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Bilag 1: Detaljeret gennemgang af model for økonomisk effekti-
vitet 

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

menmodellen bliver anvendt til at fastsætte effektiviseringskravet for et gi-

vent netselskab.  

Benchmarkingen af netselskabernes kvalitet i levering af elektricitet på ag-

gregeret niveau og enkeltkundeniveau, samt fastsættelse og udmøntning af 

en ét-årig forbrugerkompensation som følge af mindre tilfredsstillende kva-

litet i levering af elektricitet er beskrevet i bilag 6-7.  

Kategorier af netselskaber 

Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en benchmarking af tre sepa-

rate kategorier af netselskaber:  

 50 kV selskaber 

 Distributionsselskaber  

 Transformerforeninger 

 

Datagrundlaget for dette års benchmarking er selskabernes indberetninger af 

netkomponenter og reguleringsregnskaber for 2012. Sekretariatet for Ener-

gitilsynet har endvidere valgt fortsat at anvende de fastsatte omkostnings-

ækvivalenter for 2005. 

Herefter følger en beskrivelse af den udarbejdede separate benchmarking af 

de to kategorier af netselskaber. 

Netvolumenmodellen 

Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kategorier for 

selskabernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne består hoved-

sageligt af en række forskellige netkomponenter, da selskaberne bruger 

mange omkostninger på at vedligeholde og afskrive nettet. For eksempel 

udgør antallet af km kabel en selvstændig kategori, fordi selskabers omkost-

ninger til vedligeholdelse og afskrivning stiger med antallet af km kabel. 

Kategorierne består udover en række netkomponenter også af administrati-

onsomkostninger, omkostninger til kundehåndtering samt 1:1 omkostninger. 

Alle 24 kategorier fremgår af tabel 1. 
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Tabel 1. Kategorier af omkostningsposter 

Kategori 

1 132 kV-felt, åben 13 50/10 kV-transformer 

2 132 kV-felt, gasisoleret 14 10 kV-felt 

3 132 kV-kabel 15 10 kV-kabel 

4 132 kV-kabel, sø 16 10 kV-kabel, sø 

5 132 kV-luftledning, enkelttracé 17 10 kV-luftledning 

6 132 kV-luftledning, dobbelttracé 18 10/0,4 kV-station 

7 132/50 kV-transformer 19 0,4 kV-kabel 

8 50 kV-kabel 20 0,4 kV-luftledning 

9 50 kV-kabel, sø 21 Målere - ikke-fjernaflæsning 

10 50 kV-luftledning 22 Kunderelaterede omkostninger 

11 50 kV-felt, åben 23 Administrationsomkostninger 

12 50 kV-felt, gasisoleret 24 1:1 omkostninger 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Bemærk at kategoriernes definitioner indeholder flere underkomponenter. 

Kategorier med komponenter på 132 kV-niveau indeholder også komponen-

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

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

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

kV-niveau.  

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet omkostningsækvivalenter for 

hver af de 24 forskellige kategorier. Omkostningsækvivalenterne er fastsat 

ud fra indberetninger vedr. regnskabsåret 2005 fra elnetselskaberne. Hvert 

elnetselskab har således indberettet selskabets samlede omkostninger – både 

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

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

de 24 kategorier. Ved at dividere de henførte omkostninger med anførte styk 

opnås et udtryk for selskabernes gennemsnitlige enhedsomkostninger for 

hver af de 24 kategorier. Det er disse gennemsnitlige enhedsomkostninger, 

der betegnes omkostningsækvivalenterne og er således defineret ved: 






i

ij

i

ij

j
N

omk

w  

                                                 

1
 For så vidt angår kunderelaterede omkostninger, administration samt 1-1 omkostninger 

findes alene en driftsækvivalent. 
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hvor wj angiver omkostningsækvivalent hørende til kategori j, omkij angiver 

selskab i’s omkostninger til kategori j og Nij angiver selskab i’s antal enhe-

der af kategori j. 

For hvert selskab opgøres hvor mange omkostninger et gennemsnitligt sel-

skab ville have ved at drive et net svarende til det pågældende selskabs net. 

Dette beløb betegnes netvolumen og opgøres ved at gange hvert af selska-

bets anførte enheder med de dertilhørende omkostningsækvivalenter. 

  
j

ijji NwNetvolumen  

Netvolumen sammenholdes herefter med selskabernes faktiske omkostnin-

ger til drift af nettet. Omkostningerne til drift og afskrivninger fremgår af 

selskabernes reguleringsregnskaber og indeholder alle omkostningsposter, 

herunder også eventuelle ekstraordinære omkostninger. 

I udgangspunktet indgår samtlige af et selskabs omkostninger i netvolu-

menmodellen, da disse må antages at afspejle selskabets økonomiske effek-

tivitet. Imidlertid har Energitilsynet, i forbindelse med tidligere års afgørel-

ser vedrørende benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet, 

holdt omkostninger til nettab og ekstraordinære omkostninger ude af 

benchmarkingen. Bilag 3 indeholder en gennemgang af ekstraordinære om-

kostninger.  

På den baggrund defineres omkostningsgrundlaget for benchmarkingen 

som: 

iiiii næreomkekstraordinettabgerafskrivnindriftomkOmk   

hvor driftsomki angiver driftsomkostninger for selskab i ifølge regulerings-

regnskab, afskrivningeri angiver afskrivninger for selskab i ifølge regule-

ringsregnskab, nettabi angiver omkostninger for selskab i til nettab ifølge 

reguleringsregnskab og ekstraordinære omki angiver omkostninger for sel-

skab i, som Energitilsynet godkender som værende ekstraordinære. 

Ved at dividere selskabets faktiske omkostninger med dets netvolumen be-

regnes et indeks, der udtrykker selskabernes relative effektivitet. Dette in-

deks betegnes omkostningsindekset og er defineret som nedenfor: 

i

i

i
Netvolumen

omk
e   

Distributionsselskaberne er i forskelligt omfang påvirket af fordyrende 

rammevilkår, og af den årsag foretages en korrektion af selskabernes om-

kostningsindeks inden selskabernes relative effektivitet fastsættes. Dette in-
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deks benævnes det korrigerede omkostningsindeks. Metoden til fastsættel-

sen er beskrevet i bilag 2. 

Et selskabs effektiviseringspotentiale kan efterfølgende fastsættes ved at 

sammenholde det individuelle selskabs omkostningsindeks med et vægtet 

gennemsnit af omkostningsindeksene for de mest effektive selskaber. Gen-

nemsnittet af de mest omkostningseffektive selskaber betegnes benchmark-

basis. 

De mest omkostningseffektive selskaber er defineret som de selskaber, der 

har det laveste omkostningsindeks (eller korrigerede omkostningsindeks for 

distributionsselskaberne), og som tilsammen udgør 10 pct. af den samlede 

netvolumen (20 pct. for transformerforeninger). Denne afgrænsning af de 

mest effektive selskaber benævnes også fraktilgrænsen. 

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

benchmarkingen, er det endvidere et krav, at forskellen i omkostningsmæs-

sig effektivitet mellem det mest omkostningseffektive selskab og det næst-

mest omkostningseffektive selskab er mindre end 20 pct. Hvis forskellen er 

større end 20 pct., udgår det mest omkostningseffektive selskab af det gen-

nemsnit, som de øvrige selskaber sammenlignes med.  

På denne baggrund beregnes effektiviseringspotentialet i pct. som: 



























i

i
e

e
maksPotentiale

*

1;0  

 

hvor ei angiver omkostningsindeks for selskab i og e
*
 angiver benchmarkba-

sis. 

Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct. og ud-

trykker det individuelle selskabs effektiviseringspotentiale. 

Benchmarkbasis 

Beregningen af benchmarkbasis indeholder to trin. Først beregner Sekretari-

atet for Energitilsynet det omkostningsindeks, som præcist svarer til fraktil-

grænsen (10 pct. for distributionsselskaber og 20 pct. for transformerfor-

eninger). Dernæst beregnes et vægtet gennemsnit af fraktilgrænsens om-

kostningsindeks og omkostningsindeksene for samtlige selskaber. 

 

Omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen beregnes ved en lineær in-

terpolation mellem de to selskaber, der ligger umiddelbart over og under 

fraktilgrænsen. Den beregnede værdi udtrykker det omkostningsindeks, som 

et selskab forventeligt måtte have, hvis det var placeret præcist på fraktil-

grænsen.  
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Omkostningsindekset beregnes ved formlen: 

 

 

 

 

 

hvor OIF angiver omkostningsindekset for fraktilgrænsen, OIO angiver om-

kostningsindekset for det selskab, som ligger lige over fraktilgrænsen, OIU 

angiver omkostningsindekset for det selskab, som ligger lige under fraktil-

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

grænsen, AU angiver den akkumulerede netvolumen (i pct.) lige under frak-

tilgrænsen og F angiver fraktilgrænsen i pct.  

 

Andelen af netvolumen for observationen på fraktilgrænsen beregnes ved 

formlen: 

 

 

 

 

hvor F angiver fraktilgrænsen i pct.  

Benchmarkbasis er illustreret i figur 1. Først bestemmes omkostningsindek-

set svarende til fraktilgrænsen ved en akkumuleret netvolumen på 10 pct. 

(den grønne lodrette linje)
2
. Dernæst beregnes benchmarkbasis som et væg-

tet gennemsnit af dette punkt og omkostningsindeksene for de observationer 

med en akkumuleret netvolumen på mindre end eller lig 10 pct. (omkost-

ningsindeksene til venstre for fraktilgrænsen).  

 

Omkostningsindeksene til højre for fraktilgrænsen er højere end bench-

markbasis. Dette illustrerer, at disse selskaber har et effektiviseringspotenti-

ale i forhold til selskaberne i benchmarkbasis. 

 

 

 

 

                                                 

2
 For transformerforeninger er fraktilgrænsen 20 pct. 
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Figur 1. Illustration af benchmarkbasis for distributionsselskaber (eksempel) 

 
 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter benchmarkbasis på baggrund af 

omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen og omkostningsindeksene 

for selskaberne indenfor fraktilgrænsen.  
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Benchmarkbasis er således et vægtet gennemsnit af de 10 pct. laveste om-

kostningsindeks for distributionsselskaber og 20 pct. laveste omkostnings-

indeks for transformerforeninger
3
. Benchmarkbasis beregnes ved formlen: 

 

 

 

 

 

Dvs. benchmarkbasis er et gennemsnit af de fire omkostningsindeks, A, B, 

C og D i figur 2 nedenfor. Det er vigtigt at skelne mellem selskaber, der er 

en del af beregningsgrundlaget for benchmarkbasis og de mest effektive sel-

skaber, hvis omkostningsindeks er lavere end benchmarkbasis. De mest ef-

fektive selskaber har pr. definition ikke et effektiviseringspotentiale. Alle 

andre selskaber, inklusive selskaber fra beregningsgrundlaget, har pr. defini-

tion et effektiviseringspotentiale. 

Omkostningsindekset ved fraktilgrænsen for distributionsselskaber er illu-

streret grafisk i figur 2. 

 

Figur 2. Illustration af omkostningsindeks ved fraktilgrænsen (eksempel) 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Figur 2 viser, at selskab A, B og C udgør beregningsgrundlaget for bench-

markbasis. Selskab A og B’s omkostningsindeks ligger under det beregnede 

                                                 

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

og 20 pct. af netvolumen. 
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benchmarkbasis, og de får derfor ikke beregnet et effektiviseringspotentiale.  

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

indeks, der er højere end det beregnede benchmarkbasis og får derfor bereg-

net et effektiviseringspotentiale på trods af, at selskabet er en del af bereg-

ningsgrundlaget. Elnetselskaber kan dermed godt blive pålagt et effektivise-

ringskrav på trods af, at de har været en del af beregningsgrundlaget for 

benchmarkbasis.  

 
Udmøntning af krav 

En fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som et ef-

fektiviseringskrav. For 2014 er det individuelle effektiviseringskrav for el-

netselskaberne dermed bestemt ved: 

Effektiviseringskravi = (Effektiviseringspotentialei /4) 

For hvert elnetselskab angiver det beregnede effektiviseringskrav den pro-

centdel af elnetselskabets påvirkelige omkostninger, som Sekretariatet for 

Energitilsynet pålægger elnetselskabet at reducere sin indtægtsramme varigt 

med i 2014.  

Selskabernes påvirkelige omkostninger er defineret som selskabernes om-

kostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte 

ekstraordinære omkostninger. 

Eksempel på udmøntning af krav og indhentningsperiode: 

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

tiviseringspotentiale på 10 pct. (b i tabel 2) for et selskab med et samlet om-

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

og en andel af påvirkelige omkostninger i forhold til omkostningsgrundlaget 

svarende til gennemsnittet i årets benchmarking (52 pct.) (d). 
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Figur 3. Eksempel på udmøntning af beregnet potentiale. 

kr. 1.000.000 kr. 520.000 kr. 130.000 kr. 130.000 kr. 130.000 kr. 130.000

beregnet potentiale på 
omkostningsgrundlaget

beregnet potentiale på 
påvirkelige omkostninger

Faktisk udmøntet
effektiviseringkrav

Resterende potentiale
som falder bort

 

Figur 3 illustrerer således, hvordan det beregnede potentiale på 10 pct. ud-

møntes i kr. Det er vigtigt at bemærke, at selskabet faktiske krav er 130.000 

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

omkostninger bliver ikke udmøntet, hverken det pågældende år eller efter-

følgende år. Benchmarkingen foretages året efter på ny, og dermed vil der 

være en helt ny kravudmøntning året efter, som følger princippet i figur 3.  

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

perioden, dvs. de bedste 10 pct. af selskaberne målt ved netvolumen effekti-

viserer sig ikke yderligere. Sekretariatet har lavet et tilsvarende eksempel, 

hvor den faktiske værdi af benchmarkbasis i perioden 2006-2011 er brugt og 

resultatet afviger meget lidt i forhold til dette eksempel. 

Tabel 2. Eksempel på indhentning af beregnet potentiale. 

År 1 2 10 20 30 

a 
Omkostnings- 

grundlag 
10.000.000 9.870.000 9.285.544 9.070.936 9.017.622 

b 
Effektiviserings- 

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

c 
Effektiviserings- 

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

d 

Påvirkelige  

omkostninger  

(52 %*a)  

5.200.000 5.132.400 4.828.483 4.716.887 4.689.164 

e 
Effektiviserings- 

krav (kr.) (c*d) 
130.000 113.100 37.121 9.222 2.291 
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f 
Reelt effektiviserings- 

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

g 
Akkumuleret eff.  

krav (kr.) 
130.000 243.100 751.577 938.286 984.669 

h 
Indhentet eff.  

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

 

I overensstemmelse med perioden for indhentning af effektiviseringspoten-

tialet (4 år) får selskabet et effektiviseringskrav på 2,5 pct. (c = b/4). Dette 

omregnes til kroner ved at multiplicere effektiviseringskravet i pct. med sel-

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

bliver således 130.000 kr. – reelt svarende til 1,3 pct. af selskabets omkost-

ninger (f = e/a), jf. ovenstående tabel 2. Selskabet har således indhentet 13 

pct. af det opgjorte effektiviseringspotentiale i år 1 (h). 

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

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

dette eksempel, at de mest effektive selskaber ikke har forbedret sig i den 

mellemliggende periode
4
. Selskabet skal derfor fortsat reducere sine samle-

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

Ved at fortsætte denne beregning over en længere periode fås nedenstående 

profil for selskabets faktiske indhentning af effektiviseringspotentialet.  

Beregningseksemplet illustrerer, at Sekretariatet for Energitilsynets faktiske 

udmøntning af effektiviseringspotentialet for det første giver selskaberne en 

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

effektiviseringskrav i udgangspunktet. Det fremgår således af tabel 2, at sel-

skabet efter 10 år har indhentet ca. 75 pct. af effektiviseringspotentialet fra 

år 1 og efter 20 år ca. 94 pct. 

 

 

 

 

                                                 

4
 I virkelighedens verden kan de mest effektive selskaber naturligvis godt have reduceret 

deres omkostninger. Det ville indebære at effektiviseringspotentialet i år 2 ville være ander-

ledes og større. Jf. bilag 10 tabel 1 og 2 for et eksempel, hvor også benchmarkbasis effekti-

viseres.   
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Figur 4. Eksempel på indhentning af effektiviseringskrav (pct.) 

 

Beregningseksemplet illustrerer ligeledes, at hvis selskaberne reducerer de-

res omkostninger, som angivet i benchmarkingen, vil problemstillingen 

vedr. akkumulerede effektiviseringskrav, der overstiger effektiviseringspo-

tentialer ikke forekomme. Det skyldes, at hvis selskaberne reducerer deres 

driftsomkostninger med det pålagte krav, vil selskabet, givet at benchmark-

basis er relativt konstant, få et gradvist mindre potentiale desto nærmere de 

kommer på det omkostningsniveau, der afspejles i benchmarkbasis. Eksem-

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

hvis selskaberne i benchmarkbasis effektiviserer sig yderligere, medfører 

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

med markedet.  

Beregningsgrundlag for omkostningsækvivalenter 

Omkostningsækvivalenter er som nævnt fastsat på baggrund af omkost-

ningsdata fra 2005. I 2007 indberettede i alt 110 selskaber omkostningsdata 

for 2005 til Sekretariatet for Energitilsynet. Det var imidlertid ikke muligt 

for alle selskaber at foretage en fordeling af omkostninger på det ønskede 

specifikationsniveau, da en række selskaber til daglig benytter sig af konte-

ringssystemer, der indeholder færre omkostningskategorier. Sekretariatet 

udvalgte derfor 48 indberetninger, der blev vurderet til at være af høj kvali-

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

valgte indberetninger fordeler sig på 7 indberetninger fra regionale trans-

missionsselskaber, 35 indberetninger fra distributionsselskaber samt 6 ind-

beretninger fra transformerforeninger
5
.  

                                                 

5
 De regionale transmissionsselskaber benchmarkes ikke længere i Energitilsynets model 

efter Energinet.dk’s opkøb af disse 1. januar 2012. 
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Ved at benytte de vægte, som omkostningsækvivalenterne udtrykker, korri-

gerer netvolumenmodellen for forskelle i selskabernes udstrækning og op-

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

kV-niveau end kabler på 10 kV-niveau, at afholde flere omkostninger sam-

let set end et selskab med relativt flest kabler på 10 kV-niveau. Netvolu-

menmodellen kan på denne måde anvendes til at sammenligne selskabernes 

omkostninger – dvs. driftsomkostninger og afskrivninger. 

Omkostningsækvivalenter består for flere af kategorierne af en driftsækvi-

valent og en afskrivningsækvivalent, jf. tabel 2 og 3. Omkostningsækviva-

lenterne for distributionsselskaber og transformerforeninger er opgjort ved 

at dividere de henførte omkostninger med antal netkomponenter i den givne 

gruppe. Dette giver et udtryk for de gennemsnitlige enhedsomkostninger for 

hver kategori.  

For hver af kategorierne 1 til 21 har Sekretariatet udregnet omkostnings-

ækvivalenter ved at dividere de henførte omkostninger med antallet af net-

komponenter.  

Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger (kategori 23) 

udregnes ved at dividere de henførte omkostninger med de forventede om-

kostninger til drift og vedligehold, energirådgivning samt kundeadministra-

tion. Det skyldes, at administrationsomkostninger udgør en backup funktion 

til både drifts- og vedligeholdelsesopgaver, kundehåndtering samt energi-

sparerådgivning. 

Omkostningsækvivalenten for såkaldte 1-1 omkostninger (kategori 24) be-

regnes ved at dividere de henførte omkostninger med mængden af transpor-

teret strøm målt i MWh. Det skyldes, at kategorien hovedsageligt udgøres af 

omkostninger til energibesparelse. Selskaber er pålagt at benytte et fast be-

løb til rådgivning om energibesparelse, og beløbet stiger med mængden af 

transporteret strøm. Tabel 2 viser de beregnede ækvivalenter for de 24 kate-

gorier. 

Tabel 2. Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforenin-

ger 

Kategori Type 
Drifts- 

ækvivalent 

Afskrivnings- 

ækvivalent 

Omkostnings- 

ækvivalent i alt 

1 132kV felt, åben 72.553 91.374 163.927 

2 132kV felt, gasisoleret 98.833 212.326 311.160 

3 132 kV kabel 17.706 112.047 129.753 

4 132kV kabel, sø 2.865 38.712 41.578 

5 132kV luftledning, enkelttracé 6.952 17.440 24.393 

6 132kV luftledning, dobbelttracé 10.192 22.300 32.492 

7 132/50kV transformer 139.970 112.890 252.860 
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8 50 kV kabel 19.953 37.161 57.115 

9 50kV kabel, sø 12.088 - 61.597 

10 50kV luftledning 6.800 6.645 13.445 

11 50kV felt, åben 20.149 23.903 44.052 

12 50kV felt, gasisoleret 33.152 24.795 57.947 

13 50/10kV transformer 29.170 35.498 64.667 

14 10kV felt 7.497 5.768 13.265 

15 10 kV kabel 3.234 4.982 8.215 

16 10 kV kabel, sø 20.314 0   

17 10kV luftledning 6.616 2.514 9.129 

18 10/0,4kV station 2.454 4.100 6.554 

19 0,4 kV kabel 5.108 4.423 9.531 

20 0,4 kV luftledning 11.106 2.360 13.467 

21 Målere - ikke fjernaflæsning 56 19 74 

22 Kunderelaterede omkostninger 179   179 

23 Administration 0   0 

24 1 - 1 omkostninger 7   7 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 3 viser en oversigt over metoder til fastsættelse af omkostningsækvi-

valenter. For hver kategori specificeres dels hvilke aktiviteter, der driver 

omkostningerne, og dels hvilken størrelse omkostningerne normeres med, 

for at udregne omkostningsækvivalenten. 

Tabel 3. Metode til fastsættelse af omkostningsækvivalenter 

Kategori Omkostningsækvivalent 
Aktiviteter der driver 

omkostninger   
Normeringsstørrelse 

1-21 

Driftsomkostninger 
Medarbejdere i marken 

samt materiel 
Antal netkomponenter 

Afskrivninger 
Afskrivninger på an-

lægsinvesteringer 
Antal netkomponenter 

22 Kunderelaterede omkostninger 
IT-systemer og ser-

vicemedarbejdere 
Antal målere 

23 Administrationsomkostninger  

Backup funktion til 

drift- og vedligehold, 

kunderelaterede om-

kostninger samt energi-

rådgivning  

Forventede omkostnin-

ger (driftsvolumen) til 

drift- og vedligehold, 

kundehåndtering samt 

energirådgivning.  

24 
Energirådgivning  

(1-1 omkostninger) 
Energirådgivning 

Transporteret strøm 

(GWh) 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Udvikling i netkomponenterne 

Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en sammenligning af selska-

bernes indberettede netkomponenter i 2011 og 2012. Udviklingen er vist i 

tabel 4. 

Tabel 4. Udvikling i netkomponenter 2011-2012 for alle elnetselskaber 

  Kategori 

Regnskabs- 

året 

2011 

Regnskabs- 

året 

2012 

Ændring 

2011-2012 

(faktisk) 

Ændring 

2011-2012 

(pct.) 

1 132kV felt, åben (stk.) 0 0 0 - 

2 132kV felt, gasisoleret (stk.) 2 2 0 0% 

3 132kV kabel (km.) 0 0 0 - 

4 132kV kabel, sø (km.) 0 0 0 - 

5 
132kV luftledning, enkelttracé 

(km.) 
0 0 0 - 

6 
132kV luftledning, dobbelttracé 

(km.) 
46 46 0 0% 

7 132/50kV transformer
1
 (stk.)

 
 2 41 39 - 

8 50kV kabel (km.) 2.441 2.471 31 1% 

9 50kV kabel, sø (km.) 259 89 -170 -66% 

10 50kV luftledning (km.) 3.451 4.199 748 22% 

11 50kV felt, åben (stk.) 3.202 3.854 652 20% 

12 50kV felt, gasisoleret (stk.) 161 179 18 11% 

13 50/10kV transformer (stk.) 1.238 1.409 171 14% 

14 10kV felt (stk.) 9.487 10.776 1.289 14% 

15 10kV kabel (km.) 60.666 61.488 822 1% 

16 10kV kabel, sø (km.) 
 

177 177 - 

17 10kV luftledning (km.) 2.722 1.977 -745 -27% 

18 10/0,4kV station (stk.) 70.842 70.855 13 0% 

19 0,4kV kabel (km.) 91.165 90.842 -323 0% 

20 0,4kV luftledning (km.) 3.359 2.807 -552 -16% 

- målere – fjernaflæsning
2
 (stk.) 1.329.828 1.594.709 264.881 20% 

21 
målere – ikke fjernaflæsning 

(stk.) 
1.893.291 1.643.542 249.749 -13% 

Note 1: Den markante udvikling i 132/50 kV transformere skyldes sammenlægning af di-

stributionsbevillinger i SEAS-NVE. 

Note 2: Netkomponenten fjernaflæste målere udgår af benchmarkingmodellen ved afgørel-

sen i 2013. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Af elnetselskabernes indberetninger fremgår det, at der forsat sker en løben-

de udskiftning af luftledninger med nedgravede kabler på samtlige spæn-

dingsniveauer. Derudover fortsætter tendensen med udskiftning af målere 

fra ikke-fjernaflæste målere til fjernaflæste målere. I regnskabsåret 2012 

udgør de fjernaflæste målere 49,2 pct. af det samlede antal målere i Dan-

mark. 
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Bilag 2: Analyse af fordyrende rammevilkår 

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere analyseret, hvorvidt benchmar-

kingmodellen bør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnetselskaberne 

kan i forskellig grad være underlagt fordyrende rammevilkår, der kan påvir-

ke selskabernes omkostninger per enhed netkomponent, hvorfor benchmar-

kingmodellen eventuelt bør korrigere herfor. 

Benchmarkingmodellen er ændret vedr. behandlingen af fjernaflæste målere 

i 2011, hvilket medførte et databrud i de datasæt, der oprindeligt er blevet 

benyttet til at foretage analyser af fordyrende rammevilkår.  

Benchmarkingmodellen for 2012 og 2013 indeholder dog de samme anta-

gelser, og Sekretariatet for Energitilsynet har derfor nu et nyt opdateret da-

tasæt beståede af selskabernes oplysninger fra henholdsvis 2011 og 2012. 

Sekretariatet for Energitilsynet har derfor gennemført analyser af fordyrende 

rammevilkår på de nye opdaterede datasæt. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder, at distributionsselskaberne fortsat 

skal korrigeres for selskabernes kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsy-

net finder endvidere, at de vestjyske selskaber fortsat ikke skal korrigeres for 

et korrosivt miljø. 

Sekretariatet for Energitilsynet baserer analyserne af fordyrende rammevil-

kår på et datasæt bestående at data fra regnskabsårene 2011 og 2012. Såle-

des består hver dataserie af 51 observationer fra 2011 og 50 observationer 

fra 2012 – i alt 101 observationer. 

Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kunde-
tæthed    

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere udarbejdet en analyse af sam-

menhængen mellem omkostningsindekset og kundetætheden i bilagene til 

afgørelserne fra 2007-2011. Disse analyser viser, at et selskabs kundetæthed 

– opgjort som antal målere pr. km 0,4 kV-net – fremtræder som en robust 

indikator for omfanget af fordyrende rammevilkår. 

Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen for 2013 

estimeret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed for 

årene 2011 og 2012 vha. en pooled
6
 OLS-regression. 

                                                 

6
 En pooled regression er et fagudtryk indenfor statistik, der i dette tilfælde betyder, at re-

gressionen er foretaget på data fra flere forskellige regnskabsår, der er samlet i et fælles da-

tasæt. 
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Beregningerne viser, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem 

omkostningsindeks og kundetæthed. Når kundetætheden øges, så øges om-

kostningsindekset. Sammenhængen mellem kundetætheden og omkost-

ningsindekset ses i figur 1. Blandt observationerne er der indlagt en hhv. li-

neær og logaritmisk (konkav) tendenslinje. 

Figur 1. Observationer af kundetæthed og omkostningsindeks (2011 og 2012) 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Ved afgørelserne i 2007, 2008 og 2009 fandt Sekretariatet for Energitilsynet 

en lineær sammenhæng mellem selskabernes kundetæthed og omkostnings-

indeks. 

Ved afgørelserne i 2010 og 2011 fandt Sekretariatet for Energitilsynet, at 

selskabernes data understøttede en konkav sammenhæng mellem kundetæt-

hed og omkostningsindeks. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at 

den marginale omkostning som følger af øget kundetæthed er aftagende. 

Dansk Energi foreslog i deres høringssvar af 23. august 2010, at sekretaria-

tet skulle overgå til en ikke-lineær korrektion for kundetæthed. Sekretariatet 

besluttede i 2010 at følge Dansk Energis forslag, og Sekretariatet for Ener-

gitilsynet har derfor siden 2010 anvendt en ikke-lineær korrektion for fordy-

rende rammevilkår. 

Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede analyse 

for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurderet den 

funktionelle sammenhæng mellem observationerne. 

Datasættet består af 4 dataserier: Omkostningsindeks, kundetæthed, om-

kostningsindeks transformeret med den naturlige logaritme og kundetæthed 
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transformeret med den naturlige logaritme. Dataserierne indeholder sam-

mensatte data for regnskabsårene 2011-2012.  

Lineær regression 

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

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

hæng ses i boks 1. 

Boks 1. Beskrivelse af en pooled OLS-regression 

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsin-

deks og kundetæthed vha. følgende regressionsmodel: 

tititi eKO ,,10,                                                                                             (1) 

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

β0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul  

β1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som et selskabs omkostningsindeks 

bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden  

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

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

Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (1) vha. 

af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 1 nedenfor. 

Tabel 1. Parameterestimater 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

β0 0,5050 0,0308 0,001>P 

β1 0,0072 0,0006 0,001>P 

R
2
 0,5593     

 

I tabel 1 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifi-

kanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. 

Kundetætheden Ki,t  er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen 

(1), jf. tabel 1.  

R
2
 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributi-

onsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R
2 

indikerer såle-

des, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 56 pct. af variationen i omkostningsin-

dekset blandt distributionsselskaberne. 

Standardfejlen kan betragtes som den typiske ’fejl’, der begås i en stikprøve, og den af-

hænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på 

β1 er i den lineære model udgør 0,0006. Jo mindre standardfejl, jo større præcision. 
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Log-lineær regression 

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

for den log-lineær regression. 

Sekretariatet anvender datasættene, hvor der er taget den naturlige logaritme 

til hhv. kundetæthed og omkostningsindeks for de sammensatte data. På 

baggrund af observationerne mellem kundetæthed og omkostningsindeks 

udtrykt i logaritmeværdier, kan der foretages en lineær regression, der ud-

trykker en positiv sammenhæng, men med aftagende marginal omkostning 

som følge af øget kundetæthed. Sammenhængen vises i figur 2. 

Figur 2. Log-lineær sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks (2011 

og 2012) 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel logaritmisk 

sammenhæng ses i boks 2. 

Boks 2. Beskrivelse af en pooled OLS-regression med logaritmeværdier 

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsin-

deks og kundetæthed udtrykt i logaritmeværdier vha. følgende regressionsmodel: 

tititi eKO ,,10,                                                                                             (2) 

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

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

β1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som selskabs omkostningsindeks bli-

ver ændret med ved en stigning i kundetætheden udtrykt i ln 

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

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

Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (2) vha. 

af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 2 nedenfor. 

Tabel 2. Parameterestimater 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

β0 -1,5002 0,1143 0,001>P 

β1 0,3494 0,0318 0,001>P 

R
2
 0,5490     

 

I tabel 2 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifi-

kanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. 

Kundetætheden Ki,t  er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen 

(1), jf. tabel 2.  

R
2
 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributi-

onsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R
2 

indikerer såle-

des, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 55 pct. af variationen i omkostningsin-

dekset blandt distributionsselskaberne. 

