pris- og lønreguleret samt ændret på forskel-

forskellig vis, f.eks. som følge af nødvendige nyinvesteringer. Den årlige 

indtægtsramme udgøres af årets reguleringspris ganget med årets leverede 

mængde el. 

225. Indtægtsrammen er et loft for selskabets indtjening, og skal foruden 

selskabets driftsomkostninger og afskrivninger dække andre poster, f.eks. 

forrentning af fremmedkapital og forrentning af egenkapital. 

226. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de indivi-

duelle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hvert enkelt selskab 

med udgangspunkt i selskabets påvirkelige omkostninger. 

227. Selskabernes påvirkelige omkostninger er defineret som selskabernes 

samlede omkostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og 

godkendte ekstraordinære omkostninger.  

228. Selskabernes indtægtsrammer bliver herefter reduceret med ovenståen-

de kronebeløb i 2014 og fremad for så vidt angår de varige krav. Der foreta-

ges ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb frem til 2014, hvor 

indtægtsrammen bliver reduceret med beløbet.  

229. Effektiviseringskravene pristalsreguleres heller ikke direkte efter 2014. 

Da kravene imidlertid udmøntes som varige krav i kroner, som indtægts-

rammerne reduceres med, sker der implicit en efterfølgende pristalsregule-

ring af kravene. Dette skyldes, at udgangspunktet for pristalsreguleringen af 

indtægtsrammerne nedjusteres, hvorved udviklingen heraf bliver mindre, 

end den ellers ville have været, jf. boks 1. 

Boks 1. Effektiviseringskrav og pristalsregulering 

Et hypotetisk selskab er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 10 mio. kr., som skal 

udmøntes i selskabets indtægtsrammer det følgende år. Selskabets indtægtsrammer uden 

effektiviseringskrav havde været 100 mio. kr., men reduceres som følge af effektivise-

ringskravet til 90 mio. kr. 

 
Det næstfølgende år skal selskabets indtægtsramme fremskrives med en pris- og lønud-

vikling på f.eks. 2 pct. Indtægtsrammerne beregnes herefter til 90 mio. kr. ∙ 1,02 = 91,8 

mio. kr. Såfremt selskabet ikke var blevet pålagt et effektiviseringskrav, var indtægts-

rammen blevet beregnet til 100 mio. kr. ∙ 1,02 = 102 mio. kr. 

 
Forskellen mellem indtægtsrammerne med og uden effektiviseringskrav er således øget 

fra 10 mio. kr. til 10,2 mio. kr., svarende til at effektiviseringskravet implicit er blevet 

pris- og lønkorrigeret. 
Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 
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230. Metoden for udregning af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen 

skal reduceres med, er illustreret i tabel 20. 

Tabel 20. Eksempel på udregning af absolut kronebeløb 

a Effektiviseringskrav i procent  3 pct. 

b 
Omkostninger jf. reguleringsregnskab  

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

c Ekstraordinære omkostninger 20 mio. kr. 

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

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

Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

 

5.4.1 Samlede effektiviseringskrav 

231. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige, 

midlertidige reduktioner 95,6 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 

2014. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 92,6 mio. kr. og 1-årige, mid-

lertidige reduktioner 2,9 mio. kr.  

232. Målt i forhold til selskabernes samlede påvirkelige omkostninger i 

2012 udgør den samlede reduktion 5,1 pct.  

233. Fordelt på forskellige selskabstyper udgør den samlede reduktion af 

indtægtsrammerne i 2014 hhv. 1,4 pct. af 50 kV distributionsselskabernes, 

5,1 pct. af distributionsselskabernes og ca. 10,1 pct. af transformerforenin-

gernes påvirkelige omkostninger i 2012. Kravene håndhæves i forbindelse 

med tilsynets godkendelse af reguleringsregnskaberne for 2014. Dette for-

ventes at ske medio 2015. 

234. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende fremkommer nye væsent-

lige faktuelle oplysninger fra enkelte selskaber. I så fald vil disse oplysnin-

ger blive betragtet som anmodning om genoptagelse af denne afgørelse om 

”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014” for det konkrete sel-

skab. I den forbindelse bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de tær-

skelværdier, som selskaberne måles op imod – benchmarkbasis – med det 

nuværende grundlag betragtes som fastlagt, medmindre helt ekstraordinære 

forhold taler for at ændre benchmarkbasis. Således vil korrektioner for en-

kelte selskaber herefter som udgangspunkt ikke have afledte effekter for an-

dre selskabers effektiviseringskrav. Eventuelle ændringer i 

effektiviseringskravet som følge af korrektioner vil ligeledes først gælde for 

indtægtsrammerne i 2014. 

235. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at de fastsatte effektivise-

ringskrav er udtryk for en individuel og rimelig vurdering for elnetselska-

berne. Selve benchmarkingens opbygning tager i høj grad hensyn til 
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elnetselskabernes individuelle forhold. Dette gøres dels ved korrektion for 

ekstraordinære omkostninger og dels ved selskabernes kundetæthed.  

236. Ligeledes udmønter Sekretariatet for Energitilsynet det fastsatte effek-

tiviseringskrav i forhold til det enkelte elnetselskabs påvirkelige omkostnin-

ger, og dermed de omkostninger, som elnetselskabet med rimelighed kan 

effektivisere. 

237. Endelig bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de samlede krav 

er afrundet ned til nærmeste 5.000 kr. både for den økonomiske effektivitet 

og for kvalitet i leveringen. 

238. Samlet set er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at bench-

markingen og udmøntningen af effektiviseringskrav indeholder væsentlige 

individuelle vurderinger for elnetselskaberne og er proportionale. 
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6 Afgørelse 

239. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-

delse afgjort følgende: 

 At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2014 til elnet-

selskaberne, jf. tabel 20, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9 og be-

kendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011. 

 

Tabel 21. Individuelle reduktioner af elnetselskabernes indtægtsrammer i 2014 

  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav  

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

50 kV distribution (2 stk.) 

Fyns Net Amba 0,00 0 0,00 0 0 

Vestjyske Net 60 kV A/S 2,57 370.000 0,00 0 370.000 

I alt 50 kV distribution   370.000   0 370.000 

Distributionsselskaber (50 stk.) 

Energi Fyn City Net A/S 0,00 0 0,31 80.000 80.000 

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

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

TRE-FOR El-net A/S 1,14 630.000 0,00 0 630.000 

EnergiMidt Net A/S 1,25 995.000 0,00 0 995.000 

SK Elnet A/S 1,67 225.000 0,00 0 225.000 

NRGi Net A/S 1,82 1.730.000 0,00 0 1.730.000 

Viby Net A/S 2,05 170.000 0,00 0 170.000 

LEF Net A/S 2,08 115.000 0,00 0 115.000 

Bjerringbro Elværk 2,32 40.000 0,00 0 40.000 

Energi Fyn Net A/S 2,37 885.000 1,01 375.000 1.260.000 

Nyfors Net A/S 2,70 610.000 0,15 30.000 640.000 

Forsyning Helsingør Elnet A/S 3,11 265.000 0,00 0 265.000 

Frederikshavn Elnet A/S 3,29 395.000 0,00 0 395.000 

Syd Energi Net A/S 3,46 4.845.000 0,00 0 4.845.000 

Energi Viborg Elnet A/S 3,56 340.000 0,00 0 340.000 

NOE Net A/S 3,79 800.000 3,00 635.000 1.435.000 

ELRO NET A/S 3,90 1.215.000 0,50 155.000 1.370.000 

Ravdex A/S 4,09 410.000 0,00 0 410.000 

Verdo Hillerød El-net A/S 4,15 255.000 0,00 0 255.000 

SEF Net A/S 4,46 635.000 0,00 0 635.000 

Galten Elværk Net A/S 4,82 855.000 0,00 0 855.000 

SEAS-NVE Net A/S 4,86 6.990.000 0,00 0 6.990.000 

Østjysk Energi Net A/S 4,87 1.800.000 0,00 0 1.800.000 

RAH Net A/S 4,87 955.000 1,50 290.000 1.245.000 

Videbæk Elnet A/S 5,17 75.000 2,00 25.000 100.000 

Ikast Værkerne Net A/S 5,29 210.000 0,00 0 210.000 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav  

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. 5,32 120.000 0,00 0 120.000 