Standardfejlen kan betragtes som den typiske ’fejl’, der begås i en stikprøve, og den af-

hænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på 

β1 er i den log-lineære model udgør 0,0318. Jo mindre standardfejl, jo større præcision. 
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Den valgte korrektionsfaktor for kundetæthed 

Sekretariatet for Energitilsynet finder begge regressioner signifikante og 

med høj forklaringsgrad. Den lineære sammenhæng har dog en marginalt 

højere forklaringsgrad end den logaritmiske samt væsentligt lavere stan-

dardfejl. Endvidere vurderer sekretariatet, at sammenhængen mellem om-

kostningsindeks og kundetæthed synes væsentligt mere lineær sammenlig-

net med sammenhængen illustreret i tidligere års analyser. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at observationerne mellem om-

kostningsindeks og kundetæthed er væsentligt mere ”samlet” i diagrammet i 

forhold til tidligere års analyser. Analysen fra 2011 viser bl.a., at observati-

onerne fra et større selskab, der i dag er indgået i en fusion, har trukket 

sammenhængen i retning af en logaritmisk form fremfor lineær form. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrektionen 

bør indgå lineært i modellen. I modellen anvender Sekretariatet for Energi-

tilsynet den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed som re-

ferenceniveauet for kundetætheden. Distributionsselskaberne bliver dermed 

benchmarket på dette niveau. Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet 

den gennemsnitlige kundetæthed til 39 målere pr. km 0,4 kV-net.    

Sekretariatet for Energitilsynet har for hvert distributionsselskab således be-

regnet et korrigeret omkostningsindeks vha. følgende formel: 

 39dkundetæthe0072,0

sindeksomkostningsindeksomkostning Korrigeret





i

ii  (3) 

hvor 0,0072 er parameterestimatet for kundetætheden, jf. boks 1, og 39 er 

den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed. 

Sekretariatet for Energitilsynet har dermed korrigeret for forskelle i distribu-

tionsselskabernes kundetæthed og dermed fordyrende rammevilkår.  

Den anvendte korrektionsmetode medfører, at distributionsselskaber med en 

kundetæthed over den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæt-

hed, får et lavere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede 

omkostningsindeks. Omvendt medfører korrektionsmetoden, at distributi-

onsselskaber med en lavere kundetæthed end den med netvolumen vægtede 

gennemsnitlige kundetæthed, får et højere korrigeret omkostningsindeks end 

deres ikke korrigerede omkostningsindeks. 

Korrektionsmetoden er illustreret grafisk i figur 3. 
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Figur 3. Korrektion af omkostningsindeks for kundetæthed 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

I diagrammet ses det, at selskabernes omkostningsindeks korrigeres med 

hældningskoefficienten på linjen A til samme kundetæthedsniveau – vist 

ved den lodrette linje B (gennemsnitlige kundetæthed). Således vil korrekti-

onen bliver større, jo større forskel der er mellem den gennemsnitlige kun-

detæthed og selskabernes individuelle kundetæthed. 

Alle selskaber benchmarkes herefter på samme kundetæthedsniveau, og der 

er således taget højde for effekten af fordyrende rammevilkår på selskaber-

nes omkostningsindeks. 

Den lodrette afstand mellem selskabernes omkostningsindeks langs linjen B 

(markeret ved parenteser i figuren) udtrykker selskabernes effektivitetsfor-

skelle, når der er korrigeret for kundetæthed, og danner grundlag for fastsæt-

telsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale. 

Som ved tidligere års benchmarking er det Sekretariatet for Energitilsynets 

vurdering, at sekretariatets analyse af sammenhængen mellem omkostnings-

indeks og kundetæthed etablerer et solidt grundlag for at gennemføre en 

samlet benchmarking af distributionsselskaber, der er underlagt forskellige 

fordyrende rammevilkår. 
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Analyse af korrosion 

I høringssvarene fra 2010, 2011 og 2012 om benchmarkingmodellen frem-

førte Dansk Energi og en række vestjyske selskaber, at en række forhold 

medfører, at driften af elnettet ved den jyske vestkyst er forbundet med hø-

jere omkostninger relativt til andre dele af landet. Det blev endvidere frem-

ført, at selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst derfor bør kompense-

res herfor i benchmarkingen. Selskaberne fremførte, at især et mere korro-

sivt miljø ved vestkysten som følge af den relativt høje koncentration af salt 

i luften vil medføre højere omkostninger for selskaber med net i disse områ-

der. 

Ved afgørelsen i 2011 viste analysen af korrosion, at selskaberne ved den 

jyske vestkyst hverken har et højere niveau for omkostninger eller et højere 

niveau for de omkostninger, der i benchmarkingmodellen er korrigeret for 

fordyrende rammevilkår. Resultatet indikerede, at selskaberne med elnet 

ved den jyske vestkyst, ikke stilles dårligere i benchmarkingmodellen i for-

hold til andre selskaber. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at selskaberne 

ved den jyske vestkyst generelt er mere effektive end de øvrige netselsk-

aber, og Sekretariatet for Energitilsynet undersøgte derfor dette nærmere.  

Sekretariatet for Energitilsynet foretog en supplerende analyse, der skulle 

belyse, hvorvidt de korrosionsudsatte selskaber var mere effektive end andre 

selskaber på netkomponenter, der var upåvirket af korrosion end på korrosi-

onsudsatte netkomponenter. Resultaterne viste, at selskaberne med elnet ved 

den jyske vestkyst var mere effektive end de øvrige netselskaber på begge 

typer af netkomponenter. Samtidig viste analysen, at selskabernes effektivi-

tet ikke var mindre på de netkomponenter, der kunne være påvirket af kor-

rosion.  

Der var derfor ingen indikationer af, at selskaberne med elnet ved den jyske 

vestkyst var påvirket af korrosion i benchmarkingresultaterne. Samlet kunne 

analyserne således ikke understøtte, at selskaber med elnet i et mere korro-

sivt miljø burde korrigeres yderligere for fordyrende rammevilkår i forhold 

til den gældende benchmarking. 

Opdateret delanalyse i 2013 

Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen for 2013 på 

ny analyseret, hvorvidt selskaber med elnet ved den jyske vestkyst fremstår 

dårligere i deres resultater i benchmarkingmodellen end de øvrige selskaber 

pga. korrosion. 

Datagrundlaget for analysen består af sammensatte data fra regnskabsårene 

2011 og 2012. De analyserede data er de korrigerede omkostningsindeks. 
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Problemstillingen er i lighed med afgørelsen i 2011 belyst gennem to del-

analyser. I første delanalyse undersøges det, om selskaber med elnet ved den 

jyske vestkyst fremstår dårligere i deres resultater i benchmarkingmodellen 

end de øvrige selskaber. Analysen viser, at selskaberne med elnet ved den 

jyske vestkyst, ikke stilles dårligere i benchmarkingmodellen i forhold til 

andre selskaber. 

Samlet kan analyserne i 2013 således ikke understøtte, at selskaber med el-

net i et mere korrosivt miljø bør korrigeres yderligere for fordyrende ram-

mevilkår i forhold til den gældende benchmarking. 

Delanalyse 1 kan imidlertid ikke udelukke, at selskaberne ved den jyske 

vestkyst generelt er mere effektive end de øvrige netselskaber. Er det tilfæl-

det, vil en eventuel effekt af korrosion kunne være sløret i den første delana-

lyse. Denne problemstilling leder til den anden delanalyse, der analyserer 

selskabernes omkostninger på de enkelte netkomponenter.   

I delanalyse 2 opdeles netkomponenterne i grupper, der kan forventes at væ-

re hhv. påvirket og upåvirket af korrosion. Hvis det i denne analyse viser 

sig, at de korrosionsudsatte selskaber er mere effektive end andre selskaber 

på netkomponenter, der er upåvirket af korrosion, og mindre effektive på 

korrosionsudsatte netkomponenter er der risiko for, at sekretariatets bench-

markingmodel ikke tager tilstrækkeligt højde for omkostninger til korrosion. 

Resultaterne viser samlet set, at selskaberne med elnet ved den jyske vest-

kyst er mere effektive end de øvrige netselskaber på begge typer af netkom-

ponenter. Samtidig viser delanalyse 2, at selskabernes effektivitet ikke er 

mindre på de netkomponenter, der er påvirket af korrosion. Der er derfor in-

gen indikationer af, at selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst er på-

virket af korrosion i benchmarkingresultaterne. 

Hypotesetest 

I de statistiske analyser anvendes hypotesetest, hvor man på baggrund af et 

parameterestimat i en tilgængelig stikprøve ønsker at forklare, hvordan det 

forholder sig med parameterens sande værdier.  

I en hypotesetest opstilles en nulhypotese som testes overfor den alternative 

hypotese. Hypotesen kan både opstilles som en ensidet eller en tosidet hypo-

tese. På baggrund af den statistiske hypotese beregnes herefter en teststør-

relse. Herudover defineres et acceptområde ud fra antallet af observationer 

og det valgte signifikansniveau. Ligger teststørrelsen i acceptområdet, vil 

man acceptere hypotesen. Har teststørrelsen derimod en værdi udenfor ac-

ceptområdet (det kritiske område), forkastes hypotesen. 

Accept af nulhypotesen betyder, at man ved en given statistisk sandsynlig-

hed ikke kan afvise hypotesen. I statistiske test anvendes som standard et 
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signifikansniveau på 5 pct. Det betyder, at man i den statistiske test maksi-

malt vil acceptere, at der forkastes en sand nulhypotese i 5 pct. af tilfældene.  

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

kan slutte, at den alternative hypotese er sand, fordi nulhypotesen forkastes. 

Ligeledes kan man ikke være sikker på, at nulhypotesen er sand, fordi man 

ikke forkaster den. Det man kan slutte er, at hvis nulhypotesen forkastes 

støtter de undersøgte data ikke nulhypotesen i tilstrækkelig grad til, at man 

tør tro på denne. 

Indledning – delanalyse 1 

I delanalyse 1 indgår flere statistiske test. Overordnet testes der, hvorvidt di-

stributionsselskabernes omkostningsindeks samt korrigerede omkostnings-

indeks adskiller sig signifikant fra hinanden afhængig af, om selskabets el-

net er placeret i et korrosivt miljø. Alle test for korrosion medtager data for 

regnskabsårene 2011-2012. 

Selskabernes observationer inddeles i de to stikprøver afhængig af, om det 

enkelte selskab har elnet i en afstand mindre end 25 km fra den jyske vest-

kyst
7
. 

Distributionsselskaberne med elnet ved den jyske vestkyst fremstår mere ef-

fektive efter korrektionen for fordyrende rammevilkår, da middelværdien 

for deres korrigerede omkostningsindeks (0,7562) er lavere end det korrige-

rede omkostningsindeks for øvrige selskaber (0,8100), jf. tabel 3.  

Tabel 3. Sammenligning af middelværdi for distributionsselskaber med og uden elnet 

på den jyske vestkyst 

 

Øvrige elnet  Elnet ved vestkysten 

Omkostningsindeks 0,8286 0,6240 

Korrigeret omkostningsindeks  0,8100 0,7562 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Analyse af varians 

Det testes, om ovenstående forskel mellem korrosionsudsatte selskaber og 

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

delværdi for to stikprøver findes to t-test; ét for to stikprøver med forskellig 

varians og ét for to stikprøver med ens varians. 

                                                 

7
 I analysen tages der ikke højde for, hvor stor en andel af selskabernes elnet, der ligger 

mindre end 25 km fra den jyske vestkyst, som de vestjyske selskaber angiver som grænsen 

for, hvor materiel er påvirket af korrosion i større eller mindre grad, og dermed korrosions-

kategori C5-M. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har derfor indledende analyseret variansen 

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

tet af F-testet for hhv. omkostningsindeks og korrigerede omkostningsin-

deks fremgår af tabel 4 og 5. 

Tabel 4. F-test: Dobbelt stikprøve for varians (omkostningsindeks) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8286 0,6240 

Varians 0,0573 0,0172 

Observationer 87 14 

Frihedsgrader 86 13 

Teststørrelse 3,3363  

F-Kritisk værdi, en-halet test 2,2701  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Det fremgår af tabel 4, at teststørrelsen på 3,3363 ikke falder i acceptområ-

det for den en-halet hypotese [0;2,2701]. Hypotesen om ens varians i om-

kostningsindeksene forkastes dermed, og der skal således benyttes en t-test, 

der tager højde for forskellig varians. 

Tabel 5. F-test: Dobbelt stikprøve for varians (korrigerede omkostningsindeks) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8100 0,7562 

Varians 0,0296 0,0101 

Observationer 87 14 

Frihedsgrader 86 13 

Teststørrelse 2,9201  

F-Kritisk værdi, en-halet test 2,2701  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Det fremgår af tabel 5, at teststørrelsen på 2,9201 ikke falder i acceptområ-

det for den en-halet hypotese [0;2,2701]. Hypotesen om ens varians i de 

korrigerede omkostningsindeks forkastes dermed, og der skal således benyt-

tes en t-test, der tager højde for forskellig varians. 

Analyse af middelværdier 

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

varians er beskrevet i boks 3.  

Boks 2. t-test for sammenligning af to middelværdier med forskellig varians 

Hypotesen, at middelværdierne er identisk, opstilles som: 

0:

etalternativ mod

0:0





yxA

yx

H

H





 

, og 0H  forkastes, hvis: 
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T-testen benyttes til at teste middelværdierne for hhv. omkostningsindeks og 

de korrigerede omkostningsindeks. Nulhypotesen for begge test er: 

H0: µelnet ved vestkysten = µøvrige elnet. 

Mod alternativet: 

HA: µelnet ved vestkysten ≠ µøvrige elnet. 

Resultatet af t-testet for hhv. omkostningsindeks og korrigerede omkost-

ningsindeks fremgår af tabel 6 og 7. 

Tabel 6. t-test: To stikprøver med forskellig varians (omkostningsindeks) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8286 0,6240 

Varians 0,0573 0,0172 

Observationer 87 14 

Teststørrelse 4,7105  

t-Kritisk værdi, en-halet test 1,6991  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Nulhypotesen er, at middelværdierne er ens. Resultatet viser, at nulhypote-

sen kan forkastes, da teststørrelsen (4,7105) ikke falder i acceptområdet 

[0;1,6991], jf. tabel 6. 
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Tabel 7. t-test: To stikprøver med forskellig varians (korrigerede omkostningsindeks) 

 Øvrige elnet Elnet ved vestkysten 

Middelværdi 0,8100 0,7562 

Varians 0,0296 0,0101 

Observationer 87 14 

Teststørrelse 1, 6485  

t-Kritisk værdi, en-halet test 1,7033  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Nulhypotesen er, at middelværdierne er ens. Resultatet viser, at nulhypote-

sen ikke kan forkastes, da teststørrelsen (1,6485) falder i acceptområdet 

[0;1,7033], jf. tabel 7. 

Det kan dermed forkastes, at de to stikprøver har en identisk middelværdi 

for omkostningsindekset, men ikke forkastes, at de to stikprøver har en iden-

tisk middelværdi for det korrigerede omkostningsindeks, jf. tabel 6 og 7. 

Dette skal ses i sammenhæng med, at omkostningsindeksene for elnet ved 

vestkysten har en lavere middelværdi end omkostningsindeksene for de øv-

rige elnet.  

Som den tidligere analyse af korrosion også konkluderede, indikerer resulta-

tet hermed, at distributionsselskaber med elnet på den jyske vestkyst ikke 

stilles dårligere i benchmarkingmodellen i forhold til de øvrige selskaber.  

Resultaterne indikerer dermed også, at selskaberne ikke lider under særlige 

rammevilkår, som den økonomiske benchmarking ikke allerede tager højde 

for. Det kan dog ikke udelukkes, at ovenstående resultat skyldes, at selska-

berne ved den jyske vestkyst generelt er mere effektive, hvorved eventuelt 

fordyrende rammevilkår ikke vil komme til udtryk i hverken omkostnings-

indekset eller i det korrigerede omkostningsindeks.  

Sekretariatet for Energitilsynet undersøger derfor dette forhold i delanalyse 

2. Delanalyse 2 er uændret i forhold til den delanalyse 2 der blev foretaget i 

bilag 4 i benchmarkingafgørelsen i 2009. Det skyldes, at analysen er baseret 

på de omkostningsdata fra 2005, som er brugt til beregningen af omkost-

ningsækvivalenterne, og dette datasæt er stadig det gældende.  

Indledning – delanalyse 2 

Resultaterne i den første delanalyse antyder, at korrosionsudgifter for distri-

butionsselskaberne ved den jyske vestkyst ikke indebærer særlige ramme-

vilkår, som den økonomiske benchmarking ikke allerede tager højde for. 

Det kan dog diskuteres, om resultaterne skyldes, at effekterne af korrosion 

er marginale, eller at andre forhold slører for effekten af korrosion. Således 

kan det ikke udelukkes, at selskaberne ved vestkysten generelt er mere ef-

fektive. Hvis dette er tilfældet, så vil en sammenligning af de korrigerede 

omkostningsindeks ikke afsløre effekterne af korrosion. Ligeledes kan det 

ikke udelukkes, at man i korrektionen for fordyrende rammevilkår ved kun-
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detætheden allerede har taget højde for effekten af korrosion. Sekretariatet 

for Energitilsynet undersøger derfor disse eventuelle kritikpunkter i delana-

lyse 2. 

Idéen i analysen er at sammenligne selskabernes omkostningseffektivitet på 

netkomponenter, der kan forventes at være hhv. påvirket og upåvirket af 

korrosion. Adskiller omkostningseffektiviteten på disse typer af netkompo-

nenter sig for selskaberne i det korrosive miljø, antyder det, at selskaberne 

er påvirket af korrosion. På den måde undgår man, at generelle effektivitets-

forskelle mellem selskaberne slører resultaterne.  

I delanalyse 2 indgår to test. Det testes først, om der er forskel i selskaber-

nes effektivitet på de to typer af netkomponenter afhængig af, om selska-

berne er placeret i det korrosive miljø. Det testes herefter, om selskaberne i 

det korrosive miljø har en lavere effektivitet på de korrosionspåvirkede net-

komponenter i forhold til de øvrige netkomponenter. Udgangspunktet for 

analysen er tal fra 2005. Oprindelig blev et antal af indberetningerne ud-

trukket til beregning af omkostningsækvivalenterne, da de ansås som særligt 

anvendelige, og det er også disse selskabers indberetninger analysen bygger 

på.  

Delanalyse 2 bygger på oplysninger for 7 distributionsselskaber med elnet 

ved den jyske vestkyst, og for 28 selskaber uden elnet ved den jyske vest-

kyst. For hvert enkelt selskab beregnes først driftsomkostning pr. enhed net-

komponent. Denne er defineret ved: 

enhederantal

ntnetkompone
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Efterfølgende bestemmes den gennemsnitlige driftsomkostning pr. enhed af 

hver enkelt netkomponent for hhv. selskaberne med elnet ved den jyske 

vestkyst, og for selskaberne uden elnet ved den jyske vestkyst som: 
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For hver enkelt netkomponent bestemmes herefter omkostningerne for de 

korrosionspåvirkede selskaber relativt til de ikke-korrosionspåvirkede sel-

skaber. Dvs.: 

vestkystenvednetelIkke
j

vestkystenvednetEl
j

j
w

w
w





  

Denne variabel betragtes i det følgende som en indikator for, hvor relativ ef-

fektive selskaberne med elnet ved vestkysten er på de enkelte netkomponen-

ter. Et tal større end 1 viser, at korrosionsudsatte selskaber har større om-

kostninger end øvrige selskaber. I de følgende beregninger belyses de relati-

ve omkostninger på de enkelte netkomponenter, der forventes at være hhv. 

påvirket og upåvirket af korrosion. 

Middelværdierne for de relative omkostninger er mindre end 1 for både de 

komponenter, der er påvirket (0,66) og upåvirket (0,88) af korrosion, og sel-

skaberne med elnet ved vestkysten fremstår herved mere effektive, jf. tabel 

8. 

Tabel 8. Relative omkostninger for de enkelte netkomponenter 

  Relative omkostninger 

Netkomponent Komponent udsat for korrosion Komponent ej udsat for korrosion 

50 kv kabel 
 

0,83571 

50kV luftledning 0,29069   

50kV felt, åben 0,38864 
 

50kV felt, gasisoleret 1,34426   

50/10kV transformer 0,59312 
 

10kV felt 0,87789   

10 kV kabel 
 

0,60236 

10kV luftledning 0,16781   

10/0,4kV station 0,91492 
 

0,4 kV kabel   0,41327 

0,4 kV luftledning 0,68303 
 

målere   1,25038 

kunderelateret omkostninger 
 

1,09635 

1 - 1 omkostninger   1,07814 

Middelværdi 0,6575 0,8794 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Nederst i tabellen er middelværdierne for de relative omkostninger angivet. 

Disse er beregnet ved et simpelt gennemsnit som 

ikkeellerkorrosionafpåvirketerntennetkomponeomangiver

hvor,
1

1

k

w
n

v

j

k
jk

k 



 

I nedenstående tabel testes det, om data understøtter hypotesen at middel-

værdierne i tabel 8 er signifikant mindre end 1, og om selskaberne i det me-

re korrosive miljø således generelt er mere effektive end de øvrige selska-

ber. Nulhypotesen opstilles herved som   1:0  kvEH . Den beregnede 

teststatistik (-2,52) er mindre end den kritiske værdi (1,89), og hypotesen 

accepteres. Testene kan derfor ikke afvise, at selskaberne med elnet ved den 

jyske vestkyst er mere effektive på netkomponenter, uanset om netkompo-

nenterne er påvirket af korrosion eller ej, jf. tabel 9. 

Tabel 9. Test af relativ effektivitet 

 
Korrosion Ej korrosion 

Hypotese for middelværdien    1 kvE     1 kvE  

Test-statistik -2,52 -0,92 

Kritisk værdi: 1,89 2,02 

Konklusion Accept af hypotesen Accept af hypotesen 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tankegangen bag den sidste test er, at hvis selskaberne er påvirket af korro-

sion, da vil de fremstå mindre effektive på de påvirkede netkomponenter re-

lativt til netkomponenterne, der ikke er påvirket af korrosion. Selskaberne 

ved vestkysten fremstår mere effektive på komponenter, der er påvirket af 

korrosion (0,66) i forhold til komponenter, der er upåvirket af korrosion 

(0,88), jf. tabel 8. Dataene antyder således ikke, at selskaberne ved den jy-

ske vestkyst er påvirket af korrosion i deres omkostningseffektivitet.   

Nedenfor testes det, om den relative effektivitet på netkomponenterne kan 

afvises at være signifikant identisk. Der testes således for hypote-

sen korrosionEjKorrosionH  :0 .   accepteres, da teststatistikken (-1,14) ligger i 

acceptområdet (-2,18; 2,18), og på baggrund af de tilgængelige data kan te-

sten derfor ikke afvise, at selskabernes relative effektivitet er identisk på de 

to typer af netkomponenter, jf. tabel 10. 
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Tabel 10. Test af relativ effektivitet 

  
Korrosions-

påvirket (x) 

Ikke-korrosions  

påvirket (y) 

Estimeret middelværdi 0,6575 0,8794 

Estimeret varians 0,1483 0,1040 

# obs. 8 6 

Varians anvendt i test 0,1298 
 

Hypotese E(x)-E(y)=0   

Teststatistik -1,1399 
 

Alfa signifikansniveau 0,05   

Kritiskområde: t(nx+ny-2,alfa/2) = t(12; 0,025)  2.179 
 

Kritiskområde: -t(nx+ny-2,alfa/2) = -t(12; 0,025)  -2.179   

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Testene antyder derfor, at resultaterne i benchmarkingmodellerne for distri-

butionsselskaberne med elnet ved den jyske vestkyst ikke påvirkes af korro-

sion i et omfang, der ikke tages højde for i benchmarkingmodellen.   

Opsummering på delanalyse 1 og 2 

Efter analyserne at dømme stiller benchmarkingmodellen ikke de korrosi-

onsudsatte distributionsselskaber og transformerforeninger ved den jyske 

vestkyst ringere end øvrige selskaber. Første delanalyse viser, at distributi-

onsselskaberne med elnet ved den jyske vestkyst ikke fremstår dårligere på 

hverken omkostningsindekset eller det korrigerede omkostningsindeks, og 

det indikerer, at distributionsselskaberne i benchmarkingmodellen ikke er 

påvirket af forhold, som modellen ikke allerede tager højde for. Samme 

konklusion kan også drages for transformerforeningerne, hvor analysen vi-

ser, at selskaberne ved den jyske vestkyst heller ikke adskiller sig signifi-

kant fra de øvrige selskaber på performance.  

Af den anden delanalyse fremgår det, at distributionsselskaberne ved den jy-

ske vestkyst generelt fremstår mere effektive i driften af netkomponenter re-

lativt til de øvrige distributionsselskaber. Gennem en opdeling i korrosions-

påvirkede- og ikke-korrosionspåvirkede netkomponenter fremstår selska-

berne relativt mest effektive på netkomponenterne, der er påvirket af korro-

sion. Data understøtter derfor ikke, at selskaberne i det korrosive miljø er 

hæmmet i deres omkostningseffektivitet på de korrosionspåvirkede netkom-

ponenter i forhold til deres resultater i benchmarkingmodellen. 

Den samlede analyse kan herved ikke bekræfte, at selskaberne med elnet i et 

mere korrosivt miljø bør korrigeres yderligere for fordyrende rammevilkår i 

forhold til den gældende benchmarking. 
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Bilag 3: Dispensationer for økonomisk effektivitet 
 

Netvolumenmodellen inddrager elnetselskabernes driftsomkostninger og af-

skrivninger i vurderingen af elnetselskabernes relative økonomiske effekti-

vitet. Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet 

og indeholder alle omkostningsposter – herunder også omkostninger af eks-

traordinær karakter. 

Udgangspunktet for den økonomiske benchmarking er, at samtlige af et el-

netselskabs omkostninger medtages, idet disse må antages at afspejle sel-

skabets økonomiske effektivitet. Imidlertid har Sekretariatet for Energitilsy-

net allerede ved afgørelsen fra september 2007 valgt at trække visse poster 

ud af den økonomiske benchmarking. Disse poster har Sekretariatet for 

Energitilsynet valgt at benævne ”ekstraordinære omkostninger”. Når nogle 

af et selskabs omkostninger trækkes ud af benchmarkingen, opnår selskabet 

alt andet lige et bedre resultat. 

Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat en korrektionsgrænse således, at 

der i forbindelse med benchmarkingen ikke bliver korrigeret for ekstraordi-

nære omkostninger, der udgør under 0,5 pct. af det enkelte selskabs netvo-

lumen
8
. Sekretariatet for Energitilsynet tillader generelt ikke, at flere ekstra-

ordinære omkostninger summeres for at få beløbet over korrektionsgrænsen. 

I årets vejledning har Sekretariatet for Energitilsynet endvidere udarbejdet 

en positivliste over omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære.  

Denne liste var tilgængelig for selskaberne, da de skulle anmelde ekstraor-

dinære omkostninger. 

Bagatelgrænsen er fra 2011 suppleret af en beløbsgrænse på to millioner 

kroner. Denne beløbsgrænse er indført, da sekretariatet ud fra de konkrete 

data har vurderet, at en ren bagatelgrænse på 0,5 pct. af netvolumen generelt 

var problematisk for store selskaber, idet at de ekstraordinære omkostninger 

ikke kan summeres. 

Der forekommer ikke nogen udtømmende definition af ekstraordinære om-

kostninger i hverken elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelse 

335 af 15. april 2011. Som ved tidligere års benchmarking af elnetselska-

bernes økonomiske effektivitet er det således op til Sekretariatet for Energi-

tilsynet at definere, hvilke omkostninger der er at betragte som ekstraordi-

nære omkostninger. I det følgende vil Sekretariatet for Energitilsynet derfor 

præsentere, hvilke typer af omkostninger som Sekretariatet for Energitilsy-

net som udgangspunkt betragter som ekstraordinære omkostninger. 

                                                 

8
 Et selskabs netvolumen er udtrykt i kroner. Konkret bliver netvolumen beregnet ved at ta-

ge summen et selskabs antal af forskellige netkomponenter ganget med de tilhørende om-

kostningsækvivalenter. 
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Indledningsvis bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at ekstraordinære 

omkostninger falder i forskellige kategorier. Der forekommer derfor forskel-

lige begrundelser for at undtage forskellige typer af omkostninger af den 

økonomiske benchmarking. Som ved tidligere års afgørelser har Sekretaria-

tet for Energitilsynet fastlagt, hvilke typer af omkostninger, der bliver be-

tragtet som ekstraordinære omkostninger ud fra et objektivt, gennemsigtigt 

og ikke-diskriminerende grundlag. 

Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet god-

kendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i seks omkost-

ningskategorier: 

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part. 

2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser. 

3. Force majeure omkostninger.  

4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes ad-

færd, herunder omkostninger til fjernaflæste målere og migrerings-

omkostninger til IT-systemer ved fusioner. 

5. Omkostninger til smart grid projekter. 

6. Omkostninger til fjernaflæste målere. 

 

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part 

Den første kategori indeholder omkostninger, der bliver afholdt af 3. part. 

Strengt taget er der ikke tale om ”ekstraordinære omkostninger”. Der er tale 

om en udgiftspost, der i sidste ende ikke udgør en omkostning for selskabet. 

Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor selskabet udfører arbejde for 3. part, og 

hvor 3. part afholder udgiften, eller hvor selskabet reparerer en opstået ska-

de, der efterfølgende betales af forsikringsselskabet. 

Sekretariatet for Energitilsynet har besluttet, at netselskaberne kan summere 

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

part”. Årsagen til dette er, at disse omkostninger i virkeligheden reelt ikke 

udgør en omkostning for selskabet. 

2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtelser 

Den anden kategori indeholder pensionsforpligtelser til fratrådte medarbej-

dere og disses ægtefæller. Baggrunden for at trække disse poster ud af sel-

skabernes omkostninger er, at disse udgifter udspringer af historisk ledelse. 

Det er udelukkende pensionsforpligtelserne, der er omfattet af denne kate-
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gori. Det betyder, at f.eks. fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd ikke 

kan trækkes ud.  

3. Force majeure omkostninger 

Den tredje kategori indeholder hændelser af ren force majeure lignende ka-

rakter. Inden for denne kategori indgår omkostninger, der opstår som følge 

af ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig ufor-

udsigelig karakter.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i denne sammenhæng, at en speci-

fik omkostning kun kan falde inden for denne kategori, såfremt den speci-

fikke omkostning er forårsaget af en hændelse, som selskabet ikke kunne 

have forudset, og som netselskabet meget vanskeligt kunne have garderet 

sig i mod. Hvis et netselskab kunne have forhindret en beskadigelse af mate-

riel som følge af ekstreme vejrforhold og dermed den tilhørende omkostning 

ved valg af stærkere materiel, vil Sekretariatet for Energitilsynet generelt 

ikke betragte omkostningen som værende en ekstraordinær omkostning. 

Ved vurdering af ansøgninger om force majeure, herunder hændelser i for-

bindelse med ekstreme vejrforhold, tager Sekretariatet for Energitilsynet så 

vidt muligt udgangspunkt i officielle udmeldinger fra bl.a. DMI.  

4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netselskabernes ad-
færd 

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

for at være ekstraordinære. Sekretariatet for Energitilsynet har dog besluttet 

at trække disse omkostninger ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikke 

giver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne. 

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

særdeles omkostningstung. Såfremt et netselskabs gamle målere ikke er 

fuldt afskrevet, når de bliver erstattet af fjernaflæste målere, vil netselskabet 

dermed også skulle bære et tab i form af en straksafskrivning af de gamle 

målere. 

Hvis netselskaberne ønsker at holde omkostningerne nede med henblik på 

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

investere i fjernaflæste målere. Dette giver således risiko for en uhensigts-

mæssig adfærd hos netselskaberne.   

Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at betragte straksafskrivning på 

gamle skrottede målere som ekstraordinære omkostninger. 

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere besluttet, at migreringsom-

kostninger af IT-systemer i forbindelse med en fusion bliver holdt ude af 

benchmarkingen. Der er tale om meget store poster, og benchmarking-
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modellen skal ikke være opbygget på en måde, der afholder selskaberne fra 

at fusionere. 

Ved fusioner mellem selskaber er der dog utallige omkostninger som kan 

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

udelukkende er migreringsomkostninger af IT-systemer ved fusioner, der 

bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger. Andre omkostninger som 

f.eks. juridisk bistand i forbindelse med en fusion bliver således ikke betrag-

tet som en ekstraordinær omkostning. 

Sekretariatet for Energitilsynet skal endvidere understrege, at poster, som 

har resulteret i en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen ved en fusi-

on, ikke kan trækkes fra ved den økonomiske benchmarking. 

5. Omkostninger til smart grid projekter 

Omkostninger til smart grid projekter bliver i årets benchmarkingmodel be-

tragtet som ekstraordinære omkostninger, jf. bilag 5 vedr. ændringer i mo-

dellen. 

6. omkostninger til fjernaflæste målere  

Omkostninger til fjernaflæste målere bliver i årets benchmarkingmodel be-

tragtet som ekstraordinære omkostninger, jf. bilag 5 vedr. ændringer i mo-

dellen. Omkostninger til fjernaflæste målere omfatter både etableringsom-

kostninger, afskrivninger og løbende driftsomkostninger. 

Flere selskaber har ikke søgt særskilt om at få fratrukket omkostninger vedr. 

fjernaflæste målere som ekstraordinære omkostninger, men mange selskaber 

har indberettet afskrivninger vedr. fjernaflæste målere i indberetningsarket 

vedr. netkomponenter. 

Det fremgår af Excel-arket ”BM høring Økonomisk effektivitet” som er 

fremsendt med høringsudkastet, hvilke omkostninger hvert enkelt selskab 

har fået fratrukket vedr. fjernaflæste målere. 
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I nedenstående tabel 1 er anført samtlige de ekstraordinære omkostninger, 

som de forskellige selskaber har anmeldt. 

Tabel 1. Behandling af anmodninger vedr. ekstraordinære omkostninger 

Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Bjerringbro Afskrivning 243.023  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

DONG Energy 

Eldistribution 

A/S 

Drift 2.500.000  Drift af fjernaflæste målere X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 7.357.906  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 14.700.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 4.300.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 1.600.000  Metrocity ring   X Under bagatelgrænsen. 

Drift 4.070.436  

Omkostninger i forbindelse 

med udlejning af ejendomme 

til Energinet.dk, der videre-

faktureres igennem lejeaftale. 

Selskabet modtager således 

fuld refusion fra en 3. part. 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 11.722.076  

Driftsomkostninger til for-

rentning i forbindelse med 

husleje. 

X   

Forrentning indgår ikke i 

benchmarkingen, og om-

kostningen betragtes der-

for som en ekstraordinær 

omkostning i årets afgø-

relse. 

Drift 4.506.361  

Driftsomkostninger svarende 

til afskrivninger på lån-

te/leasede biler. 

  X 

Omkostningen er ikke en 

ekstraordinær omkost-

ning. Omkostningen kor-

rigeres i selskabets drifts-

omkostninger i årets mo-

del og tillægges årets af-

skrivninger. Dette gøres 

for at øge sammenligne-

ligheden med selskaber 

der selv ejer sine biler. 

Drift 550.091  
Driftsomkostninger til for-

rentning på leasede biler. 
  X Under bagatelgrænsen. 

Afskrivning 13.672.170  

Omkostninger vedr. myndig-

hedspålæg i forbindelse med 

kabelkasser 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning da den vedr. 

fremskyndelsen af en in-

vestering som følge af 

myndighedspålæg. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Ejby Elnet 

A.m.b.a. 
Drift 11.060  

Hjemtagningssystemer til 

fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

ELRO Net 

A/S 

Afskrivning 4.458.409  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 2.168.407  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 31.587  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 6.581.701  
Straksafskrivning på gamle 

skrottede målere  
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Energi Fyn 

City Net A/S 

Drift 1.363.809  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 331.802  

Udskiftning af defekte måle-

re, modem, koncentratorer og 

repeatere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 8.501.703  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Energi Fyn 

Net A/S 

Drift 1.549.783  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 377.048  

Udskiftning af defekte måle-

re, modem, koncentratorer og 

repeatere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 13.431.063  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Energi Fyn 

Nyborg Net 

A/S 

Drift 499.499  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 45.246  

Udskiftning af defekte måle-

re, modem, koncentratorer og 

repeatere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 603.598  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Energi Viborg 

Elnet 

Afskrivning 131.568  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 128.000  
Andet IT til fjernaflæste må-

lere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 249.500  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

EnergiMidt Drift 9.699.797  Leasingydelse på fjernaflæste X   Omkostningen betragtes 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Net A/S målere ex. renter som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 16.300.049  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 4.760.360  
Straksafskrivning på gamle 

skrottede målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 254.384  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 11.059.478  

Forrentning indeholdt i lea-

singydelse på fjernaflæste 

målere. 

X   
Forrentning indgår ikke i 

benchmarkingen. 

Forsyning 

Helsingør El 

net A/S 

Drift 1.486.503  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 786.376  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere  
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Frederikshavn 

Elnet A/S 

Afskrivning 249.405  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere  
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 202.526  Drift af fjernaflæste målere X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 171.755  
Datahjemtagning fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Galten Elværk 

Net A/S 

Drift 1.307.885  

Omkostninger hvor selskabet 

har modtaget fuld refusion fra 

en 3. part 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 188.119  

Løn- og materialeomkostnin-

ger til udskiftning til fjernaf-

læste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 1.214.972  
Afskrivninger på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

GEV Net A/S Afskrivning 478.767  Kabellægning af luftledning    X 
Ansøgningen vedr. forhø-

jelse af indtægtsrammen. 

Hammel El-

forsyning Net 

A/S 

Drift 534.815  

IT omstruktureringsomkost-

ninger - Opdatering og klar-

gøring af afregningssystem til 

Datahub 

  X 

Omkostninger i forbindel-

se med Datahub betragtes 

som en del af den ordinæ-

re drift. 

Drift 330.851  Omkostninger vedr. Datahub   X 

Omkostninger i forbindel-

se med Datahub betragtes 

som en del af den ordinæ-

re drift. 

Afskrivning 165.579  

IT omstruktureringsomkost-

ninger i forbindelse med Da-

tahub 

  X 

Omkostninger i forbindel-

se med Datahub betragtes 

som en del af den ordinæ-

re drift. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Afskrivning 22.781  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 370.627  

Omkostninger vedr. imple-

mentering og drift af fjernaf-

læste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

HEF Net A/S 

Drift 1.924.964  
Afskrivninger på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 2.840.693  

Løn- og materialeomkostnin-

ger til udskiftning til fjernaf-

læste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 1.092.956  
Omkostninger afholdt af tred-

jepart 
  X Under bagatelgrænsen. 

Drift 951.751  

IT-omkostninger ved fusion i 

forbindelse med opkøb af 

AKE-Net 

  X Under bagatelgrænsen. 

Drift 12.605.660  Tab på debitorer   X 

Omkostninger i forbindel-

se med tab på debitorer 

betragtes som en del af 

den ordinære drift. 

Drift 147.533  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Ikast Værker-

ne Net 
Afskrivning 67.845  

Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Hjerting 

Transforma-

torforening 

Afskrivning 1.610.270  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 4.125  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Kjellerup El-

net A/S 
Afskrivning 267.326  

Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

LEF Net A/S 

Drift 97.438  
Datahjemtagning fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 292.049  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 241.296  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Netselskabet 

Ullerslev El-

forsyning 

A.m.b.a. 

Drift 103.069  Omkostninger vedr. Datahub   X 

Omkostninger i forbindel-

se med Datahub betragtes 

som en del af den ordinæ-

re drift, og ikke som en 

ekstraordinær omkost-

ning. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Drift 446.400  
Installering af fjernaflæste 

målere  
  X 

Omkostningen vedr. ikke 

regnskabsåret 2012. 

Midtfyns El-

forsyning 

Amba 

Afskrivning 422.381  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 361.618  
Hjemtagningssystemer til 

fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Nakskov Elnet 

Afskrivning 280.290  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 61.051  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

NKE-elnet 

Afskrivning 3.121.819  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 113.989  

Demonteringsomkostninger 

ved etablering af fjernaflæste 

målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 134.030  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 877.798  

Løn- og materialeomkostnin-

ger til montering af fjernaflæ-

ste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 195.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 547.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

NOE Net A/S Drift 73.200  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Nord Energi 

Net A/S 

Drift 4.490.800  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 1.548.488  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 508.000  IT omkostninger ved fusion   X Under bagatelgrænsen. 

Afskrivning 2.208.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 832.654  
Transitomkostninger betalt til 

HEF Net A/S  
  X Under bagatelgrænsen. 

Nr. Broby-

Vøjstrup Net-

selskab 

Drift 10.915  
Klargøring af kabelskabe til 

fjernaflæsning 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Afskrivning 80.594  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

NRGi Net A/S 

Drift 4.259.160  
Driftsomkostninger pålagt af 

3. part 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 2.192.590  
Driftsomkostninger pålagt af 

3. part 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 913.052  

Driftsomkostninger anvendt 

til sikring af forsyningssik-

kerheden. 

  X Under bagatelgrænsen. 

Drift 1.224.292  Omkostninger vedr. Datahub   X Under bagatelgrænsen. 

Drift 738.000  Reparation af søkabel    X Under bagatelgrænsen. 

Drift 313.215  Smart grid omkostninger  X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 455.181  Smart grid omkostninger  X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 7.955.192  
Hjemtagningssystemer til 

fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 14.409.092  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 4.706.154  Skrotning af gamle målere X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Nyfors 

Drift 2.547.858  
Etablering af fjernaflæste må-

lere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 196.367  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

RAH Net A/S Drift 158.827  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

RAH Net 2 

A/S 
Drift 1.476.758  

IT-omkostninger ved fusion 

(migreringsomkostninger) 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Ravdex  

Afskrivning 477.724  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 958.515  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Rolfsted trans-

formerfor-

ening 

Drift 47.184  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Afskrivning 7.596  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Sdr. Felding 

Drift 158.000  
Hjemtagningssystemer til 

fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 12.000  
Hjemtagningssystemer til 

fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 20.000  

Løn- og materialeomkostnin-

ger til montering af fjernaflæ-

ste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 3.500  
Andet IT til fjernaflæste må-

lere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

SEAS-NVE 

Net A/S 

Drift 3.679.801  

Håndtering af stigning på me-

re end 10.000 % i solcellean-

læg 

  X 

Omkostninger i forbindel-

se med solcelleanlæg be-

tragtes som en del af den 

ordinære drift. 

Drift 2.354.863  Udbedring af fejl på Søkabel  X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 699.408  Afskrivning vedr. søkabler X   

Afskrivninger vedr. sø-

kabler indgår ikke i 

benchmarkingen. 

Afskrivning 32.795.284  
Afskrivninger på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 5.220.288  
Omkostninger afholdt af 3. 

part 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 2.767.180  
Driftsomkostninger til for-

rentning på lånte/leasede biler 
X   

Forrentning indgår ikke i 

benchmarkingen, og om-

kostningen betragtes der-

for som en ekstraordinær 

omkostning i årets afgø-

relse. 

Drift 6.253.520  

Driftsomkostninger svarende 

til afskrivninger på lån-

te/leasede biler 

  X 

Omkostningen er ikke 

ekstraordinær, men om-

kostningen korrigeres i 

selskabets driftsomkost-

ninger i årets model og til-

lægges i stedet årets af-

skrivninger. 

Drift 15.601.858  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 4.694.340  

Øvrige driftsomkostninger 

vedr. håndtering af fjernaflæ-

ste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 



44 

 

Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Drift 4.486.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 64.797  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

- 1.785.000  
Modelomkostninger ved fusi-

on 
  X  

Sekretariatet har foretaget 

egne beregninger af fusi-

onskorrektioner, jf. bilag 

4. Fusionskorrektioner er 

ikke ekstraordinære om-

kostninger. 

SEF Net A/S 

Drift 766.372  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 224.400  
Datahjemtagning fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 453.031  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 9.645  Smart grid omkostninger  X 

  Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

SK Elnet A/S 

Drift 138.600  

Omkostninger til forundersø-

gelse vedrørende etablering 

af fjernaflæste målere.  

X 

  Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 176.440  

Omkostninger ved salg af ka-

pitalandele - Salg af kapital-

andel SEAS-NVE Transmis-

sion A/S 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 130.147  

Drift vedrørende PSO finan-

sierede aktiver, der ikke er en 

del af netaktiverne. Omkost-

ning til en nødvendig ud-

skriftning af muffer, der ikke 

er finansieret ved PSO midler 

og derfor afholdt som en 

driftsomkostning. 

  X 

Omkostninger i forbindel-

se med PSO finansierede 

aktiver betragtes som en 

del af den ordinære drift, 

og ikke som en ekstraor-

dinær omkostning. 

Drift 662.801  

IT-omkostninger ved fusion 

(migreringsomkostninger) - 

Udgifter til Gis konvertering 

for SK Elnet A/S. 

  X 

Sekretariatet for Energitil-

synet vurderer, at årsags-

sammenhængen mellem 

fusion og it-omkostninger 

er meget lille 4 år efter fu-

sionstidspunktet. 

Drift 182.103  

Principiel retssag - Selskabet 

har i 2012 kørt en retssag 

mod en kunde. 

  X 

Omkostninger i forbindel-

se med retssager betragtes 

som en del af den ordinæ-

re drift. 

Syd Energi 

Net A/S 
Afskrivning 51.918.794  

Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Drift 2.637.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 3.608.889  Afskrivning vedr. søkabler X   

Afskrivninger vedr. sø-

kabler indgår ikke i 

benchmarkingen. 

Drift 17.200.110  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Tarm Elværk 

Net A/S 

Drift 137.093  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 438.117  
Afskrivninger på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 16.232  Nyudstykning   X 

Omkostninger i forbindel-

se med nyudstykninger 

betragtes som en del af 

den ordinære drift. 

Afskrivning 6.720  
Forstærkning af højspæn-

dingsnet 
  X 

Omkostninger i forbindel-

se med forstærkninger be-

tragtes som en del af den 

ordinære drift. 

Thy-Mors En-

ergi Elnet A/S 

Drift 1.627.632  

Ekstraordinære driftsomkost-

ninger ved tilmeldinger og 

rådgivning omkring solceller 

  X 

Omkostninger i forbindel-

se med solcelleanlæg be-

tragtes som en del af den 

ordinære drift. 

Drift 76.398  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

TRE-FOR El-

net A/S 

Afskrivning 8.123.080  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 2.586.599  

Løn- og materialeomkostnin-

ger til montering af fjernaflæ-

ste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 287.400  

Demonteringsomkostninger 

ved etablering af fjernaflæste 

målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 1.883.624  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 2.019.325  
Andet IT til fjernaflæste må-

lere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 127.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 112.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Drift 6.292.188  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Verdo 

Hillerød El-net 

A/S  

Drift 845.518  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 161.250  
Omkostninger til indtrimming 

af målere  
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 212.844  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 687.230  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 21.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Verdo Randers 

El-net A/S 

Drift 79.255  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 222.665  
Omkostning ved afholdelse af 

pensionsforpligtelse 
  X Under bagatelgrænsen. 

Drift 63.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 32.000  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 157.350  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X 

  

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Vestforsyning 

Net A/S 

Drift 163.345  
Omkostning ved aperiodiske 

investeringer i IT-udstyr mv. 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 2.421.921  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 180.907  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 460.818  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 95.213  
Omkostninger vedr. smart 

grid 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Vestjyske Net 

60 kV A/S 
Drift 373.227  

Omkostninger til juridisk as-

sistance i forbindelse med 

forhandlinger om spaltning af 

selskabet 

  X 

Juridisk assistance betrag-

tes som en del af den or-

dinære drift. 
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Selskab Type  Beløb  Kategori/beskrivelse Accept Afslag SETs vurdering 

Viby Net A/S 

Afskrivning 1.453.372  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 294.893  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 93.293  Omkostninger vedr. Datahub    X 

Omkostninger i forbindel-

se med Datahub betragtes 

som en del af den ordinæ-

re drift. 

Videbæk Elnet 

Drift 111.735  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 339.082  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Vordingborg 

Elnet A/S 
Afskrivning 279.005  

Afskrivning på fjernaflæste 

målere  
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

VOS Net 

Drift 733.432  
Drift af fjernaflæsningssy-

stem 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 511.917  
Afskrivninger fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Ærø Elforsy-

ning Net A/S 

Afskrivning 82.430  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 444.455  

Løn- og materialeomkostnin-

ger til udskiftning til fjernaf-

læste målere 

X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 578.589  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

ØSTKRAFT 

Net A/S 
Drift 32.195  Smart grid omkostninger X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Østjysk Energi 

Net A/S 

Drift 1.119.608  Datahjemtagning X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Drift 658.350  
Omkostninger afholdt af 3. 

part 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 2.998.264  
Straksafskrivning på gamle 

ikke fjernaflæste målere 
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Afskrivning 2.021.812  
Afskrivning på fjernaflæste 

målere  
X   

Omkostningen betragtes 

som en ekstraordinær om-

kostning i årets afgørelse. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Bilag 4: Ad-hoc korrektion ved fusioner 

Sekretariatets beregninger af MOF i forbindelse med BM 2013 

Sekretariatet for Energitilsynet vil på baggrund af samme metode som blev 

anvendt i 2012-afgørelsen korrigere fusionerede selskabers effektiviserings-

krav i de tilfælde, hvor det fusionerede selskab får et krav i modellen, der er 

højere end det aggregerede krav for de separate selskaber. Sekretariatet for 

Energitilsynet anvender denne praktiske korrektion for at sikre, at bench-

markingmodellen ikke i sig selv giver et disincitament til konsolidering i 

branchen. 

I benchmarkingafgørelsen i 2013 har Sekretariatet for Energitilsynet bereg-

net positive modelomkostninger for to selskaber. Det er dog alene ét selskab 

(SEAS-NVE Net A/S), der opfylder begge betingelser for en korrektion. 

Metoden til korrektionen fremgår nedenfor.  

Sekretariatet har vurderet, at fusioner skal korrigeres efter den beskrevne 

metode første gang det fusionerede selskab indgår i benchmarkingen, så-

fremt følgende er opfyldt: 

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

(år 0) 

2. Det fusionerede selskabs krav i årets afgørelse (år 1) er højere end de 

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

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at et selskab maksimalt kan få sit 

krav korrigeret ned til summen af de særskilte selskabers krav fra det forrige 

år (svarende til den stiplede vandrette linje i figur 1, jf. næste side). 

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

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

sisterer selskaberne som to selvstændige enheder. Deres akkumulerede ef-

fektiviseringskrav udgør den ene halvdel af beregningen. 

Sekretariatet for Energitilsynet lægger herefter omkostninger og netkompo-

nenter sammen i år 0 til et nyt hypotetisk fusioneret selskab. Benchmarkin-

gen genberegnes med dette selskab i stedet for de to selvstændige selskaber 

og det fusionerede selskabs effektiviseringskrav udgør den anden halvdel af 

beregningen.  

På den baggrund kan MOF beregnes ved: 

0)(år  eringskraveffektivist akkumulerefaktisk                 

0)(år fusion  hypotetisk  vederingskraveffektivisBeregnet MOF
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I praksis beregnes MOF ved at erstatte de to separate selskaber med det hy-

potetisk fusionerede selskab. Benchmarkbasis vil dermed blive påvirket af 

udskiftningen af selskaber og deres individuelle selskabsstruktur. Sekreta-

riatet tager derfor udgangspunkt i en beregning, hvor benchmarkbasis er dy-

namisk i modellen. 

Hvis det fusionerede selskab i år 1 opfylder betingelse 2 (det fusionerede 

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

selskabers aggregerede krav i det forrige år), bliver MOF herefter fratrukket 

det fusionerede selskabs effektiviseringskrav i år 1. 

Der vil alene ske en korrektion af selskabets krav i år 1, hvis det fusionerede 

selskab får beregnet en positiv MOF i år 0, dvs. at fusionen modelmæssigt 

giver selskaberne et højere effektiviseringskrav ved sammenlægning af ind-

beretninger fra de individuelle selskaber. Der sker derfor ikke en korrektion, 

hvis det fusionerede selskab får beregnet en negativ MOF. 

Korrektionen er illustreret i figur 1. 

 

Figur 1. Illustration af korrektion for modelomkostninger ved fusion 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

 

 

 

 

Selskab 

A+B 
År 0 

Hypotetisk 

fusion 
År 0 

E
ff

ek
ti

v
is

er
in

g
sk

ra
v

 

Fusion 
År 1 

(uden 

korrektion) 

 

 
MOF 

  

 

Fusion 
År 1 

(med 

korrektion) 

Fusion 
År 1 

(ingen  

korrektion) 

Minimumskrav 

før der korrigeres 
 



50 

 

Konkrete korrektioner i forbindelse med BM 2013 

I forbindelse med afgørelsen i 2013 har to fusioner givet anledning til be-

regning af en positiv modelomkostning ved fusion (jf. betingelse 1 ovenfor). 

Ved disse fusioner får det hypotetisk fusionerede selskab et effektivise-

ringskrav, der er højere end de separate selskaber ville have fået.  

Følgende fusioner får beregnet en positiv modelomkostning ved fusion: 

1. SEAS-NVE Net A/S er fusioneret med SEAS-NVE Net Transmission 

A/S (50 kV) og SEAS-NVE Transmission A/S (50 kV) til SEAS-NVE 

Net A/S, jf. tabel 1. 

 

2. ESV Net A/S er fusioneret med ENV Net A/S til Energi Nord Net A/S, 

jf. tabel 2. 

 
Tabel 1. Effektiviseringskrav ved SEAS-NVE fusion 

  År 0 

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2012 5.675.000 

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2012 7.835.000 

MOF 2.160.000 

 

Tabel 2. Effektiviseringskrav ved ESV-ENV fusion til Energi Nord Net A/S 

  År 0 

Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2012 1.700.000 

Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2012 1.760.000 

MOF 60.000 

NB. Energi Nord Net A/S bliver ikke korrigeret for MOF, jf. betingelse 2. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det fusionerede selskab SEAS-

NVE Net A/S får beregnet et effektiviseringskrav på 9.150.000 kr. i dette 

års benchmarkingafgørelse (2013). Det betyder, at det fusionerede selskabs 

krav i årets afgørelse er større end de særskilte selskabers aggregerede krav i 

det forrige år (2012), og at selskabets effektiviseringskrav derfor bliver kor-

rigeret, jf. betingelse 2.  

SEAS-NVE Net A/S får således beregnet et samlet effektiviseringskrav på 

9.150.000 kr. – 2.160.000 kr. = 6.990.000 kr. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det fusionerede selskab Energi 

Nord Net A/S får beregnet et effektiviseringskrav på 0 kr. i årets benchmar-

king. Det betyder, at det fusionerede selskabs krav i årets afgørelse er min-

dre end de særskilte selskabers aggregerede krav i det forrige år (2012), og 

at selskabet derfor ikke bliver korrigeret, jf. betingelse 2. 
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Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at beregningsgrundlaget for fusi-

onskorrektionerne er Energitilsynets udkast til afgørelse om effektivise-

ringskrav for 2013 samt benchmarkingmodellen på 2011-data (Omgørelse 

af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december 2012) udsendt i 

høring d. 13. november 2013.  

Sekretariatet for Energitilsynet vil genberegne fusionskorrektionerne primo 

2013, hvis den endelige afgørelse om effektiviseringskrav for 2013 giver an-

ledning til dette. 
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Bilag 5: Modelændring i model for økonomisk effektivitet  

Sekretariatet for Energitilsynet gennemgår i dette bilag de fire ændringer i 

benchmarkingmodellen for økonomisk effektivitet. Ændringerne vedrører 

følgende: 

 Fjernaflæste målere 

 Smart grid projekter 

 Søkabler 

 Kundetæthedskorrektion 

 

1. Fjernaflæste målere 

 

Netvolumenmodellen og tidligere behandling af fjernaflæste målere 

Selskaberne kan ansøge Sekretariatet for Energitilsynet om godkendelse af 

ekstraordinære omkostninger, som skal holdes ude af benchmarkingen, og 

som derfor ikke indgår i selskabernes omkostningsindeks. Selskabernes in-

dividuelle omkostningsindeks ei er defineret som: 

 

  

 

hvor omki angiver selskabernes omkostningsgrundlag og netvolumeni angi-

ver selskabernes antal af netkomponenter, Nij, ganget med de dertilhørende 

omkostningsækvivalenter, wj, jf. bilag 1. 

Omkostninger forbundet med investeringer i fjernaflæste målere er indtil 

2011 blevet anset som ekstraordinære omkostninger
9
. Selskaber, der har in-

vesteret i fjernaflæste målere, har i periode 2007-2010 fået korrigeret deres 

omkostningsindeks for: (i) omkostninger til demontering af gamle ikke-

fjernaflæste målere, (ii) straksafskrivninger på gamle skrottede målere, (iii) 

løn- og materialeomkostninger til montering af fjernaflæste målere samt (iv) 

afskrivninger på fjernaflæste målere. Samtidig er netvolumen til disse ind-

                                                 

9
 Dette gælder dog ikke de løbende driftsomkostninger vedr. fjernaflæste målere, der altid 

har indgået i netvolumen med driftsækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere. 
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regnet ved anvendelse af ækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere. Denne 

fremgangsmåde blev ændret ved afgørelsen i 2011. 

Den midlertidige modelændring i 2011 

I 2011 blev der på baggrund af branchens høringssvar lavet en midlertidig 

ændring i behandlingen af fjernaflæste målere, da det var vurderingen, at 

korrektionen for fjernaflæste målere stillede selskaber, der havde investeret i 

fjernaflæste målere, uhensigtsmæssigt gunstigt.  

Den oprindelige måde at behandle fjernaflæste målere på indebar, at nogle 

selskabers investeringer i fjernaflæste målere kunne påvirke benchmarkba-

sis. Dette skyldtes, at alle omkostninger til fjernaflæste målere blev trukket 

ud af omkostningsgrundlaget men ikke af netvolumen (antallet af fjernaflæ-

ste målere indgik vha. ækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere). Omkost-

ningsindekset for selskaber med investeringer i fjernaflæste målere blev der-

for kunstigt lave, hvilket påvirkede benchmarkbasis i nedadgående retning 

til ugunst for de selskaber, der ikke havde fjernaflæste målere. 

Fastsættelsen af benchmarkbasis i 2011 skete derfor i stedet på baggrund af 

de omkostninger, der ikke var korrigeret for omkostninger vedr. fjernaflæste 

målere, mens de enkelte selskabers krav efterfølgende blev beregnet på bag-

grund af selskabernes omkostninger korrigeret for omkostninger til fjernaf-

læste målere. 

Det var Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at den mest retvisende 

løsning i 2011 havde været alene at korrigere for engangsomkostninger for-

bundet med opsætningen af fjernaflæste målere – dvs. ikke de løbende af-

skrivninger. Dette var imidlertid ikke muligt, da de foregående års data ikke 

indeholdte denne type opsplitning af data i engangsomkostninger og løben-

de afskrivninger. 

Modelændringen i 2012 

I 2012 vurderede Energitilsynet, at datagrundlaget vedr. omkostninger til 

fjernaflæste målere var robust nok til at beregne en afskrivningsækvivalent 

for fjernaflæste målere.   

Baggrunden for at beregne en ny ækvivalent for fjernaflæste målere var at 

de løbende afskrivninger vedr. fjernaflæste målere indgår mere retvisende i 

modellen. Samtidig fjernes muligheden for at få undtaget de løbende af-

skrivninger på fjernaflæste målere som ekstraordinære omkostninger, da 

disse ikke længere betragtes som ekstraordinære. 

Ved denne løsningsmulighed afspejler benchmarkbasis i højere grad selska-

bernes ”normale” drift, da kun egentlige engangsomkostninger bliver fra-

trukket (straksafskrivninger af gamle skrottede målere). Det indebærer, at 

også investeringer i fjernaflæste målere bliver benchmarket. 
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På baggrund af Sekretariatets analyse af selskabernes afskrivninger og af-

skrivningsgrundlag vedr. fjernaflæste målere beregnede Energitilsynet såle-

des en gennemsnitlig årlig afskrivning pr. fjernaflæst måler til 92,4 kr. i 

2005 tal.  

Dvs. i 2012 modellen blev benchmarkbasis beregnet på baggrund af selska-

bernes omkostninger, som ikke var korrigeret for omkostninger til fjernaf-

læste målere, men samtidig indgik ækvivalenten på 92,4 kr. pr. fjernaflæst 

måler i beregningen af selskabernes netvolumen. 

Modelændringen i 2013  

Energitilsynet traf den 18. december 2012 afgørelse om effektiviseringskrav 

til elnetselskaberne på baggrund af en benchmarking. En række selskaber 

påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet traf afgø-

relse i klagesagen den 19. august 2013.  

Hvad angår omkostninger til smart grid og fjernaflæste målere traf Energi-

klagenævnet konkret afgørelse om, at sådanne omkostninger skal holdes ude 

af benchmarkingmodellen for 2012 som ekstraordinære omkostninger.  

Sekretariatet for Energitilsynet har korrigeret sidste års afgørelse i overens-

stemmelse med Energiklagenævnets afgørelse.  

Sekretariatet for Energitilsynet vil følge samme princip i årets benchmar-

kingmodel vedr. omkostninger til fjernaflæste målere. Det betyder, at om-

kostninger til fjernaflæste målere fratrækkes selskabernes omkostnings-

grundlag som ekstraordinære omkostninger.  

Ændringen af behandlingen af fjernaflæste målere i årets model betyder, at 

selskaberne ikke længere bliver benchmarket på fjernaflæste målere. Det vil 

sige, omkostninger forbundet med fjernaflæste målere samt selskabets antal 

af fjernaflæste målere udgår af modellen. Ændringen medfører således, at 

både selskabernes omkostningsgrundlag og netvolumen reduceres i det om-

fang, selskaberne har fjernaflæste målere.  

Ved at ændre behandlingen af målere på denne måde undgås den skævhed i 

modellen som eksisterede i 2010 jf. afsnittet ovenfor vedr. modelændringen 

i 2011.  

Metoden anvendt i årets afgørelse neutraliserer alene omkostninger vedr. 

fjernaflæste målere i benchmarkingmodellen, hvilket er mere retvisende og i 

overensstemmelse med elforsyningsloven hvoraf det bl.a. fremgår, at formå-

let med loven er at sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet
10

.  

                                                 

10
 § 1, stk. 1 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse 1275 af 11. november 2013. 
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2. Smart grid projekter 

Omkostninger til smart grid projekter er hidtil blevet betragtet som ordinær 

drift i benchmarkingmodellen uden tilhørende omkostningsækvivalenter 

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

dellen). Det nye princip betyder i praksis, at omkostningerne fratrækkes sel-

skabernes omkostningsgrundlag uden at der foretages ændringer i selskabets 

netvolumen. 

3. Søkabler 

Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med benchmarkingafgørel-

sen i 2012 anført, at behandlingen af søkabler i benchmarkingen fremover 

vil blive baseret på et mere opdateret datagrundlag. Sekretariatet for Energi-

tilsynet har kendskab til, at der i 2012 er foretaget nye konkrete investerin-

ger, der bør inddrages i den samlede betragtning. 

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

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

den største andel. Søkabler ligger som udgangspunkt indkapslet eller ned-

spulet i havbunden, og kablerne genbesøges som hovedregel ikke medmin-

dre, der opstår fejl på dem. 

I den oprindelige benchmarkingmodel findes der ikke en særskilt kompo-

nent for 10-20 kV-søkabel. Selskaberne har imidlertid kunnet 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 af 18. december 2012. 

Sekretariatet for Energitilsynet har i foråret 2013 indsamlet regnskabsdata 

fra selskaberne vedr. søkabler. Sekretariatet er på baggrund af selskabernes 

indberetninger blevet opmærksom på en række udfordringer ved fastsættel-

sen af ækvivalenter for søkabler.  

Selskabernes indberetninger viser, at en stor del af de eksisterende søkabler 

er så gamle, at de er fuldt afskrevet, og den nuværende afskrivningsækviva-

lent for 50 kV kabler afspejler derfor et gammelt elnet, der står foran ud-

skiftning. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at afskrivnings-

elementet skal udgå af benchmarkingen. De nuværende afskrivningsækviva-

lenter kan efter sekretariatet vurdering undervurdere og/eller overvurdere 

den faktiske afskrivning ved søkabler 

Det må antages at, der er markant forskel på at investere i et søkabel i 

1960’erne og i dag. Der er endvidere stor forskel på, hvornår selskaberne 

har investeret i deres kabel. Nogle selskaber er netop begyndt at afskrive, og 

andre selskaber har fuldt afskrevet deres kabler (men står endnu ikke over-

for udskiftning). Det betyder, at nogle selskaber får medregnet uforholds-
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mæssigt ”for meget” netvolumen for gamle kabler, der er fuldt afskrevet og 

andre selskaber får ”for lidt” netvolumen for nye dyrere kabler.  

Det er således ikke hensigtsmæssigt at basere en ny ækvivalent på selska-

bernes årlige afskrivninger, da disse ikke afspejler den nuværende investe-

ringsomkostning. Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af hhv. drift og 

afskrivning fremgår af tabel 1. 

Tabel 1. 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. 

Afskrivningselementet på søkabler udgår af benchmarkingen pga. den store 

forskel i selskabernes investeringsmønster. Sekretariatet har foretaget en 

konkret vurdering og fundet, at søkabler er en særlig enkeltstående investe-

ring hos få selskaber, som ikke kan sammenlignes med andre komponenter i 

benchmarkingen.  