MES Net A/S 5,67 1.000.000 0,97 170.000 1.170.000 

Læsø Elnet A/S 5,99 95.000 2,00 30.000 125.000 

Vestforsyning Net A/S 6,18 830.000 0,00 0 830.000 

Tarm Elværk Net A/S 6,56 90.000 0,00 0 90.000 

NKE Elnet A/S 6,75 680.000 0,00 0 680.000 

Thy-Mors Energi Net A/S 6,73 2.520.000 1,15 430.000 2.950.000 

HEF Net A/S 6,98 6.660.000 0,12 115.000 6.775.000 

DONG Energy Eldistribution A/S 7,08 44.125.000 0,00 0 44.125.000 

Brabrand Net A/S 7,35 420.000 0,00 0 420.000 

FFV El A/S 7,67 835.000 0,50 50.000 885.000 

RAH Net 2 A/S 7,71 410.000 0,00 0 410.000 

Østkraft Net A/S 7,91 2.035.000 1,92 490.000 2.525.000 

VOS Net A/S 8,55 655.000 0,00 0 655.000 

Struer Forsyning Elnet A/S 8,94 350.000 1,50 55.000 405.000 

Vordingborg Elnet A/S 9,17 265.000 0,00 0 265.000 

Ærø Elforsyning Net A/S 9,94 620.000 0,00 0 620.000 

Energi Fyn Nyborg Net A/S 10,01 590.000 0,00 0 590.000 

Hammel Elforsyning Net A/S 10,59 325.000 0,00 0 325.000 

Hurup Elværk Net A/S 11,10 290.000 0,00 0 290.000 

Nakskov Elnet A/S 12,74 775.000 0,00 0 775.000 

GEV Net A/S 13,42 890.000 0,00 0 890.000 

Kjellerup Elnet A/S 14,38 545.000 0,00 0 545.000 

I alt   90.570.000   2.930.000 93.500.000 

Transformerforeninger (23 stk.) 

Brenderup Netselskab A.m.b.a. 0,00 0 0,00 0 0 

Bårdesø Elforsyning 0,00 0 0,00 0 0 

Knøsgaard Transformatorforening 0,00 0 0,00 0 0 

Øslev-Drøstrup Transformatorfor-

ening 0,00 0 0,00 0 0 

Sunds Elforsyning 0,00 0 0,00 0 0 

Borris Elforsyning 2,22 5.000 0,00 0 5.000 

Rolfsted og Omegns Transformer-

forenings Netselskab A.m.b.a. 5,01 20.000 0,00 0 20.000 

Kongerslev Elnet Aps 5,78 15.000 0,00 0 15.000 

Paarup El-forsyning 5,81 70.000 0,00 0 70.000 

Sdr. Felding Elforsyning 5,95 20.000 0,00 0 20.000 

Aal El Net A.m.b.a. 6,96 50.000 0,00 0 50.000 

Nibe Elforsyning 7,32 80.000 0,00 0 80.000 

Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. 7,70 35.000 0,00 0 35.000 

Hjerting Transformatorforening 

A.m.b.a. 10,01 150.000 0,18 0 150.000 

Ejby Elnet A.m.b.a. 10,39 60.000 0,00 0 60.000 

Tårs Elnet A/S 11,03 30.000 0,00 0 30.000 

Kibæk Elværk A.m.b.a. 11,83 85.000 0,00 0 85.000 
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Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav  

Effekti- 

viserings- 

krav 

Effekti- 

viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 12,96 220.000 1,00 15.000 235.000 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning 13,09 110.000 0,00 0 110.000 

Aars Elforsyning 14,66 385.000 0,00 0 385.000 

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab 

A.m.b.a. 15,50 115.000 0,00 0 115.000 

Hirtshals  

El-Netselskab A/S 16,91 155.000 0,00 0 155.000 

Hornum Elforsyning 17,79 130.000 0,00 0 130.000 

I alt transformerforeninger   1.735.000   15.000 1.750.000 

I alt alle netselskaber   92.675.000   2.945.000 95.620.000 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Knøsgaard Transformatorforening, Øslev-Drøstrup Transformatorforening og Sunds 

Elforsyning udgår af benchmarkingen af transformerforeninger som ekstreme observatio-

ner, jf. bilag 1, s. 5. 

 