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

kabler, kan få fratrukket sine afskrivninger hertil som ekstraordinære om-

kostninger fra den samlede årlige afskrivning. Dette sker under den forud-

sætning, at selskaberne kan dokumentere, at anlægsinvesteringen i søkabler 

har været i udbud, således at omkostningerne til investeringen er afholdt på 

markedsmæssige vilkår. Samtidig udgår afskrivningsækvivalenten fra 

benchmarkingmodellen, således at selskaberne ikke længere får medregnet 

netvolumen for afskrivningen. 

Selskabernes indberetninger viser, at der i de fleste selskaber ikke er drifts-

omkostninger til søkabler, med mindre der opstår et brud. Selskabernes ind-

beretning af driftsomkostninger for 2011 har karakter af løbende vedlige-

holdelse og ikke omkostninger til udbedring af brud. Sekretariatet vurderer 

derfor, at der kan estimeres en driftsækvivalent til de løbende vedligeholdel-

sesomkostninger på baggrund af de indberettede data. 

Driftsomkostninger til søkabler i forbindelse med et brud eller en skade på 

kablerne kan være høje, da de involverer et stort antal specialister og brug af 

særligt udstyr og fartøjer. Omkostningerne til at udbedre fejl og skader på 
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søkabler kommer derfor i sagens natur til at være markante, og afholdes ik-

ke nødvendigvis hvert år
11

. 

Sekretariatet vil derfor i hvert tilfælde foretage en konkret vurdering af, 

hvorvidt omkostningerne til udbedring af fejl og skader kan godkedes som 

ekstraordinære omkostninger. 

Driftsækvivalenten vil således omfatte årlig løbende drift og vedligehold af 

søkabler. 

Beregningsgrundlaget for driftsækvivalenterne 

Driftsækvivalenten for 10-20 kV søkabler beregnes på baggrund af de nyligt 

indhentede data.  

Tabel 2 viser selskabernes indberetninger samt beregningen af ækvivalen-

ten. Sekretariatet for Energitilsynet har således beregnet en ny ækvivalent til 

20.314 kr. 

Tabel 2. Beregningsgrundlag for driftsækvivalent for 10-20 kV søkabler 

  Antal km søkabel 2011 Driftsomkostninger 2011 

Østjysk Energi Net A/S 1 0 

FFV El A/S 5 0 

Frederikshavn Elnet A/S 7 4.600 

NRGi Net A/S 20 0 

Ærø Elforsyning Net A/S 6 0 

SEF Net A/S 14 0 

LEF Net A/S 12 0 

Ravdex A/S 7 0 

Syd Energi Net A/S 36 1.360.448 

SEAS-NVE Net A/S 78 2.420.201 

Driftsækvivalent for 10-20 kV kabel, sø 20.314 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Driftsækvivalenten for 50-60 kV søkabler vægtes 50/50 i forhold til den ek-

sisterende ækvivalent og en opdateret ækvivalent beregnet på baggrund af 

de nyligt indhentede data. På den måde tages der højde for eventuelle små 

forskelle ved drift af hhv. gamle og nye søkabler. Det kan eksempelvis tæn-

kes, at der oftere skal vedligeholdes på et ældre søkabel. 

                                                 

11
 NRGi Net A/S har indberettet, at selskabet har haft én fejl på deres kabler indenfor de 

sidste 5 år, og at de således estimerer deres driftsomkostninger til at falde ca. hvert 10. år. 

DONG Energy Eldistribution A/S estimerer deres forventede gennemsnitlige driftsomkost-

ninger ud fra en antagelse om, at søkablerne beskadiges hvert 10. år. 
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Tabel 3 viser selskabernes indberetninger samt beregningen af ækvivalen-

ten. Sekretariatet for Energitilsynet har således beregnet en ny ækvivalent til 

12.088 kr. 

Tabel 3. Beregningsgrundlag for driftsækvivalent for 50-60 kV søkabler 

  Antal km søkabel 2011 Driftsomkostninger 2011 

DONG Energy Eldistribution A/S 15 0 

NRGi Net A/S 46 0 

HEF Net A/S 1 0 

EnergiMidt Net A/S 1 22.155 

Syd Energi Net A/S 14 366.095 

SEAS-NVE Net A/S 12 0 

Gennemsnitsomkostning pr. km 2011 4.401 

Eksisterende ækvivalent 19.774 

Driftsækvivalent for 50-60 kV kabel, sø (Vægtet 50/50) 12.088 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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4. Kundetæthedskorrektion 

Sekretariatet for Energitilsynet har i årets afgørelse ændret kundetætheds-

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

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere analyseret, hvorvidt benchmar-

kingmodellen bør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnetselskaberne 

kan i forskellig grad være underlagt fordyrende rammevilkår, der kan påvir-

ke selskabernes omkostninger per enhed netkomponent, hvorfor benchmar-

kingmodellen eventuelt bør korrigere herfor. 

Ved afgørelserne i 2010 og 2011 fandt Sekretariatet for Energitilsynet, at 

selskabernes data understøttede en konkav sammenhæng mellem kundetæt-

hed og omkostningsindeks. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at 

den marginale omkostning som følger af øget kundetæthed er aftagende. 

Dansk Energi foreslog i deres høringssvar af 23. august 2010, at sekretaria-

tet skulle overgå til en ikke-lineær korrektion for kundetæthed. Sekretariatet 

besluttede i 2010 at følge Dansk Energis forslag, og Sekretariatet for Ener-

gitilsynet har derfor siden 2010 anvendt en ikke-lineær korrektion for fordy-

rende rammevilkår. 

Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede analyse 

for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurderet den 

funktionelle sammenhæng mellem observationerne, jf. bilag 2. 

Sekretariatet for Energitilsynet har således vurderet både den lineære sam-

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

tariatet finder, at begge regressioner er signifikante, og at de har en høj for-

klaringsgrad. Den lineære sammenhæng har dog en marginalt højere forkla-

ringsgrad end den logaritmiske samt væsentligt lavere standardfejl. Endvi-

dere vurderer sekretariatet, at sammenhængen mellem omkostningsindeks 

og kundetæthed synes væsentligt mere lineær sammenlignet med sammen-

hængen illustreret i tidligere års analyser
12

. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrektionen 

skal indgå lineært i modellen. Der henvises til bilag 2, for en detaljeret gen-

nemgang af kundetæthedskorrektionen. 

 

                                                 

12
 Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at observationerne mellem omkostningsindeks 

og kundetæthed er væsentligt mere ”samlet” i diagrammet i forhold til tidligere års analy-

ser. Analysen fra 2011 viser bl.a., at observationerne fra et større selskab, der i dag er ind-

gået i en fusion, har trukket sammenhængen i retning af en logaritmisk form fremfor lineær 

form. 
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Bilag 6: Detaljeret gennemgang af model for kvalitet i levering af 
elektricitet på aggregeret niveau 

Der gives i afgørelsens afsnit 5.2.1 en kort præsentation af modellen for 

kvalitet i levering på aggregeret niveau. Dette bilag giver en detaljeret gen-

nemgang af modellen.  

Selskaberne benchmarkes på både afbrudshyppighed og -varighed. Varig-

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

derfor ikke. Spændingsforstyrrelser indberettes ikke. 

Der opereres fra og med benchmarkingen i 2013 (2012-data) med tre stati-

stikområder. Det laveste spændingsniveau, lavspænding (0,4 kV), transpor-

terer elektriciteten ud til forbrugerne. De øvrige spændingsniveauer (1-24 

kV og 25-99 kV)
13

 forbinder lavspændingsnettet med højspændingsnettet og 

forsyner visse større kunder direkte.  

6.1 Datagrundlag  

Selskaberne indberetter for hvert af de tre statistikområder, hvor mange 

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

afbrud. Herudover indberetter selskaberne antallet af kunder og km net i 

hvert statistikområde.  

Indberetningen af kundetal og afbrudshyppigheder/-varigheder foretages 

særskilt for de to kundetyper forbrugere og producenter.
14

 Forbrugere er ty-

pisk husstande, mens producenter er de elkunder, som ikke har et elforbrug 

ud over det, der normalt er nødvendigt for drift, eftersyn og vedligeholdelse 

af det elproducerende anlæg. Baggrunden for denne opdeling er, at produ-

center typisk har andre aftaler og vilkår end forbrugere. Det er kun leve-

ringskvaliteten for forbrugere som benchmarkes. 

 

Selskaberne indberetter afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud: 

(i) uvarslede afbrud i eget statistikområde 

(ii) varslede afbrud i eget statistikområde 

(iii) afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 

                                                 

13
 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. 

14
 Dette er de samme kundekategorier, som i tidligere års benchmarking-afgørelser blev be-

nævnt hhv. kunder med almindelige vilkår og kunder med særlige vilkår. Der er blot tale 

om en navneændring, og kategorierne dækker således over de samme kunder som tidligere. 
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(iv) afbrud som følge af force majeure  

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

Kategorien uvarslede afbrud (i) dækker typisk over uforudsete fejl i et ka-

bel, en luftledning, en transformerstation eller lignende, som forårsager et 

afbrud i selskabets eget elnet. 

Varslede afbrud (ii) dækker i sagens natur over de situationer, hvor et sel-

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

finder sted. Sådanne afbrud dækker typisk over planlagt vedligeholdelse, 

udskiftning af eller reparation i selskabets elnet. 

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

hvor en anden part end selskabet selv forårsager en fejl på selskabets net. 

Overgravning af et kabel hører eksempelvis under denne kategori. 

Afbrud som følge af force majeure (iv) angår forhold, hvor levering må an-

ses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at 

netvirksomheden burde have taget dem i betragtning. 

Kategorien afbrud uden for eget statistikområde (v) dækker over de situati-

oner, hvor en kunde afbrydes som følge af et afbrud uden for netselskabets 

eget net. Et afbrud uden for eget statistikområde kan f.eks. opstå, hvis et di-

stributionsselskab, der opererer på mellemspændingsniveau, har et afbrud, 

der forplanter sig til en transformerforenings elnet. I dette tilfælde vil af-

bruddet i transformerforeningen være sket som følge af afbrud uden for eget 

statistikområde. 

Eksempler på årsager til afbrud, som elnetselskaberne har oplyst
15

 er: 

 stormskader 

 isslag 

 lynnedslag på luftledninger og skader forvoldt af andet vejrlig 

 graveskader på kabler 

 skader forvoldt af kraner og fugle på luftledninger 

 ødelagte el-skabe som følge af skade fra køretøjer og lign. 

 eftersyn af materiel 

 rotter i stationer 

 skader på materiel som følge af fejl, kortslutning eller overbelastning 

af materiellet 

 skader på grund af ælde og slid 

                                                 

15
 Svar givet ifbm. en afbrudsundersøgelse, som blev foretaget ved benchmarkingen i 2011 
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6.2 Beregning af vægtede afbrudshyppigheder og -varigheder 

Modellen for benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau er 

baseret på en sammenholdning af selskabernes afbrudshyppigheder/-

varigheder på de tre statistikområder lavspænding (0,4 kV), 1-24 kV og 25-

99 kV.  

Et selskabs afbrudshyppighed på aggregeret niveau er defineret ved det an-

tal gange selskabets kunder – det vil sige elmålere
16

 – i gennemsnit bliver 

afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbrudshyppigheden angiver således det 

samlede antal registrerede afbrudte kunder i løbet af et år i forhold til sel-

skabets samlede antal kunder. 

Tilsvarende er afbrudsvarighed på aggregeret niveau defineret som det antal 

minutter, selskabets kunder i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et kalen-

derår. 

Der er imidlertid forskel på konsekvenserne af de forskellige typer afbrud 

for både private kunder og erhvervskunder samt på, hvor meget netselsk-

aberne kan lægges til last for de forskellige typer afbrud. Derfor har sekreta-

riatet valgt at vægte de fem forskellige afbrudstyper forskelligt i beregnin-

gen af selskabets samlede afbrudshyppighed, jf. tabel 1.
17

 Således vil den af 

Energitilsynets sekretariat beregnede afbrudshyppighed reelt være mindre 

end den faktiske afbrudshyppighed hhv. afbrudsvarighed, som kunderne op-

lever i praksis. 

Tabel 1. Typer af elektricitetsafbrud der indgår i benchmarkingen og disses respekti-

ve vægte 

Typer af elektricitetsafbrud Vægt (pct.) 

(i) Uvarslede afbrud  100 

(ii) Varslede afbrud 50 

(iii) Afbrud forårsaget af tredje part 10 

(iv) Afbrud forårsaget af force majeure 0 

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

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

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

størst gene for elforbrugerne. Endvidere er denne type uvarslede afbrud af 

en type, som netselskaberne via renovering og udskiftning af kabler mv. har 

indflydelse på at mindske.  

                                                 

16
 Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed. 

17
 Sekretariatet har på baggrund af egne skøn fastlagt disse vægte for beregningen af den 

samlede afbrudshyppighed hhv. -varighed. Der foreligger således ikke en undersøgelse af 

forbrugernes tab af nytte ved at blive afbrudt uvarslet hhv. varslet. 
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Ad (ii) Et varslet afbrud vægtes med 50 pct. i opgørelsen af det samlede an-

tal afbrud. Det må antages, at varslede afbrud ikke i samme grad er til gene 

for forbrugeren som de uvarslede, da denne er forberedt på afbruddet. Hertil 

kommer, at selskaberne har en vis mulighed for at lade sådanne afbrud fore-

gå på tidspunkter, hvor færrest kunder generes. Derfor tæller afbruddene 

kun med 50 pct. i opgørelsen. 

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

det samlede antal afbrud. Et selskab har kun begrænset indflydelse på, om 

der sker afbrud forårsaget af tredjepart. Derfor tæller disse afbrud kun 10 

pct. med i opgørelsen af antal afbrud. Selskabet har mulighed for at begræn-

se denne type afbrud ved at beskytte sine kabler og kabelskabe godt eller 

oplyse grundigt om kabellægningen, så kablerne ikke helt så nemt risikerer 

at blive gravet over.  

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

opgørelsen af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse på 

afbrudshyppigheden/-varigheden. Force majeure dækker over afbrud, hvor 

levering må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan 

beskaffenhed, at netvirksomheden burde have taget dem i betragtning, og 

som Sekretariatet for Energitilsynet efter ansøgning fra et elnetselskab, god-

kender som force majeure. Force majeure kan angives i tilfælde af planlagt 

arbejde, som alene kan tilskrives påvirkning som følge af en force majeure-

hændelse. 

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

opgørelsen af det samlede antal afbrud, og har derfor heller ingen indflydel-

se på afbrudshyppigheden/-varigheden.  

6.3 Overordnede tærskelværdier 

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

for alle selskaberne en overordnet tærskelværdi for hvert af de tre statistik-

områder. Der er således i alt seks overordnede tærskelværdier. 

Tidligere er de overordnede tærskelværdier blevet beregnet hvert år. I for-

bindelse med benchmarkingen i 2013 foretages der imidlertid en ændring af 

modellen, således, at der fremadrettet vil blive benyttet de samme, faste tær-

skelværdier ved benchmarkingen.  

I det følgende gennemgås først den oprindelige metode til beregningen af de 

overordnede tærskelværdier og herefter beskrives baggrunden for og meto-

den til fastsættelsen af faste tærskelværdier i forbindelse med benchmarkin-

gen i 2013. 
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6.3.1 Tidligere metode til beregning af overordnede tærskelværdier 

De overordnede tærskelværdier er hidtidigt blevet beregnet hvert år som den 

afbrudshyppighed/-varighed, som en fastsat fraktil af de bedst stillede kun-

der har oplevet. 

 

I beregningen af tærskelværdierne er der blevet anvendt selskabernes indbe-

rettede afbrudshyppigheder/-varigheder vedrørende både det pågældende 

samt foregående år.
18

 Hensigten hermed har været at mindske effekten af 

eventuelle ekstreme observationer.  

Den anvendte metode til beregningen af en overordnet tærskelværdi er be-

skrevet i boks 1. 

 

Boks 1. Hidtidig metode for beregning af overordnede tærskelværdier 

Ved beregning af den overordnede tærskelværdi for afbrudshyppigheder (eller -

varigheder) oplistes alle selskaberne indledningsvis. For hvert selskab noteres selskabets 

afbrudshyppighed (afbrud pr. kunde pr. år) og antal kunder i det statistikområde, den 

overordnede tærskelværdi beregnes for. Selskabernes sorteres dernæst efter afbrudshyp-

pigheder (i stigende orden). Dernæst summeres løbende hvert af disse selskabers andele 

af det samlede antal kunder. På baggrund af de akkumulerede kundetal fastsættes 83-

procentfraktilen
19

. Herved identificeres de 83 pct. af selskaberne, som klarer sig bedst i 

forhold til afbrudshyppigheder og dermed også de 17 pct. af selskaberne, som har de hø-

jeste afbrudshyppigheder. 

 

Som regel vil 83-procentfraktilen fastsættes et sted ”mellem” to selskaber, og der må i så 

fald foretages en såkaldt lineær interpolation. Denne metode beskrives i det følgende. 

Som udgangspunkt for beregning af den overordnede tærskelværdi tages den afbruds-

hyppighed, Hu, hvis akkumulerede andel af alle kunder på markedet, Au, er tættest på 83 

pct., men som stadig ligger under 83 pct. For at ramme en afbrudshyppighed, hvis akku-

mulerede andel af nettet er præcis 83 pct., skal der lægges et tillæg til Hu ved brug af den 

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

over 83 pct. 

Tillægget beregnes ved først at tage forskellen fra afbrudshyppigheden, hvis akkumule-

rede andel af alle kunder er lige under 83 pct., Hu, og op til den lige over 83 pct., Ho. Da 

Ho ikke skal vægte fuldt ud i tillægget til Hu ganges førnævnte forskel med den norme-

rede andel af kunderne, der er nødvendig for, at Hu plus tillægget bliver den afbrudshyp-

                                                 

18
 For det nu udgåede statistikområde 70-170 kV blev der anvendt et ekstra års data pga. re-

lativt færre observationer på dette spændingsniveau. 
19

 Denne fraktilgrænse blev i forbindelse med ændringerne i benchmarkingmodellen for ag-

gregeret niveau i 2011 og den efterfølgende modeljustering i 2012 ændret fra 80 til 83 pro-

cent. Det lidt skæve 83-procenttal skal ses i lyset af hensigten med modeljusteringen i 2012 

ikke var at stramme kravene i forhold til tidligere år. 
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pighed, hvis akkumulerede andel af nettet er præcis 83 pct.:  

Hu + (Ho - Hu) * (83 pct. - Au) / (Ao - Au) 

 

Tærskelværdierne svarer således til 83-procentfraktilen for afbrudshyppig-

hed hhv. afbrudsvarighed målt i forhold til selskabernes akkumulerede antal 

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

perioden således over denne tærskelværdi, mens 83 pct. ligger under tær-

skelværdien. 

Tærskelværdierne for afbrudsvarighed er blevet fastsat efter præcis samme 

princip som for afbrudshyppighed.  

6.3.2 Modelændring: Beregning af faste overordnede tærskelværdier 

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

elnetselskaberne ikke bør tilskyndes til løbende at foretage yderligere inve-

steringer 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. 

I forbindelse med årets benchmarking har Sekretariatet for Energitilsynet 

vurderet dette udsagn. 

I benchmarkingmodellen er niveauet for, hvad der betragtes som tilfredsstil-

lende leveringskvalitet, beregnet ud fra en række overordnede tærskelværdi-

er. Hidtil er disse overordnede tærskelværdier blevet beregnet hvert år på 

baggrund af elnetselskabernes indberettede data, og har således varieret fra 

år til år.  

I nedenstående figurer ses udviklingen i de overordnede tærskelværdier for 

hhv. afbrudshyppighed og -varighed i benchmarkingafgørelserne fra 2008-

2013
20

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

20
 For 2013 er vist de tærskelværdier, som ville være blevet beregnet ved den eksisterende 

benchmarkingmodel  
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Figur 1. Overordnede tærskelværdier for afbrudshyppighed på aggregeret niveau, 

2008-2013 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

  
Figur 2. Overordnede tærskelværdier for afbrudsvarighed på aggregeret niveau, 

2008-2013 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Det fremgår af figur 1 og figur 2, at der overordnet set i benchmarking-

afgørelserne fra 2008 til 2011 har været en faldende tendens i de overordne-

de tærskelværdier og i årene herefter tendens til stagnation og for visse stati-

stikområder en let stigning. Dette giver en indikation om, at leveringskvali-

teten i Danmark er nået et niveau, hvor det ikke længere er let men derimod 

relativt omkostningskrævende at opnå forbedringer. 
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Sekretariatet for Energitilsynet er derfor enig med branchen i, at benchmar-

kingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau ikke på nuværende tids-

punkt bør tilskynde en fortsat forbedring af leveringskvaliteten men i stedet 

skal sigte mod en opretholdelse af det eksisterende niveau. Derfor indfører 

Sekretariatet for Energitilsynet i forbindelse med årets benchmarking faste 

overordnede tærskelværdier i modellen for kvalitet i levering på aggregeret 

niveau. 

De faste overordnede tærskelværdierne bør fastsættes således, at kravene til 

leveringssikkerheden er på et samfundsmæssigt fornuftigt niveau. Sekretari-

atet for Energitilsynet har imidlertid ikke adgang til datamateriale vedr. stør-

relsen af marginalomkostningerne forbundet ved øget kvalitet i leveringen, 

som kan bruges til at bestemme dette niveau. 

Sekretariatet vurderer derfor, at den mest hensigtsmæssige metode til at be-

stemme de faste tærskelværdier er at benytte de historiske data for elnetsel-

skabernes afbrudshyppigheder og -varigheder. 

Ved valget af, hvor mange års data, der bør inddrages i fastsættelsen af tær-

skelværdierne, skal der foretages en afvejning mellem to hensyn. På den ene 

side bør niveauet svare til den nuværende leveringskvalitet og ikke give el-

netselskaberne incitament til at mindske denne, hvilket taler for kun at ind-

drage det nyeste leveringsdata. På den anden side bør der inddrages nok data 

til, at der tages højde for eventuelle ekstreme observationer/data-år.  

Sekretariatet vurderer, at en beregning af faste tærskelværdier på baggrund 

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

De faste tærskelværdier beregnes på samme måde, som de overordnede tær-

skelværdier hidtil er blevet beregnet, men ud fra det samlede sæt af data for 

elnetselskabernes afbrudshyppigheder/-varigheder samt kundetal for perio-

den 2010-2012. De faste tærskelværdier beregnes således som de afbrudsva-

righeder/-hyppigheder, som de bedst stillede 83 pct. af kunderne i det givne 

statistikområde har oplevet, hvilket findes som 83-procentfraktilerne for 

hhv. afbrudshyppighed og afbrudsvarighed i forhold til selskabernes akku-

mulerede antal kunder.  

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

i figur 1 og figur 2. 

Tabel 2. 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. 
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Fortolkningen af de overordnede tærskelværdier kan illustreres ved, at tær-

skelværdien på ca. 5,7 for afbrudsvarighed for statistikområdet 0,4 kV angi-

ver, at et selskab kun med net på lavspænding (f.eks. en transformerfor-

ening) fremadrettet vil modtage et krav for utilfredsstillende afbrudsvarig-

hed på aggregeret niveau, såfremt selskabets kunder i gennemsnit i løbet af 

året er blevet afbrudt i mere end 5,7 minutter. 

Tærskelværdierne i tabel 2 er faste fremadrettet og genberegnes således ikke 

igen i 2014. 

6.4 Individuelle tærskelværdier og beregning af overskridelse 

For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert enkelt 

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

alle tre statistikområder.  

Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gennemsnit af de tre 

overordnede tærskelværdier, hvor der vægtes ligeligt med selskabets antal 

kunder og km elnet for hvert statistikområde. På tilsvarende vis laves et ve-

jet gennemsnit af selskabernes afbrudshyppigheder hhv. -varigheder i de tre 

statistikområder, og disse værdier holdes op imod de individuelle tærskel-

værdier. Vægtningen af afbrudshyppigheder og -varigheder følger den 

vægtning, som bruges til beregning af de individuelle tærskelværdier.  

I boks 2 gives et eksempel på beregning af et selskabs individuelle tærskel-

værdi for afbrudshyppighed og sammenholdningen heraf med selskabets 

samlede afbrudshyppighed. 

Boks 2. Eksempel på beregning af individuelle tærskelværdier for afbrudshyppighe-

den for et hypotetisk selskab A med net og kunder i alle statistikområder 

Overordnede tærskelværdier for afbrudshyppighed for hvert statistikområde: 

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

Selskab A’s fordeling af kabel- og luftledningsnet i statistikområderne: 

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

Selskab A’s fordeling af kunder i statistikområder: 

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

Selskab A’s individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed: 

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

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

Selskab A’s faktiske afbrudshyppigheder i statistikområderne er: 
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   0,4 kV = 0,02; 1-24 kV = 0,10; 25-99 kV = 0,30 

Selskab A’s samlede afbrudshyppighed er: 

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

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

Det vil sige, at selskab A gennemsnitligt afbrød sine kunder 0,11 gange i det pågældende 

år, når man har taget højde for de forskelligt vægtede afbrudstyper (varslet, uvarslet, af-

brud som følge af tredjepart m.v.) 

Således ligger selskab A’s afbrudshyppighed under selskabets individuelle tærskelværdi 

på 0,13, og selskabet pålægges derfor ikke noget krav. 

 

Ved at fastsætte individuelle tærskelværdier for selskaberne tages hensyn til, 

at selskaberne har forskellig kundesammensætning, og at elnettene i de tre 

statistikområder har forskellige afbrudskarakteristika. 

De overordnede tærskelværdier for hvert af de tre statistikområder er såle-

des ikke bindende for selskaberne. Et selskab kan godt overskride tærskel-

værdien på et spændingsniveau uden, at selskabet overskrider den individu-

elle tærskelværdi. Det vil være tilfældet, hvis selskabet ligger tilstrækkeligt 

under tærskelværdierne på de øvrige spændingsniveauer.  
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6.5 Udmøntning af krav 

Kravudmøntningen på aggregeret niveau for hhv. afbrudshyppighed og af-

brudsvarighed foretages efter en gradueret skala med loft, jf. figur 2. 

Figur 2. Metode til udmøntningen af krav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

Sekre-

tariatet for Energitilsynet. 

Et netselskab vil få et gradueret effektiviseringskrav på mellem 0 og 1 pct. 

af selskabets påvirkelige omkostninger ved en overskridelse på mellem 0 til 

10 pct. af den individuelle tærskelværdi. En overskridelse på 10 pct. og der-

over vil give et fast effektiviseringskrav på 1 pct. Konkret vil en overskri-

delse på f.eks. 4 pct. af den individuelle tærskelværdi medføre et effektivise-

ringskrav på 0,4 pct., mens en overskridelse på 50 pct. af den individuelle 

tærskelværdi vil medføre et effektiviseringskrav på 1 pct. 

Kravene er additive, således at et netselskab, der både overtræder den indi-

viduelle tærskelværdi for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på aggrege-

ret niveau, vil få effektiviseringskrav for begge dele.  

Hvis et netselskabs vægtede afbrudshyppighed og vægtede afbrudsvarighed 

overskrider selskabets individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed hhv. 

-varighed bliver selskabet således pålagt et krav på op til 1 pct. af selskabets 

påvirkelige omkostninger for både hyppighed og varighed, således at det 

maksimale krav er 2 pct. af de påvirkelige omkostninger. 

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

aggregeret niveau, er 1-årige.

Effektivitets krav

Overskridelse af den individuelle 

tærskelværdi for afbruds-

hyppighed / varighed

Graduering

med loft

Graduering 0,1 pct.
Individuel 

tærskelværdi

1 pct. Loft

0 pct. 10 pct.
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Bilag 7: Detaljeret gennemgang af model for kvalitet i levering af 
elektricitet på enkeltkundeniveau 
Der gives i tilsynsnotatets afsnit 5.3.1 en kort præsentation af modellen for 

kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. Dette bilag giver en detaljeret gen-

nemgang af modellen.  

Formålet med benchmarkingen på enkeltkundeniveau er at give grundlag for 

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

relativt mange eller lange afbrud – og dette uanset om selskabet, der leverer 

til de pågældende kunder, overordnet set skulle have en tilfredsstillende 

kvalitet i levering af elektricitet. 

Elnetselskaberne benchmarkes derfor også på deres kvalitet i levering på 

enkeltkundeniveau for både afbrudshyppighed og -varighed. Benchmarkin-

gen foretages kun for de to statistikområder med lavest spændingsniveau, 

lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV, da størstedelen af kunderne er tilsluttet 

på disse spændingsniveauer.  

7.1 Datagrundlag  

Til benchmarkingen af kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau indberet-

ter selskaberne data vedrørende enkeltkunders afbrudshyppighed og af-

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

For afbrudshyppigheden indberettes, hvor mange af deres kunder, der har 

oplevet henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og derover. For afbrudsvarigheden 

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

inddelt i forudbestemte intervaller, 0-1 min., 1-3 min., …, >720 min. Varig-

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

derfor ikke.  

Der foretages som på aggregeret niveau en særskilt indberetning for forbru-

gere og producenter.
21

 

1. Selskaberne skal imidlertid ikke i forbindelse med indberetningen af af-

brudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau opdele dem i for-

skellige typer afbrud, som det er tilfældet på aggregeret niveau. Det betyder, 

at Sekretariatet for Energitilsynet får et mere retvisende billede af, hvor 

mange gange den enkelte kunde har været afbrudt. For at tage højde for den 

forskellige betydning af forskellige typer af afbrud foretages der i stedet en 

vægtning af afbruddene på enkeltkundeniveau ud fra fordelingen af forskel-

lige typer afbrud på aggregeret niveau, jf. nedenfor. 

                                                 

21
 Svarende til de tidligere kundekategorier ’kunder med almindelige vilkår’ og ’kunder 

med særlige vilkår’. 
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7.2 Beregning af vægtet antal afbrud 

I benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau opereres med 

fem afbrudstyper: Varslede, uvarslede, afbrud forårsaget af tredje mand, 

force majeure og hændelser uden for eget statistik område, jf. bilag 6, afsnit 

6.2. Disse forskellige typer af afbrud har også på enkeltkundeniveau forskel-

lige konsekvenser for kunderne, og vægtes derfor på samme måde som på 

aggregeret niveau. 

Da selskaberne imidlertid ikke indberetter oplysninger om afbrudstype for 

afbrudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau, korrigerer Sekre-

tariatet for Energitilsynet efterfølgende herfor ved at anvende selskabets 

indberettede fordeling af afbrudstyperne fra benchmarkingen på aggregeret 

niveau. I boks 1 er gennemgået, hvordan vægtningen bliver foretaget. 

Boks 1. Eksempel på vægtning og korrektion af afbrud på enkeltkundeniveau 

Et hypotetisk selskab A har sendt en indberetning på spændingsniveauet 1-24 kV. Sel-

skabet forsyner 5.000 kunder og har i alt 1.000 afbrud, der fordeler sig som følger i ta-

bel 1. De fem forskellige typer af afbrud indberettes kun på aggregeret niveau. 

 

Tabel 1. Fordeling og vægtning af type afbrud på aggregeret niveau 

Type afbrud Antal afbrud Vægtning Fordeling af type afbrud 

  a b c 

Uvarslede 500 1 0,5 

Varslede 300 0,5 0,3 

3. part 100 0,1 0,1 

Force majeure 60 0 0,06 

Uden for eget statistikområde 40 0 0,04 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

 

Ud fra vægtning og fordelingen af de fem forskellige typer afbrud på aggregeret ni-

veau, kan der beregnes en individuel korrektionsfaktor til brug for enkeltkundeniveau, 

hvor der i indberetningen ikke skelnes mellem de fem typer afbrud. 

 

Korrektionsfaktoren findes ved at tage sumproduktet af kolonne b og c i tabel 1. Dvs. 

korrektionsfaktoren for selskab A bliver: 

 

(1*0,5+0,5*0,3+0,1*0,1+0*0,06+0*0,04) = 0,66. 

 

Af tabel 2 fremgår det, hvorledes selskab A’s afbrudshyppighed fordeler sig på enkelt-

kundeniveau. 
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Tabel 2. Fordeling og vægtning af kunder 

Antal afbrud Berørte kunder 
Samlet antal  

vægtede kunder 

Vægtede antal  

berørte kunder 

  A b=a*0,66 b=a*0,66 

0 4.317 4.317
1
 0 

1 440 290 290 

2 200 132 132 

3 30 20 20 

4 0 0 0 

5 8 5 5 

6 5 3 3 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

I alt 5.000 4.768 450 

Note: Antal kunder med 0 afbrud vægtes ikke, da de jo netop ikke har nogle afbrud. 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

 

Af boks 1 fremgår, hvorledes selskab A’s vægtede antal kunder fremkom-

mer. Selskab A vil altså ikke blive benchmarket i forhold til de 

(440+200+30+8+5=) 683 kunder, som ifølge selskabets indberetning er be-

rørt af afbrud. I stedet bliver selskab A benchmarket i forhold til de 

(290+132+20+5+3=) 450 kunder, der ud fra vægtningen er berørt af afbrud. 

At det korrigerede antal berørte kunder er væsentligt lavere end det oprinde-

lige antal på 683 skyldes bl.a., at en høj andel af afbruddene var varslede og 

derfor kun vægter 50 pct. 

Havde alle indberettede afbrud på aggregeret niveau været uvarslede, ville 

korrektionsfaktoren være 1, og alle 683 berørte kunder ville tælle i bench-

markingen. Tilsvarende ville selskabet ikke have nogle berørte kundeafbrud 

på enkeltkundeniveau, såfremt alle de indberettede afbrud på aggregeret ni-

veau var forårsaget af force majeure, og korrektionsfaktoren ville dermed 

være 0. 

7.3 Overordnede tærskelværdier 

Der er fire overordnede tærskelværdier på enkeltkundeniveau: For afbruds-

hyppighed og afbrudsvarighed for hhv. lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV. 

Tærskelværdierne på enkeltkundeniveau angiver den leveringskvalitet, som 

mindst 99,5 pct. af kunderne har oplevet. Selskabet pålægges et krav, hvis 

for stor en andel af et selskabs enkeltkunder har oplevet en leveringskvalitet, 

der er dårligere end tærskelværdien. 
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Som på aggregeret niveau vil benchmarkingen af kvaliteten i leveringen på 

enkeltkundeniveau fra og med benchmarkingen i 2013 (2012-data) blive ba-

seret på faste tærskelværdier. Nedenfor gennemgås først den tidligere benyt-

tede metode til beregning af tærskelværdier og herefter beskrives beregnin-

gen af de faste tærskelværdier.
22

 

7.3.1 Tidligere metode til beregning af overordnede tærskelværdier 

Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder er hidtidigt fastsat med ud-

gangspunkt i den samlede fordeling af afbrudshyppigheder hhv. -varigheder 

for enkeltkunder baseret på de seneste to års data. Der er inddraget et ekstra 

års data med henblik på at mindske effekten af eventuelle ekstreme observa-

tioner i datasættet. 

Beregningerne er foretaget ved først at tage summen af vægtede antal berør-

te kunder for alle selskaber og herved beregne årets samlede fordeling af 

(vægtede) afbrud. 

2. Med udgangspunkt i den samlede vægtede fordeling af berørte kunder i 

det pågældende år samt året før beregnes for begge statistikområder over-

ordnede tærskelværdier for afbrudshyppighed og -varighed. 

Tærskelværdierne beregnes som det antal afbrud og antal afbrudsminutter, 

som mindst 99,5 pct. af kunderne har oplevet. Hvis f.eks. i alt 98,8 pct. af 

det samlede antal kunder har oplevet en maksimal afbrudshyppighed på ét 

afbrud og 99,7 pct. har oplevet en maksimal afbrudshyppighed på to afbrud, 

da vil tærskelværdien fastsættes til to afbrud. 

Tabel 3. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudshyppighed, 2013 (2011 og 2012-

data) 

Antal afbrud 
0,4 kV  

(pct.) 

0,4 kV  

∑(pct.) 

1-24 kV  

(pct.) 

1-24 kV  

∑(pct.) 

0 97,8 97,8 78,4 78,4 

1 1,8 99,7 15,9 94,3 

2 0,2 99,9 4,4 98,7 

3 0,0 100,0 0,9 99,6 

4 0,0 100,0 0,2 99,9 

5 eller flere 0,0 100,0 0,1 100,0 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Det fremgår af tabel 3, at tærskelværdien for afbrudshyppighed på lavspæn-

ding (0,4 kV) ved dette års benchmarking ved den oprindelige metode be-

                                                 

22
 Angående baggrunden for ændringen til faste tærskelværdier henvises til afsnittet om 

modelændringen for aggregeret niveau i bilag 6, afsnit 6.3.2. 
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regnes til to afbrud, idet mindst 99,5 pct. af alle kunder i 2012 (faktisk 99,7 

pct.) har oplevet maksimalt ét afbrud. Tilsvarende fastsættes tærskelværdien 

på 1-25 kV-niveau til fire afbrud, da mindst 99,5 pct. af kunderne har ople-

vet maksimalt tre afbrud i 2012.  

Tilsvarende fastsættelse af tærskelværdier sker for afbrudsvarigheden på 

enkeltkundeniveau. 

7.3.2 Modelændring: Beregning af faste overordnede tærskelværdier 

Tærskelværdierne på enkeltkundeniveau adskiller sig fra tærskelværdierne 

på aggregeret niveau ved at være på en diskret frem for en kontinuert skala. 

Ændringen i tærskelværdierne på enkeltkundeniveau sker således i ryk, 

hvilket i praksis betyder, at der skal mere til for at få tærskelværdierne til at 

ændres. Tærskelværdierne har da heller ikke ændret sig meget i de seneste 

års benchmarkingafgørelser, jf. tabel 4. 

 

Tabel 4. Udviklingen i tærskelværdierne på enkeltkundeniveau, 2010-2013 

 BM 2010 BM 2011 BM 2012 BM 2013
23

 

Hyppighed 0,4-1 kV 

(antal afbrud) 
2 2 2 2 

Hyppighed 1-25 kV 

(antal afbrud) 
3 4 4 4 

Varighed 0,4-1 kV 

(antal afbrudsminutter) 
 240-300 min 240-300 min 240-300 min 

Varighed 1-25 kV 

(antal afbrudsminutter) 
 240-300 min 300-360 min 300-360 min 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Som på aggregeret niveau beregnes de faste overordnede tærskelværdier på 

enkeltkundeniveau ud fra de seneste tre års data for elnetselskabernes af-

brudshyppigheder og -varigheder. 

Der benyttes den samme metode som sædvanligt til fastlæggelsen af tær-

skelværdierne, dog med inddragelse af tre i stedet for to års data. De faste 

tærskelværdier beregnes således som de maksimale afbrudshyppigheder/-

varigheder, som de mindst 99,5 procent bedst stillede af kunderne har ople-

vet i perioden 2010-2012. 

                                                 

23
 Bemærk, at dette er tærskelværdierne for benchmarkingen i 2013 ved den oprindelige be-

regningsmetode, dvs. såfremt der ikke var beregnet faste tærskelværdier. De gældende tær-

skelværdier for årets benchmarking fremgår af tabel 5. 
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De beregnede faste tærskelværdier (TV’er) på enkeltkundeniveau fremgår af 

tabel 5. 

Tabel 5. Faste tærskelværdier på enkeltkundeniveau 

 

0,4 kV 1-24 kV 

TV for afbrudshyppighed (antal kundeafbrud pr. år) 2 4 

TV for afbrudsvarighed (antal kundeafbrudsminutter pr. år) 240-300 240-300 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Et selskab pålægges altså et effektiviseringskrav for afbrudshyppigheden på 

enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder på lav-

spænding (0,4 kV) i løbet af et år oplever 2 eller flere kundeafbrud og/eller 

mere end 1 pct. af selskabets kunder på 1-24 kV oplever 4 eller flere kunde-

afbrud. 

Et selskab pålægges tilsvarende et effektiviseringskrav for afbrudsvarighe-

den på enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder på 

lavspænding (0,4 kV) i løbet af et år oplever afbrud af mere end fire timers 

varighed og/eller mere end 1 pct. af selskabets kunder på 1-24 kV ligeledes 

oplever afbrud af mere end fire timers varighed. 

Det bemærkes, at modelændringen kun berører fastlæggelsen af tærskelvær-

dierne. Beregningen af selskabernes vægtede antal afbrud/afbrudsminutter 

skal således foretages på samme måde som beskrevet ovenfor, og kravud-

møntningen er uændret. 

7.4 Udmøntning af krav 

I modellen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau fastsættes et krav for 

både afbrudshyppighed og -varighed for hvert af de to statistikområder, så-

ledes at et selskab potentielt kan få op til fire krav. 

Selskaberne pålægges et krav, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder 

har oplevet en større afbrudshyppighed/-varighed end tærskelværdien. 

I forbindelse med sidste års benchmarking blev der indført en graduering af 

effektivitetskravet med et loft (svarende til modellen for aggregeret niveau). 

Loftet er på 0,5 pct. af selskabets påvirkelige omkostninger for hvert af de 

fire krav. 
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Figur 1. Kontinuert kravudmåling af effektiviseringskrav 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

I tabel 6 ses en oversigt over de maksimale krav på enkeltkundeniveau. 

Tabel 6. Oversigt over kravskalaen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau 

Spændingsniveau Parameter Enkeltkundeniveau (kontinuert skala) 

0,4-1 kV  
Hyppighed Op til 0,5 pct. 

Varighed Op til 0,5 pct. 

1-25 kV 
Hyppighed Op til 0,5 pct. 

Varighed Op til 0,5 pct. 

  Max. samlet krav 2 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

enkeltkundeniveau, er 1-årige. 
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Bilag 8: Udenlandske modeller 

Der foregår også i andre europæiske lande en benchmarking af elnetselska-

ber. Det er nærliggende at inddrage erfaringer fra andre lande i Sekretariatet 

for Energitilsynets arbejde med benchmarking.  

Branchen har i høringssvar mv. sammenlignet Energitilsynets benchmar-

kingmodel med specielt den norske og tyske benchmarking af eldistributi-

onsselskaber. Sekretariatet har derfor besøgt de norske og tyske regule-

ringsmyndigheder i foråret 2013. Sekretariatet for Energitilsynet vil i det ef-

terfølgende kort redegøre for reguleringen af eldistributionsselskaberne i 

Norge og Tyskland med fokus på benchmarking og kravudmøntning. 

Regulering af eldistributionsselskaber i Norge 

De norske eldistributionsselskaber har siden 1997 været omfattet af en ind-

tægtsrammeregulering, hvor hver reguleringsperiode udgør 1 år. Regulerin-

gen er en såkaldt TOTEX-regulering, dvs. reguleringen indeholder både 

drift- og kapitalomkostninger. 

Reguleringen indeholder flere beregningstrin, hvoraf det sidste trin bestem-

mer indtægtsrammen for hvert eldistributionsselskab i et givent år, der er 

fastsat ved hjælp af følgende udtryk: 

 

hvor  er et udtryk for selskabernes faktiske omkostningsgrund-

lag for det pågældende år, fastsat ved de faktiske omkostninger to år tidlige-

re, jf. nedenfor.  er et udtryk for en ”omkostningsnorm” som be-

skriver, hvilke omkostninger et selskab burde have ved at drive deres net. 

Omkostningerne er baseret på data fra år t-2, dvs. to år før det pågældende 

reguleringsår.  udgør selskabets godkendte nødvendige nyinvesterin-

ger. 

Det betyder, at den endelige indtægtsramme er fastsat som et vægtet gen-

nemsnit af et effektivt omkostningsniveau og et historisk omkostningsni-

veau.  

De første trin i beregningen af de individuelle indtægtsrammer består af en 

benchmarking. 
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Benchmarking 

Benchmarkingen foretages ved brug af en Data Envelopment Analysis 

(DEA)-model
24

, der inkluderer ét input (totale omkostninger inkl. drift, af-

skrivninger og nettab) og tre forklarende variable/output (kilometer høj-

spænding, antal tilslutninger og antal netstationer).  

Resultatet af benchmarkingen bliver efterfølgende korrigeret for en række 

rammebetingelser (bl.a. skov, højdemeter, kystnære områder, nedbør, de-

centrale produktionsanlæg og øer). Dvs. hvis et selskab har statistisk signi-

fikant vanskeligere rammebetingelser end de mest effektive selskaber bliver 

det beregnede potentiale korrigeret ned, og omvendt for et selskab som har 

knap så vanskelige rammebetingelser. Disse korrektioner bliver estimeret 

ved hjælp af regressionsanalyser. 

De mest effektive selskaber betegnes fronten
25

. Fronten er i den norske mo-

del baseret på data for 5 år. Dette er gjort for at undgå at store udsving i om-

kostningsgrundlaget får for uforholdsmæssig stor betydning for bestemmel-

se af fronten. Selskaber på fronten bliver pr. definition vurderet 100 pct. ef-

fektive. 

Resultatet af benchmarkingen giver et effektiviseringspotentiale til hvert 

selskab beregnet på baggrund af selskabernes omkostningsgrundlag. Regu-

lator udmønter selskabernes endelige potentiale igennem fastlæggelsen af 

omkostningsnormen ( ) i selskabernes indtægtsramme. Selskaber-

nes individuelle omkostningsnorm fastsættes vha. følgende formel: 

 

hvor  indeholder driftsomkostninger, afskrivninger, kapitalom-

kostninger, nettab samt omkostninger som følgende af manglende kvalitet i 

levering
26

. 

 

 

                                                 

24
 Data Envelopment Analysis er en lineær ikke-parametrisk programmeringsmetode, der 

kan benyttes i økonomi til estimation af produktionsranden. Empirisk benyttes metoden til 

at måle effektiviteten af flere beslutningstagende enheder, når produktionsprocessen inde-

holder flere inputs og flere outputs (benchmarking). 

25
 Fronten udgør de mest effektive selskaber. Dette svarer til benchmarkbasis i netvolu-

menmodellen. 

26
 CENS: Cost of Energy Not Supplied. 
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Eksempel 

Påvirkningen på indtægtsrammen fra resultatet af benchmarkingen kan be-

tragtes gennem følgende eksempel. Antag at et selskabs faktiske omkost-

ninger i år t-2 udgør 1.000 og selskabets effektivitet estimeres til 90 pct. Det 

betyder, at selskabet får beregnet følgende omkostningsnorm: 

 

Selskabet får således i dette eksempel beregnet en indtægtsramme på: 

 

Ineffektive selskaber vil have faktiske omkostninger, der er større end deres 

omkostningsnorm og vil ikke have mulighed for at opkræve den fulde diffe-

rence hos forbrugerne. I eksemplet har selskabet faktiske omkostninger på 

1.000, men selskabet kan alene opkræve 940. Selskaberne bliver pålagt at 

indhente det beregnede effektiviseringspotentiale på et år, og året efter be-

regnes hele indtægtsrammen således igen. 

Regulering af eldistributionsselskaber i Tyskland 

De tyske eldistributionsselskaber har siden 2009 været omfattet af en ind-

tægtsrammeregulering med en reguleringsperiode på 5 år. Første regule-

ringsperiode udgør således årene 2009-2013 og anden reguleringsperioden 

udgør årene 2014-2018. Reguleringen er bestemt ved lov
27

, der til brug for 

indtægtsrammerne bl.a. fastlægger beregningen af: 

 basisårets omkostninger for den pågældende reguleringsperiode, jf. 

nedenfor 

 justeringen af basisårets omkostninger gennem reguleringsperioden 

Indtægtsrammen indeholder følgende elementer: 

 Ikke påvirkelige omkostninger  (f.eks. betalinger 

til overliggende net, lovbestemte udgifter, koncessionsafgifter og 

skatter) opdateres årligt i forhold til omkostningerne i år t-2, dvs. år 

2012 ved fastlæggelsen af indtægtsrammen for 2014. 

 Basisårets omkostninger (midlertidigt ikke-påvirkelige, 

og påvirkelige omkostninger, 

). Basisårets omkostninger fastsættes ved omkostnin-

                                                 

27
 Incentive Regulation Decree (ARegV). 
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ger i år t-3, dvs. år 2006 for reguleringsperioden 2009-2013, og år 

2011 for reguleringsperioden 2014-2018. De påvirkelige omkostnin-

ger kan fortolkes som den initiale ineffektivitet, der skal reduceres. 

Se mere under benchmarking nedenfor. 

  er en individuel distributionsfaktor mellem omkostningstyperne, 

der fordeler de påvirkelige omkostninger over en periode på 10 år. 

For den første reguleringsperiode er , anden regule-

ringsperiode er , osv. Dette ændres fra 2014 til at være 

over en periode på 5 år, dvs.  pr. år. Se mere under bench-

marking nedenfor. 

 Muligheder for korrektioner i forhold til udvidelse af selskabernes 

opgaver samt justering for udvikling i produktivitet og forbruger-

prisniveau.  er udviklingen i forbrugerprisindekset fra 

basisåret til år t, og  er den generelle produktivitetsudvikling fra 

basisåret til år t.  er en udvidelsesfaktor (expansion factor), 

der angiver hvorvidt selskabets udbud af tjenester er steget i forhold 

til basisåret.  angiver stigning eller fald i indtægtsrammen som 

følge af kvalitet i leveringen. 

 Volatile omkostninger , der består af 

udviklingen i omkostninger til nettab, der årligt justeres i forhold til 

omkostningerne i basisåret. Volatile omkostninger indgår uden tids-

forskydning, til forskel fra omkostningselementerne, og derfor fast-

sættes de volatile omkostninger i 2014 på baggrund af en estimation 

af omkostninger til nettab i 2014. 

Indtægtsrammen for hvert eldistributionsselskab er således fastsat ved hjælp 

af følgende udtryk: 

 

Benchmarking 

I Tyskland er store dele af benchmarkingen også lovbestemt. Loven fast-

lægger bl.a., at benchmarkingen skal foretages som en ”bedst af fire model-

ler”, hvorledes omkostningerne skal opgøres samt definitionen af output i 

benchmarkingmodellerne.  
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Selskaberne benchmarkes på baggrund af 4 modeller (DEA og Stochastic 

Frontier Analysis
28

 med forskellige forudsætninger for kapitalomkostninger) 

og får et effektiviseringskrav på baggrund af det resultat fra de 4 modeller, 

som giver det laveste effektiviseringskrav. 

I Tyskland har indhentningsperioden hidtil været 10 år. Den forholdsvis 

lange indhentningsperiode blev midlertidigt fastlagt med den begrundelse, at 

selskaberne i forbindelse med introduktionen af den økonomiske benchmar-

king i 2005 skulle have en rimelig mulighed for at komme på niveau med 

hinanden.  Fra 2014 ændres indhentningsperioden til 5 år. 

Kravudmøntningen sker på baggrund af selskabernes samlede påvirkelige 

omkostninger. De påvirkelige omkostninger udgør de totale omkostninger 

fratrukket lønomkostninger
29

 og skatter, men er inklusiv kapitalomkostnin-

ger og betalinger til overliggende net. De påvirkelige omkostninger udgør 

ca. 80-90 pct. af det samlede omkostningsgrundlag. 

Eksempel 

Påvirkningen på indtægtsrammen fra resultatet af benchmarkingen kan be-

tragtes gennem følgende eksempel. Antag at de midlertidigt påvirkelige 

omkostninger i basisåret udgør 1.000 og selskabets effektivitetsscore er via 

benchmarking estimeret til 90 pct. Det betyder, at selskabet får beregnet føl-

gende basisomkostninger: 

   

   

I forhold til første reguleringsperiode, hvor selskaberne skal eliminere de 

påvirkelige omkostninger over 10 år, skal selskabet reducere de påvirkelige 

omkostninger årligt med 10. 

Lad os endvidere for simplificeringens skyld antage, at selskabets ikke-

påvirkelige omkostninger udgør 200, og stigningen i forbrugerpriserne er lig 

den teknologiske udvikling. Samtidig antages opgavemængde, nettab og 

kvalitet uændret for selskabet. 

                                                 

28
 Stochastic Frontier Analysis (SFA) er en parametrisk/stokastisk metode, der benyttes i 

økonomisk modellering. Metoden kan benyttes til at estimere produktivitet (effektivitet i 

forhold til den bedst præsterende virksomhed). 

29
 Lønomkostninger antages ikke påvirkelige, da selskaberne anvender flere forskellige ty-

per faste lønningsaftaler, herunder bl.a. fri elektricitet. 
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Selskabet får i dette eksempel beregnet en indtægtsramme i første regule-

ringsår på: 

 

Selskabet får således beregnet en indtægtsramme i år 1, hvor de påvirkelige 

omkostninger reduceres med 10 i forhold til de totale omkostninger på 

1.200 (midlertidigt påvirkelige omkostninger på 1.000 plus ikke-påvirkelige 

omkostninger på 200). 

Opsamling og perspektivering til dansk regulering 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på baggrund af besøgene hos de 

udenlandske regulatorer samt ovenstående redegørelse, at det er vanskeligt 

direkte at sammenligne del-elementer fra de udenlandske modeller med den 

danske. Det skyldes, både at indtægtsrammefastlæggelsen og benchmar-

kingmodellerne er meget forskellig og bygger på forskellige forudsætninger 

og antagelser.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at designet af den økonomiske 

regulering og primært benchmarkingen afhænger af ’udseendet’ på det land, 

hvori selskaberne er beliggende. Danmark er i den forbindelse et relativt lil-

le og homogent land i forhold til Norge og Tyskland. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker specifikt, at der f.eks. er stor for-

skel på definitionen af påvirkelige omkostninger i hhv. den tyske og danske 

model. I den danske model er de påvirkelige omkostninger lig med drifts-

omkostningerne (ekskl. afskrivninger) fratrukket nettab og ekstraordinære 

omkostninger, hvor de i den tyske model indeholder både afskrivninger og 

andre kapitalomkostninger. De påvirkelige omkostninger udgør således ca. 

52 pct. af omkostningsgrundlaget i den danske model mod 80-90 pct. i den 

tyske model. Udmøntningen foregår således på et væsentligt højere beløb i 

den tyske end i den danske model pga. størrelsen af de påvirkelige omkost-

ninger. 

Endvidere bemærker sekretariatet, at f.eks. udmøntningsperiode eller typen 

af rammevilkår ikke er sammenlignelig. Samtidig skal det nævnes, at ud-

møntningsperioden på 10 år i Tyskland er midlertidig og dermed ikke direk-

te sammenlignelig med de 4 år i Danmark. 

Samlet set betyder ovenstående, at det er svært at sammenligne udmøntning 

af effektiviseringskrav mellem den danske, norske og tyske model. Sekreta-

riatet vil dog fortsat videreudvikle den danske model, hvis sekretariatet fin-

der anledning til dette. I den forbindelse vil sekretariatet fortsat anvende 

benchmarkingmodellerne i Norge og Tyskland til inspiration. 

 



Notat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til udkast til afgørelse om reduktion af elnetselskabernes ind-
tægtsrammer for 2014 

Dansk Energi har den 20. september 2013 fra Sekretariatet for 

Energitilsynet (”Energitilsynet”) modtaget et udkast til afgørelse om 

reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2014 fra Energi-

tilsynet (”udkast til afgørelse”).  

 

Indledningsvis vil Dansk Energi kvittere for, at Energitilsynet har ind-

arbejdet følgende 3 ændringer i den anvendte benchmarkingmetode: 

 

- Behandler omkostninger til smart grid investeringer som ekstra-

ordinære omkostninger 

- Indført driftsækvivalenter til søkabler og muliggør ansøgning om 

ekstraordinære omkostninger ved omkostninger til udbedring af 

større fejl og skader 

- Fastsat tærskelværdier for tilfredsstillende kvalitet i levering på 

både aggregeret niveau og for enkeltkundeniveau  

 

Dansk Energi finder imidlertid nærværende udkast til afgørelse 

ufuldstændigt. Der er stadig en dataindhentningsprocedure i gang 

som følge af, at fristen for indberetninger af ekstraordinære omkost-

ninger vedr. omkostninger til målere og smart grid endnu ikke er ud-

løbet. Det anvendte datagrundlag i nærværende udkast til afgørelse 

er derfor særdeles usikkert og det er ikke muligt for branchen - på et 

kvalificeret grundlag - at vurdere effekterne af de af Energitilsynet 

gennemførte ændringer af modellen. Dertil kommer, at Energitilsynet 

endnu ikke har specificeret hvilke kriterier der vil blive anvendt til at 

bestemme hvilke omkostninger til smart grid der vil blive holdt ude af 

benchmarkingen.  

 

Af disse årsager finder Dansk Energi det uacceptabelt at skulle afgi-

ve høringssvar til afgørelsesudkastet og imødeser en ny høringsrun-

de når dataindhentningen er afsluttet og datamaterialet er indarbej-

det i et nyt afgørelsesudkast.  

 
  

Dok. ansvarlig: TNE  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2013-671  
Doknr: d2013-11935-27.0  
18-10-2013  
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Generelle bemærkninger 

Vedrørende håndtering af omkostninger til smart grid opfordrer bran-

chen Energitilsynet til at anvende den liste, som Dansk Energi har 

udarbejdet og fremsendt til Energitilsynet vedr. kategorisering og op-

gørelse af omkostninger til smart Grid. Listen bør samtidig udvides til 

også at omfatte egenfinansierede forsknings- og udviklingsaktivite-

ter. Branchen stiller sig til rådighed for en fortsat konstruktiv dialog 

om opgørelse af omkostninger til smart grid. 

 

Dansk Energi fastholder sin grundlæggende kritik af den anvendte 

netvolumenmodellen på trods af, at branchen ikke fik medhold på 

dette punkt i Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013 

(”Energiklagenævnets afgørelse”). Vi opfordrer på denne baggrund 

Energitilsynet til i højere grad at tage hensyn til usikkerhederne i 

modellen, når der udmøntes krav. 

 

Vi bemærker samtidig, at Energiklagenævnet i sin afgørelse skriver, 

at Energitilsynet skal inddrage nye data til at korrigere for rammevil-

kår på det tidspunkt hvor der eksisterer et datagrundlag. Der eksiste-

rer allerede en række muligheder for at frembringe et mere detaljeret 

datagrundlag, og branchen er naturligvis indstillet på at gå i dialog 

om supplerende data, der kan anvendes til korrektion for rammevil-

kår. 

 

Specifikke bemærkninger 

 

Med dette høringssvar retter Dansk Energi 2 hovedkritikpunkter mod 

den af Energitilsynet anvendte benchmarkingmetode og reduktion af 

selskabernes indtægtsrammer: 

 

1. Forkert metode til håndtering af fjernaflæste målere 

2. Nye effektiviseringskrav skal ses i forhold til allerede udmøntede 

effektiviseringskrav 

 

Begge kritikpunkter er kort opridset nedenfor og er yderligere uddy-

bet i afsnittene på de kommende sider. 

 

En række yderligere kritikpunkter og løsningsforslag er uddybet i af-

snit C bagerst i høringssvaret. 
  

Dansk Energi retter 2 

hovedkritikpunkter 
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Dansk Energi opfordrer Energitilsynet til at anvende følgende 2 

løsningsforslag: 

 

1) at Energitilsynet anvender samme benchmarkingmetode vedr. 

håndteringen af omkostninger til fjernaflæste målere i den øko-

nomiske benchmarkingmodel der blev anvendt i 2011-afgørelsen 

 

2) at Energitilsynet tager højde for allerede udmeldte varige effekti-

viseringskrav siden 2008 og standser kravudmålingen for sel-

skaber, der allerede er pålagt et akkumuleret effektiviseringskrav 

svarende til det opgjorte effektiviseringspotentiale i det aktuelle 

års benchmarking 

   

For fjernaflæste målere lægger Energitilsynet op til en model, som er 

problematisk fordi den kan føre til urimelige krav både for selskaber 

med fjernaflæste målere og for selskaber som overvejende har selv-

aflæste målere.  

 

Netvolumenmodellen er en skrøbelig størrelse og ændringer er svæ-

re at foretage uden at det risikerer at medføre en urimelig forskels-

behandling af selskaberne. Selskaber med selvaflæste målere vil 

fortsat blive vurderet på effektiviteten i måleropgaven. Men forskellen 

i prisniveauet i netvolumen og omkostninger fører til, at selskaber 

med fjernaflæste elmålere relativt set får tælleren reduceret med et 

større beløb end nævneren. 

 

Samtidig medfører den af Energitilsynet anvendte metode en mo-

delmæssig fejl. Det indebærer, at fjernaflæste målere helt udelades 

af beregningen af netvolumen vedr. administrationsomkostninger. På 

denne vis bliver selskaber med fjernaflæste elmålere ikke kompen-

seret for omkostninger til administration. Dette er en modelfejl idet al-

le selskaber – både selskaber med og uden fjernaflæste elmålere – 

afholder omkostninger til administration. 

 

Energitilsynets anvendte metode er i øvrigt fejlbehæftet, fordi den 

baserer sig på et meget usikkert og ufuldstændigt datagrundlag for 

fjernaflæste elmålere på grund af forskelle i regnskabspraksis i for-

hold til aktivering af fjernaflæste målere, samt i forhold til hvilke om-

kostningselementer, der afgrænser en fjernaflæst elmåler. Når Ener-

gitilsynet udeholder omkostninger til fjernaflæste elmålere af bench-

markingen, bliver resultatet en stor forskel i, hvilke omkostninger de 

enkelte netselskaber får trukket ud af benchmarkingen. Dermed bli-

ver der også stor forskel i, hvordan Energitilsynets nye meto-

de/korrektion påvirker det enkelte selskab og den samlede bench-

marking. 

 

 

Kritikpunkt nr. 1: Der 

anvendes en forkert 

metode til håndtering 

af fjernaflæste elmå-

lere 
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Som løsningsforslag til dette kritikpunkt anbefaler Dansk Energi, at 

Energitilsynet anvender samme benchmarkingmetode vedr. håndte-

ringen af omkostninger til fjernaflæste målere som Energitilsynet an-

vendte i sin afgørelse af 31. oktober 2011 (”2011-afgørelsen”). 

 

Branchen vurderer, at det foreslåede løsningsforslag er i fuld over-

ensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse hvoraf det frem-

går, at omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuvæ-

rende tidspunkt skal holdes uden for benchmarkingen som ekstraor-

dinære omkostninger.  

 

Dansk Energi bemærker samtidig, at definitionen af ekstraordinære 

omkostninger, samt den måde hvorpå ekstraordinære omkostninger 

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

sultat af Energitilsynets egne beslutninger.  

 

Dette kritikpunkt samt tilhørende løsningsforslag er uddybet i afsnit A 

herunder. 

 

Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse, at Energitilsynet bør 

underkaste branchens synspunkter om allerede realiserede effektivi-

seringer en nærmere vurdering i forbindelse med benchmarkingen 

for 2014. Dette undlader Energitilsynet i høringsudkastet og fortsæt-

ter dermed den ukritiske brug af netvolumenmodellen, som branchen 

løbende har påpeget problemerne med.  

 

Branchen forstår Energiklagenævnets afgørelse således, at Energi-

tilsynet i forhold til allerede udmøntede effektiviseringer er forpligtiget 

til at analysere problemets omfang på baggrund af de seks års data, 

der er til rådighed.  

 

Konsekvensen af ikke at tage højde for allerede udmøntede effekti-

viseringer er, at netselskaber vil kunne blive pålagt et akkumuleret 

effektiviseringskrav og deraf følgende varige indtægtsrammeredukti-

oner, som overskrider selskabets opgjorte effektiviseringspotentiale. 

 

Som løsningsforslag til dette kritikpunkt foreslår Dansk Energi, at 

Energitilsynet tager højde for de af Energitilsynet allerede udmeldte 

varige effektiviseringskrav for årene siden 2008, således, at Energi-

tilsynet ved sin udmøntning af effektiviseringskrav for 2014 og deraf 

følgende individuelle varige reduktioner af netselskabernes indtægts-

rammer, er begrænset af det effektiviseringspotentiale, der kan op-

gøres i forhold til det enkelte netselskab.  

 

Dette kritikpunkt samt tilhørende løsningsforslag er uddybet i afsnit B 

nedenfor. 

 
  

Kritikpunkt nr. 2: Nye 

effektiviseringskrav 

skal ses i forhold til 

allerede udmøntede 

effektiviseringskrav 
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Afsnit A - Uddybning af kritikpunkt nr. 1: Der anvendes forkert 

metode til håndtering af fjernaflæste elmålere 

 

Ved sidste års benchmarking i Energitilsynets afgørelse af 18. de-

cember 2012 (”2012-afgørelsen”) indførte Energitilsynet en selv-

stændig afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere, der udtryk-

ker en gennemsnitlig afskrivning pr. fjernaflæst måler. Branchen 

fandt, at denne metode var fejlbehæftet fordi den nye afskrivnings-

ækvivalent var fastsat på et alt for usikkert og ikke gennemarbejdet 

grundlag, hvilket medfører, at inddragelsen af ækvivalenten bidrager 

med betydelig mere usikkerhed i modellen end tiltaget bidrager til 

egentlig effektivitetsmåling.  

 

På denne baggrund klagede branchen til Energiklagenævnet og fik 

medhold. På side 46 i Energiklagenævnets afgørelse fremgår såle-

des følgende tekst (Dansk Energis fremhævning): 

 

”Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle 

omkostninger som udgangspunkt skal indgå i benchmarkingen. Ener-

giklagenævnet finder dog, at benchmarkingen løbende skal tilpasses 

den teknologiske udvikling. Da teknologien endnu ikke er generelt ud-

bredt, og da der alene foreligger et meget varierende og ufuldstændigt 

datagrundlag, finder Energiklagenævnet, at omkostningerne vedrø-

rende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes uden 

for benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Energiklage-

nævnet kan på denne baggrund ikke tiltræde Energitilsynets afgørelse 

for så vidt angår benchmarkingen af fjernaflæste målere.” 

 

Branchen anbefalede og anførte i sin klage, at Energitilsynets 

benchmarking af omkostninger vedrørende fjernaflæste målere i 

stedet bør ske på baggrund af den metode, som Energitilsynet an-

vendte i 2011-afgørelsen vedrørende effektiviseringskrav for 2012.  

 

I udkast til afgørelse har Energitilsynet imidlertid undladt at følge 

branchens anbefaling og i stedet anvende en metode hvor omkost-

ninger forbundet med fjernaflæste målere, samt selskabets antal af 

fjernaflæste målere, helt udgår af modellen. På side 24 og 25 i ud-

kast til afgørelse er anført følgende tekst (Dansk Energis fremhæv-

ning):  

 

”Sekretariatet for Energitilsynet vil korrigere sidste års afgørelse i 

overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse og udsender 

en ny korrigeret afgørelse i efteråret 2013 vedrørende ”Effektivise-

ringskrav til elnetselskaberne for 2013”. Sekretariatet for Energitilsynet 

vil følge samme princip i dette års benchmarkingmodel vedr. omkost-

ninger til smart grid projekter og fjernaflæste målere. Det betyder, at 

omkostninger til smart grid projekter og fjernaflæste fratrækkes sel-

skabernes omkostningsgrundlag som ekstraordinære omkostninger. 

… 

Ændringen af behandlingen af fjernaflæste målere i dette års model 

Dansk Energi har 

tidligere fremført, at 

benchmarkingen bør 

ske på baggrund af 

metoden fra 2011-

afgørelsen 

Branchen har fået 

medhold i Energikla-

genævnet 
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betyder, at selskaberne ikke længere bliver benchmarket på fjernaflæ-

ste målere. Det vil sige, omkostninger forbundet med fjernaflæste må-

lere samt selskabets antal af fjernaflæste målere udgår af modellen. 

Ændringen medfører således, at både selskabernes omkostnings-

grundlag og netvolumen reduceres i det omfang, selskaberne har 

fjernaflæste målere.” 

 

Dansk Energi finder at den af Energitilsynet anvendte metode er for-

kert, og kan medføre urimelige krav for selskaberne  
 

Energitilsynet anvendte benchmarkingmetode er problematisk 

og kan medføre urimelige krav for selskaberne:  

 

Den af Energitilsynet anvendte benchmarkingmetode er forkert fordi 

selskaber med fjernaflæste elmålere som følge af den anvendte me-

tode får reduceret deres omkostningsindeks set i forhold til selskaber 

med selvaflæste elmålere.  

 

Selskaber med fjernaflæste elmålere får omkostninger i tælleren 

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

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

selskaber med selvaflæste elmålere medtages omkostninger til må-

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

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

med fjernaflæste elmålere set i forhold til selvaflæste elmålere får 

tælleren reduceret med et større beløb end nævneren.  

 

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

nes målerteknologi, da den diskriminerer mod selskaber med selvaf-

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

gen set i forhold til selskaber med fjernaflæste elmålere.  

 

   

Energitilsynet anvendte metode er fejlbehæftet som følge af, at den 

baserer sig på et meget usikkert og ufuldstændigt datagrundlag for 

fjernaflæste elmålere. Usikkerheden skyldes, at selskaberne har for-

skellig regnskabspraksis i forhold til aktivering af fjernaflæste målere 

samt i forhold til hvilke omkostningselementer der afgrænser en 

fjernaflæst elmåler. 

 

Energiklagenævnet fandt i sin afgørelse en så stor usikkerhed i sel-

skabernes regnskabspraksis vedr. aktivering af fjernaflæste målere, 

at det ikke er muligt at beregne en ny afskrivningsækvivalent. Af side 

46 i Energiklagenævnets afgørelse fremgår det samtidigt, at data-

grundlaget er meget varierende og ufuldstændigt (Dansk Energis 

fremhævning): 

 

”Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle 

omkostninger som udgangspunkt skal indgå i benchmarkingen. Ener-

Den af Energitilsynet 

anvendte metode er 

problematisk, ikke 

teknologineutral og 

kan medføre urimeli-

ge kravfor selska-

berne 

Energitilsynets an-

vendte metode er 

fejlbehæftet som føl-

ge af et usikkert og 

ufuldstændigt data-

grundlag 

Energiklagenævnet 

finder datagrundlaget 

særdeles usikkert 
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giklagenævnet finder dog, at benchmarkingen løbende skal tilpasses 

den teknologiske udvikling. Da teknologien endnu ikke er generelt ud-

bredt, og da der alene foreligger et meget varierende og ufuldstændigt 

datagrundlag, finder Energiklagenævnet, at omkostningerne vedrø-

rende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes uden 

for benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger.” 

 

Når Energitilsynet udeholder omkostninger til fjernaflæste elmålere 

af benchmarkingen, samtidig med, at disse omkostninger varierer 

mellem selskaber som følge af forskelle i afgrænsning af indeholdte 

omkostningselementer og via forskelle i regnskabspraksis, bliver re-

sultatet en stor forskel i hvilke omkostninger de enkelte netselskaber 

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

skel i, hvordan Energitilsynets nye metode/korrektion påvirker det 

enkelte selskab og den samlede benchmarking. 

 

 

Energitilsynets metode baserer sig på et meget usikkert data-

grundlag: 

 

Energitilsynet har i forbindelse med årets afgørelse indhentet nye 

oplysninger om omkostninger forbundet med fjernaflæste elmålere 

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

oplysninger ikke afhjælper problemet med dårlig datakvalitet vedr. 

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

skabernes regnskabspraksis, da der ikke er en entydig metode til at 

håndtere omkostninger til fjernaflæste elmålere.  

 

Der er også en betydelig udfordring forbundet med validering af 

Energitilsynets nye dataindhentning. Energitilsynet ligger ikke inde 

med specifikke oplysninger om de indhentede data (fx oplysninger 

om hvilke omkostninger de forskellige selskaber har liggende i deres 

afskrivninger) og denne mangel på kontrolmulighed kan betyde, at 

selskaber med fjernaflæste målere kan få udeholdt vidt forskellige 

omkostninger fra deres grundlag. Denne usikkerhed kan risikere at 

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

benchmarkbasis der får udeholdt for mange omkostninger. 

 

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

mere korrekte driftsomkostninger og afskrivninger for fjernaflæste 

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

rende ækvivalenter, der viser at datakvaliteten i mange tilfælde er 

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

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

blev slet ikke anvendt grundet den store usikkerhed.  

 

Den metode som Energitilsynet med årets afgørelse lægger op til at 

ville anvende til fjernaflæste elmålere indebærer, at alle selskaber-

nes estimerede driftsomkostninger og afskrivninger forbundet med 

Stor forskel i hvilke 

omkostninger der 

udeholdes af bench-

markingen for det 

enkelte selskab 
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fjernaflæste elmålere udelades af benchmarkinggrundlaget. Det har 

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

effekt i benchmarking og i udmøntning af effektiviseringskrav.  

 

   

Denne forskel i regnskabspraksis – samt i afgrænsning af omkost-

ningselementer forbundet med fjernaflæste elmålere – bør ikke ligge 

selskaberne til last. Energitilsynet bør i stedet følge Energiklage-

nævnets anbefaling og fokusere på at eliminere den usikkerhed der 

er forbundet med den dårlige datakvalitet vedr. fjernaflæste målere. 

Det vil ske ved at anvende samme benchmarkingmetode vedr. hånd-

teringen af omkostninger til fjernaflæste målere i den økonomiske 

benchmarkingmodel, der blev anvendt i 2011-afgørelsen. 

 

Et andet forhold vedrører, at den af Energitilsynet anvendte metode 

indeholder en modelfejl og tager ikke højde for selskabernes admini-

strationsomkostninger. 

 

 

Modelfejl indebærer, at der ikke tages højde for selskabernes 

administrationsomkostninger: 

 

Et andet problem ved den af Energitilsynet anvendte metode inde-

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

re helt udelades af beregningen af netvolumen vedr. administrati-

onsomkostninger. På denne vis bliver selskaber med fjernaflæste 

elmålere ikke kompenseret for omkostninger til administration. Dette 

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

fordi kalibreringen af netvolumen kræver en målerækvivalent for at 

kunne beregne netvolumen for administrationsomkostningerne. Det 

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

fjernaflæste elmålere – afholder omkostninger til administration.  

 

Den af Energitilsynet anvendte modelændring for fjernaflæste måle-

re er således ikke brugbar som løsning. Én komponentklasse kan 

ikke pilles ud af modellen uden at forrykke kalibreringen fundamen-

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

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

dellens kalibrering og foretage en ny korrektionen for omkostninger 

til fjernaflæste målere efter beregningen af det relative forhold mel-

lem selskaberne.  

 

   

Energitilsynet bør anvende en benchmarkingmetode, der er neutral 

og hverken diskriminerer mod selskaber med selvaflæste elmålere 

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

rer modelfejl.  

 

Energitilsynets an-

vendte metode op-

fylder ikke Energi-

klagenævnets anvis-

ning om at eliminere 

usikkerhed i datakva-

litet vedr. fjernaflæ-

ste elmålere 

Den anvendte meto-

de indeholder samti-

dig en modelfejl 
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Branchens foreslår på denne baggrund, at Energitilsynet anvender 

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

ningsgrundlaget (benchmarkbasis) på baggrund af omkostninger, 

der ikke var korrigeret for omkostninger vedrørende fjernaflæste må-

lere, mens de enkelte selskabers krav efterfølgende blev beregnet 

på baggrund af selskabernes omkostninger korrigeret for omkostnin-

ger til fjernaflæste målere.  

 

Den foreslåede metode sikrer, at selskaber med selvaflæste elmåle-

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

ligningsgrundlaget) og de enkelte selskabers omkostningsindeks be-

regnes på baggrund af de samme ækvivalenter. Dermed undgås 

det, at selskaber med fjernaflæste elmålere får tælleren reduceret 

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

lere. Samtidig behandler den foreslåede metode også fjernaflæste 

elmålere rimeligt ved, at fjernaflæste elmålere indgår uden omkost-

ninger i tæller og benchmarkes mod selskaber med omkostninger i 

tæller og med volumen i nævner. 

 

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

stemmelser med Energiklagenævnets Afgørelse hvoraf det fremgår, 

at omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuværende 

tidspunkt skal holdes uden for benchmarkingen som ekstraordinære 

omkostninger.  
 

Den foreslåede metode er i overensstemmelse med retningslin-

jer i Energiklagenævnets afgørelse og udeholder alle omkost-

ninger vedr. fjernaflæste elmålere for samtlige selskaber: 

 

Den foreslåede metode indebærer, at der i første omgang opgøres 

et sammenligningsgrundlag (en benchmarkbasis) på baggrund af 

alle selskabernes omkostninger inklusive omkostninger vedrørende 

fjernaflæste målere.  

 

Umiddelbart herefter foretages en korrektion for samtlige af de en-

kelte selskaber hvor alle omkostninger vedrørende fjernaflæste el-

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

enkelte selskabers effektiviseringskrav.  

 

Dermed opfylder den foreslåede model til fulde de retningslinjer, som 

er angivet i Energiklagenævnets afgørelse, hvoraf det fremgår, at 

omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuværende tids-

punkt skal holdes uden for benchmarkingen som ekstraordinære 

omkostninger. 

 

Dansk Energi bemærker samtidig, at definitionen af ekstraordinære 

omkostninger, samt den måde hvorpå ekstraordinære omkostninger 

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

resultat af Energitilsynets egne beslutninger. Energitilsynet har tidli-

Branchen anbefaler, 

at Energitilsynet an-

vender samme meto-

de som i 2011-

afgørelsen 

Metoden anvendt i 

2011-afgørelsen be-

handler både selska-

ber med fjernaflæste 

og selvaflæste elmå-

lere rimeligt 

 

Den foreslåede me-

tode er i fuld over-

ensstemmelse med 

retningslinjerne i 

Energiklagenævnets 

Afgørelse 
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gere ændret metode til håndtering af ekstraordinære omkostninger 

og der eksisterer ikke nogen lovmæssige hindringer for at Energitil-

synet justerer metoden som foreslået. 

   

Dansk Energi opfordrer på denne baggrund Energitilsynet til at an-

vende følgende løsningsforslag: 

 

Dansk Energi opfordrer Energitilsynet til at anvende følgende 

løsningsforslag:  

 

Løsningsforslag: Dansk Energi opfordrer til, at Energitilsynet anven-

der samme benchmarkingmetode vedr. håndteringen af omkostnin-

ger til fjernaflæste målere i den økonomiske benchmarkingmodel der 

blev anvendt i 2011-afgørelsen 

 

Konsekvens:  

Dette løsningsforslag er i overensstemmelse med Energiklagenæv-

nets afgørelse og løser kritikpunkt nr. 1 ved at opnå en neutral 

benchmarking som ikke medfører urimelige krav.  

 

Dermed undgås en metode der diskriminerer mod selskaber med 

selvaflæste elmålere, der alt andet lige, falder dårligere ud i bench-

markingen set i forhold til selskaber med fjernaflæste elmålere.  

 

Samtidig sikrer metoden, at alle selskaber behandles rimeligt ved at 

få opgjort omkostninger til administration korrekt i netvolumen. Det 

gælder både for selskaber med fjernaflæste og selvaflæste elmålere. 

   

 

Afsnit B - Kritikpunkt nr. 2: Nye effektiviseringskrav skal ses i 

forhold til allerede udmøntede effektiviseringskrav 

 

Energitilsynet benchmarkingmetode og udmøntning af effektivise-

ringskrav indebærer, at netselskaber vil kunne blive pålagt et akku-

muleret effektiviseringskrav og deraf følgende varige indtægtsram-

mereduktioner, som overskrider selskabets opgjorte effektiviserings-

potentiale. 

 

Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse, at Energitilsynet bør 

underkaste branchens synspunkter om allerede realiserede effektivi-

seringer en nærmere vurdering i forbindelse benchmarkingen for 

2014. Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår således følgende 

tekst på side 44 (Dansk Energis fremhævning): 

 

”Energiklagenævnet er også opmærksomt på, at klagerne har gjort 

gældende, at elnetselskaberne i perioden fra 2007 til 2011 har haft en 

real effektivisering på 3,4 procent om året (akkumulerede effektive-

ringskrav). Energitilsynet ses ikke at have imødegået de af klagerne 

Løsningsforslag til 

kritikpunkt nr. 1 

Energiklagenævnet 

beder Energitilsynet 

om at underkaste 

branchens syns-

punkter om realise-

rede effektiviseringer 

en nærmere vurde-

ring 
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opgjorte effektiviseringer i perioden på en sådan måde, at forholdet 

skulle være uden betydning for en korrekt benchmarking. Energikla-

genævnet finder dog ikke, at dette forhold i sig selv er tilstrækkeligt til 

at ophæve Energitilsynets afgørelse. Ved udmeldelsen af effektivise-

ringskrav for 2014, bør klagernes synspunkter om realiserede effekti-

viseringer dog underkastes en nærmere vurdering.” 

 

Energiklagenævnets anvisning skal ses i forlængelse af Dansk 

Energis klage på vegne af selskaberne af 16. januar 2013 hvoraf det 

fremgik, at branchen fandt det urimeligt, at de enkelte netselskaber 

vil kunne blive pålagt et akkumuleret effektiviseringskrav og deraf 

følgende varige indtægtsrammereduktioner, som overskrider selska-

bets opgjorte effektiviseringspotentiale. 

 

Dansk Energi kan ved gennemlæsning af udkast til afgørelse konsta-

tere, at Energitilsynet har undladt at følge Energiklagenævnets an-

visning om at gennemføre en nærmere vurdering af realiserede ef-

fektiviseringer. Energitilsynet fortsætter dermed den ukritiske brug af 

netvolumenmodellen til at udmønte effektiviseringskrav, hvilket bran-

chen løbende har påpeget problemerne ved. Dette er direkte i mod-

strid med Energiklagenævnets anvisninger. Branchen forstår Energi-

klagenævnets afgørelse således, at Energitilsynet i forhold til allere-

de udmøntede effektiviseringer er forpligtiget til at analysere proble-

mets omfang på baggrund af de syv års data der er til rådighed.  

 

Et eksempel på udmøntning af akkumulerede effektiviseringskrav er 

SEAS-NVE, som Energitilsynet i nærværende udkast til afgørelse 

opgør et effektiviseringspotentiale for på ca. kr. 50,7 mio. Til sam-

menligning har Energitilsynet i perioden 2008-2014 desuagtet redu-

ceret SEAS-NVE's indtægtsramme med ca. kr. 54,5 mio. (inkl. re-

duktionen i udkast til afgørelse). Dermed overskrider Energitilsynets 

akkumulerede effektiviseringskrav det i år opgjorte effektiviserings-

potentiale for SEAS-NVE.1 

 

De årlige effektiviseringskrav udmøntes i varige indtægtsrammere-

duktioner, som for tid og evighed begrænser et netselskab mulighed 

for at oppebære indtægter. Det bør derfor sikres, at den samlede 

(akkumulerede) beskæring af et netselskabs indtægtsgrundlag be-

grænses til at udgøre det aktuelle opgjorte effektiviseringspotentiale. 

Denne tilgang anerkender, at effektiviseringspotentialet fra år til år 

                                                
1
 Dansk Energi henleder samtidig opmærksomhed på, at SEAS-NVE fra regn-

skabsåret 2006 til 2011 har reduceret de påvirkelige omkostninger fra kr. 225 
mio. til kr. 164 mio. Selv hvis der tages højde for ændringen vedr. lovpligtig 
energirådgivning på omtrent kr. 25 mio., er der sket en markant reduktion i de 
påvirkelige omkostninger. De stigende krav skyldes således ikke, at SEAS-NVE 
hverken har forholdt sig passivt og/eller ikke effektiviseret. Tvært imod har SE-
AS-NVE direkte på de påvirkelige omkostninger indhentet det opgjorte potentia-
le. Nyeste data fra 2012 er ikke medtaget i denne opgørelse, da der forekom-
mer et databrud ved sammenlægning af bevillinger for distribution og transmis-
sion.  

I udkast til afgørelse 
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kan vokse som følge af, at de mest effektive netselskaber har effek-

tiviseret yderligere. Der fastlægges dermed et selskabsspecifikt loft 

for udmøntning af effektiviseringskrav, der tager højde for, at de 

mest effektive selskaber løbende har effektiviseret sig over perioden.  

 

Dansk Energi opfordrer på denne baggrund Energitilsynet til at an-

vende følgende løsningsforslag: 

 

 

Dansk Energi opfordrer Energitilsynet til at anvende følgende 

løsningsforslag:  

 

Løsningsforslag: at Energitilsynet tager højde for allerede udmeldte 

varige effektiviseringskrav for årene 2008-2014 og standser kravud-

målingen for selskaber, der allerede er pålagt et akkumuleret effekti-

viseringskrav svarende til det opgjorte effektiviseringspotentiale i det 

aktuelle års benchmarking.  

 

Konsekvens:  

Dette løsningsforslag løser kritikpunkt nr. 2 ved at der etableres et 

loft over de varige effektiviseringskrav Energitilsynet har udmeldt i 

perioden siden 2008.  

 

Energitilsynet vil samtidig opfylde Energiklagenævnets afgørelse om, 

at klagernes synspunkter om realiserede effektiviseringer bør under-

kastes en nærmere vurdering ved udmeldelse af effektiviseringskrav 

for 2014. 

 

Løsningsforslaget anerkender, at effektiviseringspotentialet fra år til 

år kan vokse som følge af, at de mest effektive netselskaber har 

effektiviseret yderligere. Der fastlægges dermed et selskabsspecifikt 

loft for udmøntning af effektiviseringskrav, der tager højde for, at de 

mest effektive selskaber løbende har effektiviseret sig over perioden. 

 

Det er samtidig branchens vurdering, at dette løsningsforslag vil be-

skytte selskaberne mod de usikkerhedsmomenter der er knyttet til 

benchmarkingmodellen - fx naturlige variationer i omkostninger hvor 

en række netselskaber, der i et givent år udgør best practice, reelt 

kan være ”overeffektive” i forhold til deres gennemsnitlige omkost-

ningsniveau set over en årrække.  

   

 

Afsnit C – Øvrige kritikpunkter og løsningsforslag 
 

Dette afsnit indeholder en række øvrige kritikpunkter og løsningsfor-

slag. 

 

Kundetæthedskorrektion 

 

Løsningsforslag til 

kritikpunkt nr. 2 
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Af udkast til afgørelse fremgår det, at Energitilsynet har ændret kun-

detæthedskorrektionen fra en log-lineær korrektion til en lineær kor-

rektion. Det skyldes, at Energitilsynet i forbindelse med den opdate-

rede analyse for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed 

på ny har vurderet den funktionelle sammenhæng mellem observati-

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

klaringsgrad end den logaritmiske samt væsentligt lavere standard-

fejl. Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrektionen bør 

indgå lineært i modellen.  

 

Dansk Energi bemærker, at Energitilsynet finder et databrud mellem 

regnskabsårene 2011 og 2012 og derfor alene baserer sine analy-

serne af fordyrende rammevilkår på et datasæt bestående at data fra 

regnskabsårene 2011 og 2012 – et datasæt der består af i alt 101 

observationer. 

 

Branchen vurderer, at dette datagrundlag som udgangspunkt er me-

get spinkelt. Det har tilmed stor betydning for selskaberne (især for 

selskaber med meget lav kundetæthed) om der anvendes en lineær 

eller en logaritmisk korrektion.  

 

Dansk Energi finder det uheldigt, at der foretages et metodevalg – 

mellem lineær og logaritmisk korrektion - på et spinkelt datagrundlag 

som har stor økonomisk effekt for selskaberne (og meget stor betyd-

ning for enkelte selskaber).  

 

Som løsning til dette foreslår branchen, at korrektion for kundetæt-

hed både foretages med anvendelse af lineær og logaritmisk sam-

menhæng. Derefter bør Energitilsynet anvende en best-off tilgang, 

hvor det enkelte selskab tildeles det mindste af de to opgjorte effek-

tiviseringskrav. 

 

Benchmarking af 50 kV selskaber med distributionsbevilling 

 

Der eksisterer kun to 50 kV selskaber og begge disse selskaber bli-

ver sammenholdt med fraktilen opgjort på baggrund af distributions-

selskaber. Dette er problematisk fordi selskaberne ikke har nogen 

kunder og derfor ikke er umiddelbart sammenlignelige med de øvrige 

distributionsselskaber.  

 

Der vil imidlertid også være problemer forbundet med at foretage en 

separat benchmarking af disse to 50 kV selskaber. Selve benchmar-

kingen og udmåling af effektiviseringskrav bliver tilfældig og kraftigt 

påvirket af fx vakante stillinger og tilfældige variationer i forhold mel-

lem årets investerings- og driftsaktiviteter. 

 

Dansk Energi foreslår på denne baggrund, at de to 50 kV selskaber 

holdes ude af benchmarkingen. 

 

Metodevalg baseres 

på et spinkelt data-

grundlag 

Kundetæthedskor-

rektion ændres fra 

logaritmisk til lineær 

 Metodevalget har 

stor betydning for 

selskabernes effekti-

viseringskrav 

Løsningsforslag: 

Foretag både en li-

neær og logaritmisk 

korrektion og anvend 

et best-off princip 

50 kV selskaber uden 

kunder sammenhol-

des med selskaber 

der har kunder  

Løsningsforslag: 

Udehold de to 50 kV 

af benchmarkingen 

Separat benchmar-

king af kun 2 selska-

ber er også proble-

matisk 
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Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

 

Høringssvar vedr. udkast til afgørelse om effektiviseringskrav 
til elnetselskaberne for 2014   

 

 

 

DONG Energy Eldistribution A/S (DEE) tilslutter sig Dansk Energis høringssvar 

afsendt på vegne af den samlede branche. Her følger DEE's høringssvar.  

 

DEE og branchen påklagede sidste års afgørelse om effektiviseringskrav til 

Energiklagenævnet. Afgørelsen fra Energiklagenævnet betyder, at 

omkostninger til Smart Grid og fjernaflæste målere skal holdes ude af 

benchmarkingen. Herudover påpegede Energiklagenævnet i afgørelsen to 

områder hvor Energitilsynet skal tage hensyn til branchens påstande i klagen. 

Det gælder i forhold til tidligere udmeldte krav, hvor Energiklagenævnet 

pålægger Energitilsynet at underkaste betydningen af allerede realiserede 

effektiviseringer en nærmere vurdering, og det gælder i forhold til korrektion for 

rammevilkår, hvor Energiklagenævnet peger på behovet for løbende revision.  

 

DEE ønsker særligt at fremhæve ét kritikpunkt i dette høringssvar. I årets 

effektiviseringskrav er der ikke taget hensyn til tidligere års udmeldte krav trods 

Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013, som pålagde Energitilsynet 

at underkaste området en nærmere vurdering. For DEE betyder den manglende 

hensyntagen til tidligere års udmeldte krav, at indtægtsrammen nu samlet set er 

reduceret med mere end det samlede effektivitetspotentiale. Dette strider mod 

elforsyningslovens bestemmelser om fastsættelse af selskabernes 

indtægtsrammer. Energitilsynet bør etablere en sammenhæng mellem det 

opgjorte effektiviseringspotentiale og de udmøntede krav, så de samlede 

udmøntede krav ikke overstiger de enkelte selskabers effektiviseringspotentiale 

i benchmarkingmodellen. Dette uddybes i afsnit 1 nedenfor. 

 

I det foreliggende udkast til afgørelse udestår Energitilsynets endelige vurdering 

af selskabernes indberetninger af ekstraordinære omkostninger til Smart Grid 

og fjernaflæste målere. DEE forventer, at selskaberne får mulighed for at afgive 

høringssvar til en afgørelse, som indeholder Energitilsynets vurdering af de 

anmeldte ekstraordinære omkostninger, hvilket vil følge de almindelige 

forvaltningsretlige principper.  

 

97

Bilag 9



  

 Side 2/16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

1. Udmøntning af krav skal ske i forhold til det samlede 

effektiviseringspotentiale ..................................................................................... 2 

Effektiviseringspotentiale, realiserede effektiviseringer og akkumulerede 

krav generelt ................................................................................................. 3 

Effektiviseringspotentiale og akkumulerede krav for DEE ........................... 9 

2. Fjernaflæste målere ....................................................................................... 10 

3. Smart Grid omkostninger............................................................................... 11 

4. Sammenhæng mellem økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen .......... 11 

5. Tærskelværdi for kvalitet i leveringen ............................................................ 12 

6. Ekstraordinære omkostninger ....................................................................... 13 

7. Betydelig usikkerhed bør afspejles i udmøntningen af krav .......................... 14 

8. Korrektion for gebyromkostninger ................................................................. 15 

9. Øget sammenlignelighed og bedre korrektion for rammevilkår .................... 15 

 

 

1. Udmøntning af krav skal ske i forhold til det samlede 
effektiviseringspotentiale 

 

Energitilsynet bør justere årets afgørelse, så det sikres, at de krav der 

udmøntes, fastsættes i forhold til effektiviseringspotentialet.  De akkumulerede 

krav ekskl. årets afgørelse udgør 293 mio. kr. for DEE, mens 

effektiviseringspotentialet i udkastet til afgørelse er opgjort til 31,9%, svarende 

til i alt 210 mio. kr. udmålt på de påvirkelige omkostninger.  Da de 

akkumulerede krav således overstiger effektiviseringspotentialet anmodes 

Energitilsynets om at reducere årets krav for DEE til 0 kr.  

 

Baggrund 

Ved høringen af afgørelsen om effektiviseringskrav i 2012 anførte både Dansk 

Energi og DEE, at det er nødvendigt at Energitilsynet ved udmålingen af 

effektiviseringskrav tager højde for allerede realiserede effektiviseringer og for 

tidligere udmeldte krav. Energitilsynet imødekom ikke branchen på dette punkt, 

hvorfor der blev indgivet en klage til Energiklagenævnet.  

 

Energiklagenævnet anerkender i sin afgørelse af 19. august 2013, at de i 

perioden fra 2007 realiserede effektiviseringer og akkumulerede 

effektiviseringskrav må tillægges betydning ved Energitilsynets udmåling af nye 

effektiviseringskrav. Energiklagenævnet tager ikke konkret stilling til, hvilken 

betydning de allerede foretagne effektiviseringer skal have for en korrekt 

benchmarking, men Klagenævnet opfordrer Energitilsynet til at underkaste 

selskabernes synspunkt en nærmere vurdering i forbindelse med afgørelsen om 

effektiviseringskrav for 2014. Der henvises til nedenstående uddrag af 

Energiklagenævnets afgørelse (side 44):  
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”Energiklagenævnet er også opmærksomt på, at klagerne har gjort gældende, 

at elnetselskaberne i perioden fra 2007 til 2011 har haft en real effektivisering 

på 3,4 procent om året (akkumulerede effektiviseringskrav). Energitilsynet ses 

ikke at have imødegået de af klagerne opgjorte effektiviseringer i perioden på 

en sådan måde, at forholdet skulle være uden betydning for en korrekt 

benchmarking. Energiklagenævnet finder dog ikke, at dette forhold i sig selv er 

tilstrækkeligt at ophæve Energitilsynets afgørelse. Ved udmeldelsen af 

effektiviseringskrav for 2014, bør klagernes synspunkter om realiserede 

effektiviseringer dog underkastes en nærmere vurdering.” [vores 

understregninger].” 

 

Energiklagenævnet pålægger således Energitilsynet at underkaste betydningen 

af allerede realiserede effektiviseringer en nærmere vurdering inden der 

udmeldes effektiviseringskrav for 2014. DEE er på den baggrund overrasket 

over, at SET i udkastet til afgørelse ikke adresserer Energiklagenævnets 

opfordring. SET har således undladt at forholde sig til spørgsmålet om den 

faktiske udvikling i selskabernes effektiviseringer og de akkumulerede udmålte 

effektiviseringskrav set i forhold til det potentiale, der er opgjort og som danner 

grundlag for de effektiviseringskrav som der lægges op til i udkastet til 

afgørelse.. 

 

DEE er opmærksom på, at SET i på side 9-11 i bilag 1 til udkastet til afgørelse 

behandler problemstillingen vedrørende akkumulerede effektiviseringskrav i 

forhold til effektiviseringspotentialet ud fra et teoretisk eksempel. DEE forstår 

SETs beskrivelse af sammenhængene mellem opgjort potentiale og udmålte 

krav således, at SET anerkender, at det vil være et problem, hvis de 

akkumulerede udmålte effektiviseringskrav kan overstige det opgjorte 

potentiale, hvilket for så vidt er positivt. Dog bemærkes det, at SET 

tilsyneladende er af den opfattelse at loftet over udmeldte effektiviseringskrav 

skal ses i forhold til samlede omkostningsgrundlag. Efter DEE’s opfattelse skal 

loftet over udmeldte krav ses i forhold til den del af omkostningsgrundlaget, der 

udgøres af påvirkelige omkostninger, og det akkumulerede effektiviseringskrav 

bør i SET’s eksempel derfor ikke kunne overstige 520.000 kr. 

 

Imidlertid er eksemplet, som SET baserer sin beskrivelse af Energitilsynets 

model på baseret på fejlagtige antagelser, og er misvisende set i forhold til de 

reelle sammenhænge mellem opgjort potentiale, udmålte krav og realiserede 

effektiviseringer, hvilket var det forhold, som Energiklagenævnet pålagde 

Energitilsynet at underkaste en nærmere vurdering. Der er i det følgende afsnit 

redegjort nærmere for dette med udgangspunkt i SETs eget eksempel.  

 

Effektiviseringspotentiale, realiserede effektiviseringer og akkumulerede 

krav generelt 

SET baserer sit eksempel på, at benchmarkbasis henover en periode på 30 år 

ikke ændrer sig. Dette er som anført misvisende, idet branchen igennem en 

årrække har realiseret væsentlige effektiviseringer. Der henvises til Dansk 
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Energis replik af 30. april 2013 vedrørende klagesagen om sidste års 

benchmarkingafgørelse, hvor det er dokumenteret, at branchen har gennemført 

en gennemsnitlig real effektivisering på 3,4% om året i perioden 2007-2012. Det 

er netop dette forhold, som Energitilsynet i medfør af Energiklagenævnets 

afgørelsen af 19. august 2013, skal underkaste en nærmere vurdering, og det 

undrer derfor DEE, at netop dette forhold er helt fraværende i udkastet til 

afgørelse.  

 

Såfremt udviklingen i realiserede effektiviseringer bygges ind i SETs eksempel i 

bilag 1, kan der opstilles nedenstående eksempel, hvor det er lagt til grund, at 

alle selskaber har effektiviseret lige meget – 2 % om året – henover perioden. I 

eksemplet er det således antaget, at selskabet med et effektiviseringsefterslæb 

effektiviserer i samme takt som de mest effektive selskaber og ikke er i stand til 

yderligere at indhente efterslæbet, hvorfor effektiviseringspotentialet udtrykt i 

procent holdes konstant.  

 

Tabel 1: Branchen effektiviserer med 2% - selskab følger med men henter ikke 

efterslæbet 

År    1 2 10 20 30 

a  Omkostningsgrundlag  10.000.000 9.800.000 8.337.478 6.812.326 5.566.167 

X Benchmark basis 9.000.000 8.820.000 7.503.730 6.131.094 5.009.550 

b  Effektiviseringspotentiale  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

C Effektiviseringskrav (pct.) (b/4) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

D Påvirkelige omkostninger (52 %*a) 5.200.000 5.096.000 4.335.488 3.542.410 2.894.407 

E Effektiviseringskrav (kr.) (c*d) 130.000 127.400 108.387 88.560 72.360 

F Reelt effektiviseringskrav (pct.) (e/a) 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 

G Akkumuleret eff. krav (kr.) 130.000 257.400 1.189.027 2.160.548 2.954.352 

H Indhentet eff. potentiale (pct.) (f/b) 13,00% 25,74% 118,90% 216,05% 295,44% 

 

Som det fremgår, bliver resultatet nu - med anvendelsen af Energitilsynets 

metode - at det omhandlede selskab henover perioden pålægges et samlet 

akkumuleret effektiviseringskrav, som langt overstiger det opgjorte potentiale – 

både set i forhold til påvirkelige omkostninger og i forhold til det fulde 

omkostningsgrundlag. Dette til trods for at potentialet er uændret over hele 

perioden. Og dette yderligere til trods for, at det omhandlede selskab rent 

faktisk realiserer væsentlige effektiviseringer henover perioden. 

 

Når Energitilsynets metode giver sig udslag i et effektiviseringskrav, som efter 

en årrække overstiger selskabets effektiviseringspotentiale, skyldes det, at de 

udmeldte krav er varige. Alle tidligere udmeldte effektiviseringskrav vil derfor 

blive gentaget år efter år og nye effektiviseringskrav vil blive lagt oveni summen 

af allerede udmeldte krav. Det akkumulerede krav udtrykker denne sum, som 

nødvendigvis bør sættes i forhold til det opgjorte effektiviseringspotentiale, og 

som efter DEE’s opfattelse bør være begrænset af potentialet. 

 

Eksemplet er en forenklet fremstilling af den virkelighed, som hidtil har 

kendetegnet udviklingen i selskabernes niveau for effektivitet og dermed for 

benchmarkingen. Eksemplet afspejler således de forhold, som 
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Energiklagenævnet har anmodet Energitilsynet om at underkaste en nærmere 

vurdering. Det følger af eksemplet, at den eneste måde, hvorpå det 

omhandlede selskab – med den af Energitilsynets anvendte metode for 

udmåling af krav - kan undgå at blive pålagt effektiviseringskrav, der overstiger 

effektiviseringspotentialet, vil være at realisere effektiviseringer i et omfang, 

som svarer til summen af (a) den generelle effektiviseringsudvikling i branchen 

og (b) de af Energitilsynet udmeldte akkumulerede krav.  

 

Selskabet skal med andre ord ikke bare udligne det opgjorte potentiale op til de 

mest effektive selskaber, men skal derudover samtidigt effektivisere yderligere i 

et omfang svarende til den generelle effektivisering i branchen, således at 

selskabet efter en periode er på samme niveau som det mest effektive selskab, 

og at spændet i effektivitetsniveau er helt udlignet. Dette vel at mærke for at 

undgå et effektiviseringskrav, der overstiger det opgjorte potentiale.  

 

Eksemplet illustrerer dermed to helt grundlæggende problemer ved 

Energitilsynets praksis, nemlig for det første at summen af de samlede 

udmeldte krav ikke er begrænset af potentialet. Tværtimod ses det som anført, 

at de akkumulerede krav langt overstiger potentialet. Og for det andet at 

Energitilsynets praksis ikke tager hensyn til den effektivitetsudvikling, der rent 

faktisk sker i branchen. Det ses således, at alle selskaber foretager væsentlige 

effektiviseringer, hvilket netop er det, som tilstræbes i reguleringen. Men som 

det fremgår, straffes det omhandlede selskab trods foretagne effektiviseringer 

med effektiviseringskrav, der løbende accelereres.  

 

Eksemplet ovenfor kan i øvrigt ændres således, at det omhandlede selskab ikke 

formår at effektivisere driften henover perioden. I så fald vil potentialet 

naturligvis stige år efter år i takt med, at de mest effektive selskaber ikke bare 

bliver reelt mere effektive, men også bliver relativt mere effektive i forhold til det 

omhandlede selskab. Med Energitilsynets metode vil det samlede 

akkumulerede krav i dette eksempel vokse til et omfang, der vil overstige 

effektiviseringspotentialet med over 1000% og som sågar vil indebære at 

selskabets omkostningsgrundlag – og eventuelt også selskabets 

indtægtsramme - henover perioden reduceres med mere end 100%. Dette er 

illustreret i tabellen nedenfor. 

 

Tabel 2: Branchen effektiviserer med 2% - selskab følger ikke med og henter 

heller ikke efterslæbet 

År    1 2 10 20 30 

a  Omkostningsgrundlag  10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

X Benchmark basis 9.000.000 8.820.000 7.503.730 6.131.094 5.009.550 

b  Effektiviseringspotentiale  10,00% 11,80% 24,96% 38,69% 49,90% 

C Effektiviseringskrav (pct.) (b/4) 2,50% 2,95% 6,24% 9,67% 12,48% 

D Påvirkelige omkostninger (52 %*a) 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 

E Effektiviseringskrav (kr.) (c*d) 130.000 153.400 324.515 502.958 648.759 

F Reelt effektiviseringskrav (pct.) (e/a) 1,30% 1,53% 3,25% 5,03% 6,49% 

G Akkumuleret eff. krav (kr.) 130.000 283.400 2.298.759 6.555.066 12.410.833 

H Indhentet eff. potentiale (pct.) (f/b) 13,00% 28,34% 229,88% 655,51% 1241,08% 
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I dette eksempel er udviklingen i effektiviseringen ganske vist sat på spidsen, 

idet det omhandlede selskab slet ikke effektiviserer, men resultatet illustrerer 

med al ønskelig tydelighed , at der nødvendigvis må være et loft over den 

samlede sum af akkumulerede effektiviseringskrav.  

 

Der kan desuden være flere grunde til, at et selskab ikke kan effektivisere i 

samme takt som benchmarkingkravene udmøntes: 

 

 Hvis ineffektiviteten skyldes historiske investeringer, vil det ikke være 

muligt at effektivisere på kort sigt  

 En indhentningsperiode på 4 år er meget kort tid 

 En del af de opgjorte effektiviseringspotentialer er et resultat af data og 

metodeusikkerhed  

Metoden indebærer et særligt problem for selskaber, som måtte være 

ineffektive på afskrivninger. Netvolumenmodellen måler effektiviteten på 

netselskabernes samlede omkostninger, dvs. både drift og investeringer. Til 

gengæld udmøntes effektiviseringspotentialet udregnet i procent kun i de 

påvirkelige omkostninger. I praksis betyder det, at selskaber som er ineffektive 

på gamle historiske investeringer tvinges til at indhente dette potentiale på 

driften, hvilket selvsagt hverken er rimeligt eller muligt. 

 

Hvis et selskab ikke effektiviserer i den takt effektiviseringskravene bliver 

udmøntet, vil benchmarkingmodellen også året efter vise et 

effektiviseringspotentiale, og der vil blive udmøntet et effektiviseringskrav uden 

hensyn til, at selskabet allerede har fået reduceret indtægtsrammen én gang. 

 

De regulatoriske rammer 

Efter DEE’s opfattelse er Energitilsynets praksis i strid med det regulatoriske 

hjemmelsgrundlag vedrørende udmeldelse af effektiviseringskrav. Det 

akkumulerede udmeldte krav til et selskab, bør således aldrig kunne overstige 

det til enhver tid opgjorte potentiale. I det førstnævnte eksempel er potentialet 

konstant (opgjort i procent) og det maksimalt mulige akkumulerede krav vil 

svare til potentialet. I det andet eksempel stiger potentialet løbende, og loftet 

over det akkumulerede effektiviseringskrav til det omhandlede selskab, vil 

tilsvarende stige, således at det akkumulerede krav vil være begrænset af det 

(voksende) potentiale.  

 

At det vil stride mod lovgivningen at udmåle et akkumuleret krav, der overstiger 

det til enhver tid opgjorte maksimale potentiale støttes særligt af følgende 

forhold: 

 

Indtægtsrammerne skal fastsættes under hensyntagen til 

effektiviseringspotentialet 

Det følger af EFL § 70, stk. 9, at Energitilsynet årligt skal fastsætte en 

indtægtsramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den 

enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale. Det følger desuden af EFL § 70, 
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stk. 1, at indtægtsrammerne skal fastsættes med henblik på dækning af de i § 

69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden.  

 

Bestemmelserne indebærer, at Energitilsynet ikke vil kunne fastsætte et 

akkumuleret effektiviseringskrav og deraf følgende reduktioner i et netselskabs 

indtægtsramme, som går ud over det effektiviseringspotentiale, der kan 

opgøres for det enkelte netselskab, herunder at indtægtsrammen skal kunne 

dække omkostningerne ved en effektiv drift.  

 

Som de to eksempler ovenfor viser, indebærer Energitilsynets metode 

imidlertid, at de akkumulerede krav bliver så store, at indtægtsrammerne reelt 

helt kan elimineres, hvilket er det ultimative udtryk for at metoden ikke 

respekterer de nævnte bestemmelser. Der henvises i øvrigt til den 

argumentation, der blev fremført herom under klagesagen vedrørende sidste 

års afgørelse.  

 

Når det er nødvendigt år for år at sammenholde det akkumulerede krav med det 

opgjorte potentiale, skyldes det, at alle udmålte krav er varige, og derfor reelt 

gentages hvert eneste år, således at selskabets mulighed for at opkræve 

indtægter for tid og evighed er begrænset svarende til det enhver tid 

akkumulerede krav. Energitilsynet overser eller ignorerer dette helt afgørende 

forhold ved kravudmøntningen, idet Energitilsynet har en opfattelse af, at man 

hvert år ”starter forfra”, når der opgøres et potentiale og udmøntes et krav. Som 

det fremgår at eksemplerne ovenfor er dette imidlertid ikke tilfældet. 

 

Det kan illustreres, hvorfor det er nødvendigt at inddrage de akkumulerede krav 

ved udmøntningen af et nyt varigt krav ud fra en simpel alternativ betragtning. 

Hvis man således som et alternativ til at udmønte varige krav i stedet havde 

valgt en metodik, hvor man udmøntede årets fulde potentiale 100% som et 

midlertidigt krav for selskabet, som blev fastsat årligt, så ville det være evident 

at kravet ikke kunne overstige det opgjorte potentiale.  

 

Potentialet opgøres ved en sammenligning af selskaberne 

Udmålingen af effektiviseringskrav skal alene baseres på en benchmarking – 

det vil sige en indbyrdes sammenligning - af netselskaberne. Dette følger af 

indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26 og 27.  

 

Potentialet opgøres således som forskellen i graden af effektivitet selskaberne 

imellem, og kravene udmøntes på grundlag heraf. Dette fremgår eksplicit af 

klima- og energiministerens besvarelse af spørgsmål 6 fra Folketingets 

Energipolitiske Udvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslag L3 af 8. 

oktober 2008. Desuden er den samme fortolkning lagt til grund i 

Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2010, hvorved Energiklagenævnet 

slog fast, at der ikke var hjemmelsgrundlag til at udmønte et generelt 

effektiviseringskrav, som gik ud over det potentiale, der kunne opgøres ved en 

sammenligning af elselskabernes effektivitet.  
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Det følger heraf, at potentialet – forstået som forskellen mellem de mest og de 

mindst effektive selskaber - sætter en øvre grænse for, hvilke krav der kan 

udmeldes. Hvis dette forhold er konstant som i eksempel 1 ovenfor, bliver 

konsekvensen derfor, at grænsen for udmålingen af krav og reduktioner i 

indtægtsrammen udgøres af et tilsvarende konstant potentiale.  

 

Såfremt der udmåles krav udover dette niveau indebærer dette, at de mindre 

effektive selskaber pålægges et effektiviseringskrav, der går ud over spændet 

op til de mest effektive selskaber. Sådanne krav vil som eksemplet illustrerer 

reelt modsvare den generelle effektivitetsudvikling, der foretages i branchen, og 

herunder også af de mindre effektive selskaber selv.  

 

Dette strider både imod den udlægning af benchmarkinginstrumentet, der er 

udtrykt i det nævnte ministersvar og imod de principper, der er lagt vægt på i 

den nævnte afgørelse fra Energiklagenævnet.  

 

Det er målet med reguleringen at alle skal blive mere effektive men ikke lige 

effektive 

Det er generelt et mål med reguleringen, at alle selskaber skal blive mere 

effektive. Derimod er det ikke et mål, at selskaberne skal blive lige effektive. 

Energitilsynets metode for udmeldelse af effektiviseringskrav stemmer dårligt 

overens med dette grundlæggende mål, eftersom metoden ved udmålingen af 

krav ikke tager hensyn til, om der reelt er sket effektiviseringer, men alene 

efterstræber et mål om, at alle selskaber skal være lige effektive.    

 

Dette skal ses i forhold til, at det er hensigten, at reguleringen skal give 

incitamenter til løbende effektiviseringer både i forhold til selskaber, der i 

udgangspunktet er mere eller mindre effektive. Dette skal i lyset af, at øget 

effektivitet både kommer selskaberne og forbrugerne til gode. 

 

I forhold til de mest effektive selskaber består incitamentet dels i, at de kan øge 

deres overskud og dels i, at de kan undgå at blive indhentet i benchmarkingen 

af mindre effektive selskaber, der også effektiviserer. Dette fremgår eksplicit af 

klima- og energiministerens besvarelse af spørgsmål 6 fra Folketingets 

Energipolitiske Udvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslag L3 af 8. 

oktober 2008. Det øgede overskud kan give sig udslag i merforrentning, som i 

en perioden vil kunne give et selskab et forrentningsniveau over 

forrentningsloftet, hvorefter det vil komme forbrugerne til gode. At dette er tænkt 

som et incitament til yderligere effektiviseringer også for de mest effektive 

selskaber fremgår blandt andet af klima- og energiministerens besvarelse af 

spørgsmål 16 og 29 fra Folketingets Energipolitiske Udvalg i forbindelse med 

behandlingen af lovforslag L3 af 8. oktober 2008. 

 

For de mindre effektive selskaber er tanken med reguleringen, at de skal kunne 

realisere en effektivisering af driften i et omfang, der svarer til nedsættelsen af 

indtægtsrammen. Også for disse selskaber vil der imidlertid være mulighed for 

ekstraordinære effektiviseringsgevinster, som kan opnås gennem rationalisering 
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af driften ud over de krav der pålægges i benchmarkingen. Dette fremgår 

eksplicit af klima- og energiministerens besvarelse af spørgsmål 27 fra 

Folketingets Energipolitiske Udvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslag 

L3 af 8. oktober 2008. 

 

I overensstemmelse hermed har Energiklagenævnet i sin afgørelse af 13. juni 

2012 fastslået, at det ikke er formålet med indtægtsrammereguleringen, at 

spredningen i effektivitetsniveau mellem de forskellige selskaber indsnævres. 

Derimod er det flere steder i forarbejderne til lovgivningen angivet som et 

formål, at der generelt sker en effektivisering i branchen.  

 

Efter DEE’s opfattelse er Energitilsynets metode i strid med disse hensyn, 

eftersom den alene er baseret på et mål om at alle selskaber skal ende på 

samme effektivitetsniveau, og fordi metoden ikke tager hensyn til de 

effektiviseringer, der rent faktisk foretages i branchen. De nævnte hensyn 

stemmer således ikke overens med en metode, som indebærer, at et i 

udgangspunktet mindre effektivt selskab kun ved at bringe sig på samme 

niveau som de mest effektive selskaber kan undgå at blive ramt af 

effektiviseringskrav, der går ud over det opgjorte potentiale. Hvis et sådant 

selskab faktisk formåede på en og samme tid både at indhente potentialet til de 

mest effektive selskaber og derudover samtidigt skal effektivisere yderligere i et 

omfang svarende til den generelle effektivisering i branchen, således at 

selskabet efter en periode bringer sig på samme niveau som det mest effektive 

selskab, så følger det tværtimod af de nævnte ovenfor ministersvar, at et sådant 

selskab burde kunne opnå ekstraordinære effektiviseringsgevinster.  

 

Effektiviseringspotentiale og akkumulerede krav for DEE 

DEEs effektiviseringspotentiale er i årets udkast opgjort til 31,9%, svarende til i 

alt 210 mio. kr. udmålt på de påvirkelige omkostninger. Dette er at betragte som 

DEEs fulde efterslæb i forhold til de bedste selskaber. Dette gælder også, 

selvom benchmarkingen nu har pågået i 7 år. I det opgjorte potentiale på små 

32% indgår nemlig såvel DEEs som branchens allerede realiserede 

effektiviseringer, som nødvendigvis må indgå i vurderingen, jf. de ovenfor 

nævnte eksempler.. 

 

Før kravet i udkastet til årets afgørelse kan det akkumulerede krav for DEE 

opgøres til i alt 293 mio. kr
1
. De allerede udmålte akkumulerede krav overstiger 

således langt DEE’s fulde effektiviseringspotentiale. DEE skal på denne 

baggrund og under henvisning til ovenstående gennemgang af det regulatoriske 

grundlag bede Energitilsynet om at reducere årets krav til 0 kr. for DEE. 

 

Det bør i øvrigt bemærkes, at hvis effektiviseringspotentialet var udmålt for 

første gang i år, forekommer det helt indlysende, at et loft for et krav til DEE bør 

                                                      
1
 Det akkumulerede krav på 293 mio. kr. er udtrykt i 2012 priser. Det er opgjort 

som summen af kravene for DEE (tidligere City, Nord, Frederiksberg og 
transmission) udmålt ved de sidste 6 års afgørelser (fra 2007 til og med 2012), 
Der er korrigeret for prisudvikling med brug af reguleringsprisindekset.  
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være det fulde potentiale på 210 mio. kr. Hvis man således havde valgt en 

metodik, hvor man som et alternativ til varige krav udmøntede årets fulde 

potentiale 100% som et midlertidigt krav, der blev fastsat årligt, så ville kravet 

for DEE helt naturligt være 210 mio. kr. for 2014. Men med Energitilsynets 

nuværende metode – uden hensyntagen til de akkumulerede krav der følger af 

metoden med udmøntning af varige krav – er kravet imidlertid reelt 345  mio. kr. 

(293+52). Der er derfor behov for, at Energitilsynet tilretter metoden og sikrer, at 

de krav der udmøntes fastsættes i forhold til effektiviseringspotentialet. 

 

 

2. Fjernaflæste målere 

Fjernaflæste målere skal i henhold til Energiklagenævnets afgørelse holdes ude 

af benchmarkingen. Den metode Energitilsynet har valgt at anvende, tager 

imidlertid ikke  højde for Energiklagenævnets grundlæggende kritik. I afgørelsen 

påpeger Energiklagenævnet, at ”der alene foreligger et meget varierende og 

ufuldstændigt datagrundlag” og finder på den baggrund at omkostningerne 

vedrørende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes uden for 

benchmarkingen. Energiklagenævnet påpeger med andre ord, at 

omkostningsgrundlaget vedrørende fjernaflæste målere er usikkert.  

 

I netvolumenmodellen påvirkes benchmarkbasis imidlertid ved alle typer af 

korrektioner, og det er derfor ligeså problematisk at ekskludere 

omkostningsgrundlag som det er inkludere omkostninger, når opgørelsen af 

omkostningerne er usikker.  

 

Energitilsynets valgte metode er problematisk, fordi opgørelsen af særligt 

driftsomkostningerne knyttet til fjernaflæste målere er forbundet med stor 

usikkerhed. Usikkerheden kan illustreres ved, at PwC i forbindelse med 

udarbejdelse af omkostningsækvivalenterne i 2005 skulle gennemgå og 

kvalitetssikre samtlige indberettede omkostninger. Revisionen medførte, at kun 

35 distributionsselskabers indberetninger (mindre end halvdelen af 

selskaberne) blev vurderet til at være tilstrækkeligt pålidelige til at indgå som 

grundlag for benchmarkingen (jf. høringsudkastets bilag 1 s. 11-12).  

 

Hvis Energitilsynet anvender den metode, der blev anvendt i benchmarkingen i 

2011 til at trække fjernaflæste målere ud af benchmarkingen, vil der blive sikret 

en balance mellem, at omkostninger til fjernaflæste målere trækkes ud af 

benchmarkingen, samtidig med at korrektionerne ikke utilsigtet påfører 

selskaber øgede krav som følge af usikkerheden i datagrundlaget. På den 

måde vil usikkerheden i datagrundlaget ikke komme selskaberne til skade, 

hvilket efter vores vurdering heller ikke er hensigten i Energiklagenævnets 

afgørelse.  

 

Fjernaflæste målere bør tages ud af benchmarkingen efter samme metode 

som ved benchmarkingen i 2011. Det vil sikre at fjernaflæste målere holdes 

ude af benchmarkingen samtidig med at korrektionerne ikke utilsigtet påfører 

selskaber øgede krav som følge af usikkerheden i datagrundlaget.    
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3. Smart Grid omkostninger  

I henhold til Energiklagenævnets afgørelse, skal omkostninger til Smart Grid 

holdes ude af benchmarkingen. Dette vil fjerne en barriere for at netselskaberne 

kan investere i effektive Smart Grid teknologier. 

 

Dansk Energi har sammen med branchen opstillet en oversigt over hvad der er 

Smart Grid løsninger (jf. ”Smart Grid løsninger i benchmarkingen” af 7. marts 

2013 fra Dansk Energi). DEE anbefaler, at Energitilsynet anvender Dansk 

Energis oversigt over, hvad der bør betragtes som Smart Grid, som 

udgangspunkt for sin vurdering af de indmeldte Smart Grid omkostninger. I 

udviklingen af Smart Grid kan der løbende komme nye løsninger, så oversigten 

fra Dansk Energi bør ikke ses som endelig og komplet  

 

I den udsendte vejledning vedrørende indberetning af omkostninger til Smart 

Grid projekter i forbindelse med benchmarkingen 2013 skal selskaberne 

indberette om projekterne har modtaget ekstern støtte. Energiklagenævnet har 

ikke i afgørelsen begrænset Smart Grid i forhold til et kriterium om ekstern 

støtte, og de problemstillinger Energiklagenævnet påpeger, gælder uanset om 

projekterne har modtaget ekstern medfinansiering eller de ikke har.  

 

 

 

4. Sammenhæng mellem økonomisk effektivitet og kvalitet i 
leveringen 

Benchmarkingen af økonomisk effektivitet og leveringssikkerhed foretages 

separat selvom der er en sammenhæng mellem de to. I afgørelsen skriver 

Energitilsynet om benchmarkingen af kvalitet i leveringen: 

 

"26. Sekretariatet for Energitilsynets hensigt med benchmarkingen af 

elnetselskabernes kvalitet i leveringen er at sikre, at elnetselskaberne ikke 

effektiviserer driften på en måde, som går ud over kvaliteten af leveringen af el."         

 

DEE mener helt principielt, at benchmarking af økonomisk effektivitet og af 

leveringssikkerhed bør ske integreret. Med det nuværende metode er dette ikke 

tilfældet. 

 

For at tage højde for vekselvirkningen mellem økonomisk effektivitet og kvalitet i 

leveringen foreslår DEE en løsning, hvor selskaber, der får et 

effektiviseringskrav for mindre god kvalitet i leveringen, ikke kan indgå i 

fastsættelsen af best practice (benchmarking fraktilen) i den økonomiske 

benchmarking. Det skyldes, at selskaberne netop kan have effektiviseret på en 

måde, så det går ud over leveringssikkerheden. Derfor bør disse selskaber ikke 

Det anbefales, at omkostninger til Smart Grid vurderes i henhold til Dansk 

Energis oversigt Smart Grid, jf. Smart Grid løsninger i benchmarkingen” fra 

7. marts 2013. 
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indgå i fastsættelsen af det omkostningsniveau (omkostningsindeks), som de 

øvrige selskaber skal nå ned på for at være effektive.    

 

Selskaber med mindre god kvalitet i leveringen bør således ikke indgå i 

fastsættelsen af det omkostningsniveau, som de øvrige selskaber skal ned på 

for at være effektive 

 

Det skal understreges, at dette ikke indebærer, at et selskab, der får et 

benchmarkingkrav for kvalitet i leveringen, skal pålægges et højere 

benchmarkingkrav i den økonomiske benchmarking, men alene at selskabet 

ikke kan indgå i fastsættelsen af effektiviseringskrav for de øvrige selskaber. 

 

Selskaber, der er pålagt effektiviseringskrav som følge af en mindre god 

kvalitet i leveringen af elektricitet, bør ikke kunne indgå ved fastsættelsen af 

effektiviseringskrav til de øvrige selskaber.   

 

 

5. Tærskelværdi for kvalitet i leveringen 

DEE kvitterer for indførelsen af overordnede tærskelværdier for 

afbrudshyppighed og -varighed. Det er positivt, at selskaberne fremadrettet 

kender kravene til leveringskvalitet, og dermed har et grundlag for at vurdere 

den selskabsøkonomiske rentabilitet ved tiltag til at forbedre 

leveringssikkerheden.  

 

DEE finder imidlertid, at fastsættelsen af tærskelværdierne bør tage 

udgangspunkt i en længere årrække end de tre år, som Energitilsynet lægger 

op til. En længere årrække vil sikre, at tilfældige fluktuationer ikke får alt for høj 

vægt ved fastsættelsen af tærskelværdierne. Efter DEE’s opfattelse vil et 

gennemsnit målt over ti år, bedre repræsentere leveringssikkerheden i et 

normalår. 

 

Det er DEE’s vurdering, at der i årene 2010-2012 har været et relativt lavt antal 

afbrud som følge af et lavt antal driftsforstyrrelser. Dette skyldes bl.a. færre 

havarier og et unormalt lavt antal afbrud som følge af vejrliget (mindre storme, 

skybrud og lign. der ikke karakteriseres som force majeure) samt færre 

eksterne entreprenørskader end tidligere, blandt andet på grund af mindre 

byggeaktivitet som følge af den økonomiske afmatning i samfundet som helhed.  

 

Dette underbygges af nedenstående figur, hvor antallet af driftsforstyrrelser i 

DONG Energys 10 kV-net og de deraf følgende kunde-afbrud er afbilledet for 

perioden 2007 til 2012. 

  

Det fremgår af figuren, at antallet af driftsforstyrrelser er væsentligt reduceret fra 

2007 til 2012. Det ses endvidere, at antallet af kundeafbrud ikke er faldet med 

tilsvarende takt, og at antallet af kundeafbrud pr. driftsforstyrrelse dermed har 

været større i den sidste del af perioden.  
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DEE vurderer, at denne udvikling hovedsageligt er et udslag af  stokastiske 

variationer. Der er dermed sandsynligt, at antallet af kundeafbrud vil stige, hvis 

antallet af driftsforstyrrelser nærmer sig det hidtidige normal-niveau.  

 

 

 

På denne baggrund anbefaler DEE, at en overordnet tærskelværdi fastsættes 

på baggrund af en længere årrække end tre år. DEE vurderer, at en 

tærskelværdi med fordel bør beregnes på basis af data for 10 år.  

 

Hvis Energitilsynet tager udgangspunkt i afbrudsdata for 2010-2012 ved 

fastsættelsen af overordnede tærskelværdier, er det således DEE’s vurdering, 

at tærskelværdierne kan være  væsentligt påvirket af tilfældige udsving, og at 

tærskelværdierne ligger lavere end i et såkaldt normalår. Dermed vil 

Energitilsynets valg af tærskelværdier ikke være en samfundsøkonomisk 

optimal styringsparameter for netselskaberne. 

 

DEE foreslår, at Energitilsynet beregner de overordnede tærskelværdier på 

basis af afbrudsdata for hele den seksårige periode, hvor der er indsamlet data  

(2007 – 2012). Disse tærskelværdier anvendes frem til 2016, hvor Energitilsynet 

har data for en 10-årig periode. I 2016 kan tærskelværdierne tages op til en 

evaluering med henblik på en genberegning af tærskelværdierne  på baggrund 

af et 10-årigt datasæt. 

 

 

6. Ekstraordinære omkostninger 

Af Energitilsynets afgørelsesudkast fremgår det, at DEE’s ekstraordinære 

afskrivninger vedrørende arbejder afledt af Metro City ringen falder for 

Energitilsynets bagatelgrænse på 2 mio. kr. 

 

Som det fremgår af ansøgningen af 2. juli 2013 beløber DEE’s 

meromkostninger som følge af ’Lov om en Cityring’ sig til omkring 60 mio. kr.  

Set over hele afskrivningsperioden på 40 år vil de ekstraordinære omkostninger 
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til fremrykning af anlægsinvesteringer som følge af ’Lov om en Cityring’ således 

overstige benchmarkingmodellens bagatelgrænse markant.  

 

Det er DEE’s opfattelse, at den samlede anlægsomkostning bør vurderes i 

forhold til bagatelgrænsen, da det vil behandle omkostningerne på lige fod med 

ekstraordinære driftsomkostninger.  

 

DEE foreslår at Energitilsynet fastsætter bagatelgrænsen for 

anlægsinvesteringer (ikke afskrivningen), svarende til den nuværende for 

driftsomkostninger.  

 

 

7. Betydelig usikkerhed bør afspejles i udmøntningen af krav 

DEE vil endnu engang fremhæve, at Energitilsynets metode ikke i tilstrækkelig 

grad tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med benchmarkingen. 

Der er stor usikkerhed forbundet med de data der anvendes. Det gælder både 

omkostningsgrundlaget og de omkostningsækvivalenter, som er 

omdrejningspunktet i netvolumenmodellen. Desuden er selve metoden efter 

vores vurdering behæftet med stor usikkerhed. 

 

Energitilsynet anfører i udkast til afgørelse seks forhold (side 23 afsnit 93-99), 

der tilsammen anføres at tage tilstrækkelig hensyn til usikkerheden. DEE er ikke 

enig i denne vurdering. Generelt har de tiltag som Energitilsynet fremhæver 

andre formål end at tage højde for usikkerhed.  Eksempelvis er det ikke for at 

tage højde for usikkerhed i benchmarkingen, at en fjerdel af kravet udmøntes, 

men er et udtryk for en vurdering af, hvor hurtigt selskaberne kan indhente et 

effektiviseringspotentiale. En indhentningsperiode på fire år er i øvrigt en relativt 

kort indhentningsperiode. Tilsvarende er korrektioner for ekstraordinære 

omkostninger en helt almindelig del af en proces med at gøre selskabernes 

økonomi sammenlignelig, og sker ikke af hensyn til de grundlæggende 

usikkerheder i modellen. 

 

En usikkerhed, som både DEE og Dansk Energi tidligere har anført, er, at der 

ikke kan skelnes mellem varige effektiviseringer og naturlige årsvariationer i 

selskabernes omkostninger. 

 

En illustration af denne problemstilling er udviklingen i NRGi's omkostninger fra 

2011 til 2012, hvor NRGi har reduceret driftsomkostningerne med omkring 25 

pct. Da NRGi er et af best practice selskaberne i høringsudkastet, påvirker 

omkostningsreduktionen effektiviseringskravene til de øvrige selskaber. Dette er 

ikke et problem, hvis der er sket en varig omkostningsreduktion. Men det er 

omvendt et problem, hvis omkostningsreduktionen helt eller delvist er et udtryk 

for, at NRGi har haft unormalt lave omkostninger i 2012, da det så har påført de 

øvrige selskaber et varigt effektiviseringskrav på et forkert grundlag. 

Usikkerheden består netop i, at det først kan konstateres om et eller flere år, om 

omkostningerne i NRGi forbliver på niveauet i 2012.       
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Som en konsekvens af ovenstående bør afgørelsesudkastet ændres, så der 

tages højde for usikkerheden i data- og målemetoden ved udmålingen af de 

enkelte selskabers krav. Det kan f.eks. gøres ved at benchmarkingfraktilen 

fastsættes på et højere niveau end det vægtede gennemsnit af de 10 pct. mest 

effektive selskaber målt på netvolumen og ved at anvende data for flere år ved 

fastsættelsen af benchmarkingfraktilen.  

 

 

 

8. Korrektion for gebyromkostninger 

Energitilsynet korrigerer DEE's omkostningsbase for gebyromkostninger for 1. 

halvår 2012. I forhold til sidste års afgørelse er der forskel på hvilke selskaber, 

der får en korrektion for gebyromkostninger. Vi forventer, at det sikres, at 

gebyromkostninger indgår ens for alle selskaberne.  

 

 

9. Øget sammenlignelighed og bedre korrektion for 
rammevilkår 

Det er DEE's opfattelse, at benchmarkingmodellen ikke i tilstrækkelig grad tager 

hensyn til forskelle i rammevilkår. DEE anerkender, at den korrektion for 

kundetæthed, som foretages i benchmarkingmodellen korrigerer for nogle af de 

fordyrende forhold, der er ved at drive elnet i cityområder. DEE mener dog, at 

benchmarkingmodellen bør udvikles, så korrektionen for rammevilkår sker 

tættere på og dermed mere præcist i forhold til de faktiske omkostningsdrivere. 

 

DEE klagede til Energiklagenævnet (EKN) over den utilstrækkelige korrektion 

for rammevilkår i benchmarkingen. Energiklagenævnet skriver  i afgørelsen: 

 

"…. Energiklagenævnet er dog enig med DONG Energy Eldistribution A/S i, at 

Energitilsynet løbende bør foretage en revision af korrektionen for fordyrende 

rammevilkår for kundetæthed, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 4, 

såfremt branchen over tid kan levere data om, hvor mange netelementer 

selskaberne har i hver geografisk zone. Herved kan korrektionen for fordyrende 

rammevilkår efterhånden tage udgangspunkt i selskabernes reelle udgifter i 

stedet for et beregnet referenceniveau." (EKN d. 19. august 2013 s. 45-46) 

  

I lyset af Energiklagenævnets afgørelse vil DEE opfordre Energitilsynet til at 

igangsætte et arbejde sammen med branchen frem til næste års benchmarking, 

med det formål at sikre bedre sammenlignelighed mellem selskaberne, og at 

tilvejebringe data, der kan understøtte en bedre korrektion for rammevilkår. 

Arbejdet bør blandt andet se på hvilke data selskaberne kan levere, og på 

hvordan de geografiske zoner for bytæthed bør defineres. 

 

Energitilsynet  bør tage højde for usikkerheden i data- og målemetoden ved 

udmålingen af de enkelte selskabers krav. Det kan f.eks. gøres ved at 

benchmarkingfraktilen fastsættes på et højere niveau og ved at anvende 

data for flere år. 
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DEE kan godt levere data for selskabets netelementer fordelt på geografiske 

zoner. Set i lyset af den udvikling, der har været  indenfor geografiske data 

siden opgørelsen af åbningsbalancen i 2004, er det er vores opfattelse, at de 

øvrige selskaber også vil kunne levere disse data, hvis Energitilsynet 

efterspørger dem til benchmarkingen.  

  

Udover en korrektion for geografiske rammevilkår, vil DEE foreslå en bredere 

undersøgelse af hvordan benchmarkingen kan forbedres. 

 

I undersøgelsen bør indgå en efterprøvning af netkomponentlisten.  

Netvolumenmodellen er, som navnet også siger, en benchmarkingmodel, der 

lægger stor vægt på netkomponenter og mindre vægt på de direkte 

kunderelevante output, som fx omkostninger pr. leveret kWh eller omkostninger 

pr. kunde. Når netelementerne i så høj grad definerer selskabernes effektivitet, 

er det afgørende, at netelementerne indenfor hver netelementgruppe har den 

samme omkostningsprofil, da de tildeles samme omkostningsækvivalent.  

 

Et eksempel på en netkomponentgruppe med en stor omkostningsvariation er 

10/0,4 kV netstationer, hvor der er forskel på den effekt (eller kapacitet) som 

stationerne har, og dermed på omkostningerne til stationerne. Den optimale 

stationstype er ofte givet ud fra nettekniske forhold, og selskaberne kan derfor 

ikke altid vælge den billigste stationstype, Hvor det i et net vil være optimalt 

med to stationer med en effekt på hver 200 kVA, så er det i et andet net 

optimalt med en større station på 400 kVA. Derfor bør det  i dette eksempel 

undersøges, om benchmarkingen kan forbedres ved at stationerne indgår med 

deres samlede effekt, da det i højere grad end en simpel optælling af antal 

stationer afspejler de faktiske omkostninger for selskaberne.             

 

DEE  vil også opfordre Energitilsynet til at se på selskabernes omkostninger til 

ejendomsskatter og offentlige forpligtelser, som fx renholdelse af fortove. Det er 

omkostninger, som ikke er relateret til hvor effektive selskaberne er til at drive 

deres elnet. Disse omkostninger kan derfor bedst karakteriseres som 

upåvirkelige rammevilkår, og bør derfor holdes ude af benchmarkingen.       

 

DEE vil opfordre Energitilsynet til at igangsætte et arbejde sammen med 

branchen frem til næste års benchmarking  med det formål at sikre bedre 

sammenlignelighed mellem selskaberne og at tilvejebringe data, der kan 

understøtte en bedre korrektion for rammevilkår.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Parbøl 

DONG Energy Eldistribution A/S 
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Hovedgaden 36 

4520 Svinninge 

 
Dato 

18. oktober 2013 

 

 

Energitilsynet 
Carl Jakobsens vej 35 
2500 Valby 
 

Høringssvar på udkast til afgørelse om effektiviseringskrav til 
Elnetselskaberne for 2014 

Sekretariatet for Energitilsynet har 20. september 2013 udsendt udkast til afgørelse om 

effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014. Det skal indledende bemærkes, at 

SEAS-NVE Net tilslutter sig Dansk Energis høringssvar, og at det følgende skal forstås 

i forlæggelse heraf. 

 

Årets benchmarking lægger op til en række modelændringer, for så vidt angår smart 

grid, fjernaflæste målere, søkabler, kundetæthedskorrektion og kvalitet i leveringen. 

Udkastet til årets benchmarkafgørelse mangler en række data om disse forhold, 

hvorfor effektiviseringskravene må forventes væsentligt ændret i den endelige 

afgørelse.  

 

SEAS-NVE har på grund af den betydelige usikkerhed ikke mulighed for at give en 

helhedsvurdering af udkastet til afgørelse. Derfor forbeholder SEAS-NVE sig ret til at 

komme med yderligere supplerende bemærkninger i en forventet anden høringsrunde. 

 

Niveauet for effektiviseringskrav 

SEAS-NVE noterer sig, at SEAS-NVE Net distribution hvert år siden 2007 har fået 

effektiviseringskrav på omtrent 6 mio. kr., et niveau der umiddelbart virker til at være 

strammet til 12 mio. DKK ved årets benchmarking. Høringsudkastets krav skal dog 

tages med forbehold, da en række data ikke er indarbejdet ihøringsudkastet.  

 

Ved energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013 blev det imidlertid fremhævet, 

at Energitilsynet fremafrettet burde tages højde for tidligere pålagte krav i 

kravudmålingen. 

 

Til trods herfor fastholdes meget høje effektiviseringskrav uanset størrelsen på 

allerede pålagte krav eller udmøntede effektiviseringer på driften. SEAS-NVE finder, at 

dette er problematisk i forhold til benchmarkingens formål og i forhold til intentionen i 

Energiklagenævnets afgørelse. 
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Fjernaflæste målere 

I udkast til årets afgørelse har Energitilsynet ændret håndteringen af omkostninger til 

fjernaflæste målere. For selskaber med fjernaflæste målere holdes alle måleraktiviteter 

nu helt ude af benchmarkingen. Det er SEAS-NVEs forståelse, at dette skyldes 

Energiklagenævnsafgørelsen vedrørende 2012-benchmarkingen. 

 

SEAS-NVE finder denne håndtering af fjernaflæste målere overraskende. Således var 

det SEAS-NVEs forståelse, at den mest korrekte håndtering af fjernaflæste målere 

findes i 2011-udgaven af netvolumenmodellen. Det forekommer derfor mærkværdigt, 

at Energitilsynet har valgt en helt tredje model.   

 

Idet der for tiden sker eftersyn af reguleringen af elnetselskaberne opfordrer SEAS-

NVE Energitilsynet til at begrænse modelændringer til rettelse af strengt fejlagtige 

elementer, som de der er påpeget af Energiklagenævnet. Dette kunne helt konkret ske 

ved en tilbagevenden til den udgave af netvolumenmodellen, der blev anvendt i 2011, 

fremfor de væsentlige nye modelændringer der er indeholdt i årets høringsudkast. 

 

Søkabler 

SEAS-NVE har med tilfredshed konstateret at afskrivninger på søkabler fra og med 

årets benchmarking holdes ude af omkostningsbasen og at brud på søkabler 

fremadrettet betragtes som ekstraordinære omkostninger. SEAS-NVE vurderer, at 

denne ændring styrker modellen og fjerner disincitamentet til at udskifte eksisterende 

søkabler og derved sikre en endnu bedre forsyningskvalitet. 

 

Kundetæthedskorrektion 

Sekretariatet for Energitilsynet har i høringsudkastet lagt op til at ændre 

kundetæthedskorrektionsfaktoren i forhold til sidste års model.  

 

I de sidste tre års benchmarkafgørelser har Energitilsynet konkluderet, at 

sammenhængen mellem omkostninger og kundetæthed er logaritmisk. Dette har 

været baseret på alle foregående års poolede data, og Energitilsynet har hvert år 

genbesøgt denne forudsætning, og konkluderet den var at betragte som statistisk 

robust. 

 

En lineær kundetæthedskorrektion er til klar skade for SEAS-NVE, der har en ganske 

lav kundetæthed, idet SEAS-NVE er et oplandsselskab. SEAS-NVE betragter det 

derfor som yderst problematisk, at denne korrektionsfaktor ændres uden en 

tilbundsgående analyse af sammenhængen. 

 

Det er tankevækkende at Energitilsynet på basis af kun to års poolede data 

konkluderer, at sammenhængen nu er at betragte som lineær. En konklusion, der 

strider mod Energitilsynets egne tidligere analyser på området, som har været baseret 

på et langt bredere datamateriale. 

 

Dertil kommer, at de to års data, som konklusionen om en lineær sammenhæng er 

baseret på, er meget usikkert på grund af ufuldstændige data. Det er SEAS-NVEs 
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forståelse at baggrunden for kun at anvende to års data er, at der anses for at være et 

databrud i omkostningsdata i forhold til håndteringen af fjernaflæste målere. SEAS-

NVE må fremhæve, at dette databrud alene er forårsaget af tilsynets eget metodevalg 

for så vidt angår fjernaflæste målere. Således ville dette databrud ikke forekomme, 

hvis energitilsynet i stedet anvender benchmarkmodellen fra 2011-benchmarkingen.  

 

Såfremt Energitilsynet fastholder den nuværende model, og det deraf følgende 

databrud i omkostningsdata, er datagrundlaget for kundetæthedskorrektionen så 

forholdsvist tyndt, at selskaberne bør korrigeres efter enten lineær eller logaritmisk 

sammenhæng, ud fra hvad der stiller selskabet bedst. 

 

Fusion mellem SEAS-NVE Net og SEAS-NVE Transmission 

SEAS-NVE Net og SEAS-NVE Transmission er fusioneret med virkning 1. januar 

2012. Dette har betydet sammenlægning af SEAS-NVE Nets distributions og 50 kV-

transmissions bevillinger med SEAS-NVE Transmissions 50 kV-bevilling. 

 

Konsekvensen af denne sammenlægning er en modelomkostning, som SEAS-NVE 

Net har opgjort til ca. 1,8 mio. DKK ud fra den reviderede benchmarkafgørelse for 

2012 af 27. maj 2013.  

 

Energitilsynet skal foretage en revurdering af 2012-afgørelsen, som følge af 

energiklagenævnets hjemvisning af denne. SEAS-NVE vil ved nærværende skrivelse 

fastholde, at selskabet fortsat skal korrigeres for omtalte modelomkostning. 

 

Konklusion 

Grundet de manglende data i årets høringsudkast kan SEAS-NVE ikke vurdere den 

samlede effekt af de foretagne modelændringer. Dog vil SEAS-NVE gerne foreslå 

følgende justeringer: 

 

a) Anvendelse af 2011-modellen for håndtering af fjernaflæste målere 

b) Anvendelse af best off logaritmisk eller lineær kundetæthedskorrektion 

 

Derudover ser SEAS-NVE frem til en eventuel anden høringsrunde. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Nicolaj Mølgaard Jakobsen 

Reguleringsspecialist 

 

Mobil 24 67 96 71 

nmj@seas-nve.dk 
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Vedr.: Høringssvar til Energitilsynets udkast til afgørelsen "Effektiviseringskrav 
til elnetselskaberne for 2014". 

 

På vegne af NOE Energi A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og 

RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S tillader jeg mig endnu en gang at fremføre nogle be-

mærkninger – nu til udkastet til Benchmarkafgørelsen for det kommende år, 2014.  

 

1.0  Indledning 
 

Som tidligere skal bemærkningerne ses som en varetagelse af de særlige interesser, mine 

klienter har i, at der tages højde for de geografiske/fysiske forhold, som gør sig gældende 

i mine klienters forsyningsområder m.v. med en beliggenhed i Nordvestjylland. Mine kli-

enter vil således i øvrigt kunne tilslutte sig de bemærkninger til udkastet til Benchmar-

kafgørelsen, som Dansk Energi måtte indsende, og nærværende skal betragtes som et 

supplement hertil.  

 
2.0  Fordyrende rammevilkår  
 

I de seneste år, har mine klienter gentagne gange, som allerede nævnt oven for, påpeget 

de særlige forhold, som gør sig gældende i Nordvestjylland, og som efter mine klienters 

opfattelse udgør særlige fordyrende rammevilkår, som alene de er berørte af, nemlig: 

 

Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500  Valby 

 

Att.: Sekretariatet for Energitilsynet 
 

 

Sendt pr. FAX   
Sendt pr. e-mail post@energitilsynet.dk 

Dato: 18.10.2013 

Vort j.nr.: 31005515/KHL 

Sekretær: Christina K. B. Bloch/khl 

Dir. tlf.: 96101254 
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  Side 2 

 

1. Det høje saltindhold i luften, der i et miljø med høj luftfugtighed og stærk vind 

forårsager øget korrosion, med den følge, at levetiden af faste anlæg er væsent-

lig lavere, og som derfor øger vedligeholdelsesomkostningerne. 
2. Klimaet, med stor vindpåvirkning, og deraf følgende mekanisk nedslidning af 

anlæg i sammenhæng med det korrosive miljø. 
3. Den høje koncentration af decentrale produktionsanlæg (vindmøller), som 

umuliggør tilpasning af netkapaciteten til en middelværdi, da disse anlæg – i 

sagens natur – hyppigt går fra stille til maksimum/”overload” med betydelige 

temperaturudsving og belastninger, hvilket igen forøger nedslidningen af anlæg 

i forhold til områder med mindre ”vindmøllehyppighed”. 

4. Elkunderne har en større spredning i dette relativt store geografiske område (be-

folknings- og kundetætheden er med andre ord lav, og afstandene er større, end i 

det øvrige Danmark), hvilket bevirker – udover øget transport-/responstid – at 

anlæggene skal dimensioneres kraftigere, for at undgå spændingsfald, og med 

en betydelig fordyrelse af anlæggene og deres vedligeholdelse til følge. 

 

Energitilsynet (og sanktioneret af Energiklagenævnet) har konsekvent benægtet disse fak-

ta ved at hævde, at man ikke ’kan få øje på dem’ gennem forskellige af Tilsynet mere el-

ler mindre tilfældigt udvalgte statistiske metoder. Således eksempelvis i 2014-udkastets 

bilag 2. Tilsynet har netop derved, efter min opfattelse, tværtimod bekræftet sin models 

utilstrækkelighed. Det savner således logik, at faktorer, som alle har erfaringsgrundlag for 

er reelle, ikke kan udlæses i analyserne. Desværre lægger udkastet til afgørelse for 2014 

ikke op til ændringer. 

 

Jeg vil ikke her gå nærmere ind på alle disse geografisk betingede, fordyrende rammevil-

kår, men nøjes med at henvise til klageskrivelserne til Energiklagenævnet vedrørende 

Benchmarkafgørelsen i fjor (2013) og tidligere år, og de heri nævnte data vedrørende 

vindressourcer, korrosionsfaktorer m.m. Navnlig henvises til afgørelsen for 2011, hvilken 

afgørelse af mine klienter er indbragt for Retten i Holstebro (BS 5-1190/2011), og under 

hvilken sag, der verserer en syns- og skønsforretning1. Der er afgivet en skønsrapport af 

23.05.2013, men der er stillet en række supplerende spørgsmål til afdækning af omfanget 

                                                
1 De udmeldte skønsmænd er professor Søren Asmussen, Aarhus Universitet, civilingeniør Peter Svane og 

civilingeniør Niels Erik Uhlemann 
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  Side 3 

 

af de fordyrende rammevilkår, som den foreløbige rapport i det mindste anerkender, må 

forekomme i et vist, men endnu ikke nærmere fastlagt omfang. 

 

Jeg finder her anledning til at fremhæve det uholdbare i den antagne sammenhæng mel-

lem kundetæthed og omkostningsindeks. Herom skriver skønsmændene2, at 

 

 ”…forklaringsgraden af kundetæthed for variationerne i omkostningsindeks er gan-

 ske begrænset” 

 

, og at 

 

 ”Dette giver sig også udtryk i den såkaldte R2 –størrelse 0.52, som må betragtes 

 som ganske beskeden”. 

 

Dét synspunkt har vi tidligere herfra fremført – at der kun er 50 % sandsynlighed for, at 

den antagelse, der lægges til grund, er rigtig. Det er ikke et ordentligt grundlag for regule-

ringen, når der populært sagt også er 50 % sandsynlighed for, at den er forkert. Hvis man 

forestillede sig, at Statens udbetalinger eller opkrævninger foregik med denne sandsyn-

lighedsgrad, sætter det i denne henseende Benchmarkingens grundlag i relief. Desværre 

må det tilføjes, at regressionsanalysen direkte af Energitilsynets sekretariat bruges til at 

retfærdiggøre antagelsen – også i 2014-udkastet. 

 

I skønsrapporten bemærkes3, at man 

 

 ”…med fordel kunne inddrage andre forklarende variable”, 

 

og at en højere forklaringsgrad kunne opnås, hvis 

 

 ”…man fandt frem til de rette forklarende variable”. 

 

I den forbindelse bemærkes, at ændringen i 2014-udkastet fra den logaritmiske, konkave 

tendenslinje, der anvendtes i 2011-afgørelsen, til en nu lineær tendenslinje4, der baseres 

                                                
2 Anf. st. side 16 
3 Anf. st. side 20 med note 8 
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på samme datagrundlag, og samme antagelse om en korrelation, ikke gør nogen væsentlig 

forskel i denne kritik, selvom R2 –størrelsen her bliver 0.58. Der mangler stadig 42 % af 

forklaringen, populært sagt; og odds for rigtig eller forkert i analysen er næsten de samme 

som ved at slå ’plat og krone’. Det er ikke holdbart, og kan ikke retfærdiggøres. 

 

Hovedforhandling i retssagen er berammet til marts 2014, og resultatet af de supplerende 

spørgsmål til skønsmændene er pt. ikke kendte. 

 

3.0  Benchmarkmodellen 
 

Jeg tillader mig endnu en gang at udtrykke forundring over, at der ikke indgår momenter 

af de påpegede fysiske/geografiske forhold som fordyrende rammevilkår for bl.a. mine 

klienter, når det er påvist, at det sker i Norges Benchmarkmodel5 med hensyn til havnær-

hed og vindpåvirkning. 

 

Konkurrenceretligt set stiller det, med et simuleret konkurrenceudsat indre marked alt an-

det lige, mine klienter ringere, end deres ”konkurrenter” i Norge, der er undergivet sam-

me EU-retlige regulering. Dette synes at stride mod ideen bag Benchmarkmodellen og 

dermed Elforsyningslovens §§ 69-70 samt Bekendtgørelse nr. 335 af 15.04.2011 og prin-

cipperne omtalt i Høringsudkastets resumé. 

 

Grundlæggende er den danske model for unuanceret og grov. Jeg tillader mig i den for-

bindelse at henvise til ”NRA specific report – Summary Data e3grid2012 for Energi-

net.DK”6. Ved denne analyse blev Energinet.dk kåret som et af de mest effektive Trans-

mission System Operators i Europa af Energitilsynet og dets søsterorganisationer i EU. 

Det er tankevækkende, at man her i rapporten reelt fragår en netvolumenmodel (”Unit 

Cost Model”) som for grov, og kun indikativ7. I stedet anvendes en forfinet model, som i 

                                                                                                                                            
4 Udkast til Benchmarkafgørelse 2014 side 27 punkt 117-121 og Bilaget side 16ff 
5 Jf. Notat af 21.10.2009 fra Vassdrags- og Energidirektoratet i Norge 
6 http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/Information/Diverse_publikationer_og_artikler/Not-E3grid2012-

Data_Summary_R3-extended-04_EnerginetDK.PDF  
7 Anf. st. side 3 tabel 1 ”Unit Cost scores may serve as a first rough indikation on the cost position of yoyr 

regulated company with regard to the key cost driver NormalisedGrid”. Der henvises i øvrigt om modellen, 

som Energitilsynet tilsyneladende anerkender: ”E3GRID2012 –European TSO Benchmarking Study”, juli 

2013 
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øvrigt minder om modellerne, der anvendes i Norge, og eksempelvis et andet af vore na-

bolande, nemlig Tyskland. 

 

Energitilsynets deltagelse i nævnte afrapportering med den deri indeholdte indirekte kri-

tik af Netvolumenmodellen, bør føre til en nuancering af denne og indførelse af Bench-

marking på et så korrekt grundlag, som muligt. 

 

4.0  Supplerende analyse af fordyrende rammevilkår 
 

Tilsynets sekretariat har på ny analyseret, hvorvidt selskaber med net ved den jyske vest-

kyst fremstår dårligere i deres resultater i benchmarkingen end de øvrige selskaber pga. 

korrosion. 

 

Det fremgår af bilag 2 til Udkastet, at der blev foretaget to delanalyser for at belyse pro-

blemstillingen vedrørende korrosion nærmere. Det anføres for så vidt angår delanalyse 1, 

at man ikke kan udelukke, at selskaberne ved den jyske vestkyst generelt er mere effekti-

ve end de øvrige selskaber. Hvis det er tilfældet, vil en eventuel effekt af korrosion kunne 

være sløret eller helt skjult i den første delanalyse.  

 

I delanalyse 2 er der foretaget en opdeling af netkomponenterne i grupper, der kan for-

ventes at være hhv. påvirket og upåvirket af korrosion. Gennem en opdeling i korrosions-

påvirkede- og ikke-korrosionspåvirkede netkomponenter fremstår selskaberne relativt 

mest effektive på netkomponenterne, der er påvirket af korrosion. Tilsynets sekretariat 

udleder af delanalyse 2, at der ikke var indikation af, at selskaberne med net ved den jy-

ske vestkyst var påvirket af korrosion i benchmarkingresultaterne. 

 

I den før omtalte syns- og skønsrapport fra den verserende retssag om 2011-afgørelsen 

fastslås det, at der er 30 % højere omkostninger til vedligeholdelse af malede flader i en 

zone på, i det mindste, 15 kilometer fra vestligt beliggende saltvandsflader8. En sådan 

kystklimazone omfatter en væsentlig del af mine klienters overjordiske anlæg. 

 

Hvis Dansk Standard anvendes (ISO 9223:2012 (tidl. DS/EN 12500:200) og ISO 12944), 

drejer det sig endda om en zone på 25 km – og der er næppe grund til at forestille sig, at 

                                                
8 Syns- og skønsrapporten af 23.05.2013, side 27 
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Dansk Standard ikke skulle finde anvendelse på netop denne sektor? I så fald omhandler 

det cirka halvdelen af mine klienters overjordiske anlæg. 

 

Hvis der trods sekretariatets analyse ikke kan påvises en effekt af denne meget betydelige 

ekstraomkostning, der må anses at foreligge, kan det kun forklares som en systemfejl. 

Omkostningen må blive absorberet eller opvejet af en tilsvarende højere effektivitet, end 

andre selskaber. 

 

Udmåling på grundlag af denne for grove/simple netvolumenmodel yder med andre ord 

ikke mine klienter retfærdighed. 

 

5.0 Henstilling  
 

På mine klienters vegne skal jeg henstille, at der indarbejdes kompensation for de geogra-

fiske/fysiske forhold i Netvolumenmodellen og Benchmarking for 2014. Der er sandsyn-

liggjort betydelige fordyrende rammevilkår med eksterne, videnskabeligt baserede kilder, 

som anerkendes som fakta i alle andre sammenhænge. 

 

Når disse fakta er blevet bestridt af Energitilsynet med henvisning til, at det ikke økono-

misk har kunnet påvises, at mine klienter klarer sig ringere end andre forsyningsselskaber 

som følge heraf, tillader jeg mig at bemærke, at det kun er påvist, at mine klienter på 

trods af denne ringere konkurrencemæssige stilling, ved mere effektiv drift, har kompen-

seret for disse konkurrencemæssige ulemper i forhold til de øvrige forsyningsselskaber. 

 

Den udviste effektivitet, som reglerne skal fremme – bør naturligvis ikke komme mine 

klienter til skade. De negative effekter på rammevilkårene bør som simple fakta anerken-

des og udlignes/kompenseres i Benchmarkafgørelsen. 

 

Afslutningsvis skal jeg tillade mig på ny at hanvise til e3grid2012-rapporten og det mo-

delvalg Energitilsynet deri har lagt til grund, hvorved jeg anser det for anerkendt, at den 

anvendte model for udkastet til afgørelse for 2014 er for grov og unuanceret til at give et 

tilstrækkeligt grundlag for en saglig og rigtig regulering. 

 

Af hensyn til innovation og effektivitet er det væsentligt, at benchmarking sker på et kor-

rekt og retvisende grundlag – i modsat fald, vil den danske elsektors teknologiske udvik-
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ling lide skade – og hensynene bag benchmarkingen er netop de modsatte. Det vil i ud-

præget grad gælde mine klienter, som jeg hermed mener at kunne påvise, i forvejen har 

en højere effektivitet, der opvejer deres geografisk betingede fordyrende rammevilkår i 

forhold til øvrige selskaber, hvorefter de presses til at opnå en endnu højere effektivitet 

end disse på grund af en for grov og unuanceret model for udmåling af effektiviserings-

krav. 

 

Med venlig hilsen 

 

Karsten Hjorth Larsen 
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Line Carlsen (SET)

Fra: Per Sørensen <Per.Sorensen@tre-for.dk>
Sendt: 17. oktober 2013 15:56
Til: Kathrine Høg Riis (SET)
Cc: Jørgen Guldborg; Knud Steen Larsen; Jens Christian Sørensen; Charles Nielsen; 

Jørgen Bruun Larsen; Mia Stoltze
Emne: SV: Høring af "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014"
Vedhæftede filer: PUBLISERET - Høringssvar til udkast om effektiviserings krav ti 450080 1....pdf

Kære Kathrine, 
  
Hermed høringssvar fra TREFOR El‐net A/S. 
  
Med venlig hilsen 
 
Per Sørensen 
Elforsyningschef 
TREFOR EL‐NET A/S 
 
Direkte: +45 79337101 
Mobil:    +45 28357346 
 

 
 
 
  
  

Fra: Kathrine Høg Riis (SET) [mailto:KHRI@energitilsynet.dk]  
Sendt: 20. september 2013 14:01 
Til: Kathrine Høg Riis (SET) 
Cc: Line Carlsen (SET); Linda Aaberg (SET); Helene Bækkelund Larsen (SET); Rune Moesgaard (SET) 
Emne: Høring af "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014" 
  
Til Netselskaberne 
  
Hermed sender Sekretariatet for Energitilsynet udkastet til afgørelsen "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2014" i høring.  
  
Høringsnotatet vedrører benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet, benchmarking af kvalitet i levering 
af elektricitet på aggregeret niveau, samt benchmarking af elektricitet på enkeltkundeniveau. 
  

123

Bilag 9



2

Hvis der er kommentarer til Energitilsynets sekretariats udkast til afgørelse, bedes disse fremsendes, så de er 
Energitilsynets sekretariat i hænde senest fredag den 18. oktober 2013.  
  
Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at resultatet af benchmarkingen sandsynligvis vil ændre sig 
i høringsperioden. Det skyldes, at selskaberne stadig har mulighed for at indsende ansøgninger vedr. ekstraordinære 
omkostninger vedr. fjernaflæste målere og smartgrid projekter med frist den 11. oktober, jf. mail af 6. september 
2013 ”Ekstraordinære omkostninger vedr. smartgrid og fjernaflæste målere”. Sekretariatet vil i lighed med tidligere 
år, foretage en genberegning af modellen efter høringsfristens udløb på baggrund af eventuelle nye dataoplysninger 
fra selskaberne. 
  
Vedhæftet er endvidere excel‐dokumenter, der indeholder datagrundlaget for benchmarkingen af den økonomiske 
effektivitet samt kvalitet i levering. 
  
Materialet vil endvidere blive lagt ud på Energitilsynets hjemmeside.  
  
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til: 
  
Kathrine Høg Riis; khri@energitilsynet.dk; 41 71 53 57 
Line Carlsen; lic@energitilsynet.dk; 41 71 54 13 
Helene Bækkelund Larsen; hbl@energitilsynet.dk; 41 71 53 68 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Kathrine Høg Riis 
Specialkonsulent 
Tlf.     +45 4171 5357 
Mail   khri@energitilsynet.dk 
  
  

 
  
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
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Line Carlsen (SET)

Fra: Peter Melgaard <pkm@thymors.dk>
Sendt: 18. oktober 2013 19:41
Til: Kathrine Høg Riis (SET)
Cc: Jens Søgaard
Emne: SV: Høring af "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014"

Til Katrine Høg Riis  
Energitilsynet 
 
 
Hermed fremsendes bemærkninger til "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014" fra Thy Mors 
Energi Elnet A/S.  
Bemærkninger skal betragtes som et supplement til allerede indsendte bemærkninger fra Danskenergi 
og de Vestjyske selskaber.  
 
Thy-Mors Energi Elnet A/S har anmodet om dispensation for økonomisk effektivitet.  
Der er indmeldt kr. 1.627.632  som ekstraordinære driftsomkostninger ved tilmeldinger og rådgivning 
omkring solceller. Anmodningen er åbenbart IKKE imødekommet i afgørelsen .  
 
Det kan godt være det umiddelbart ikke har været meningen med de seks forskellige 
omkostningskategorier at inddrage omkostninger til solceller.  
Der skal bemærkes følgende omkring solceller. Solcelletilmeldinger er på ingen måde fordelt jævn over 
alle selskaber og dermed er omkostninger heller ikke( 5 % af samtlige kunder i Thy Mors Energi Elnet 
A/S har fået solceller, hvor andre selskaber har under 1 %).  
Da Thy Mors Energi Elnet A/S ligger under gennemsnittet i kundetæthed, betyder det desuden 
Energitilsynet forventer vi bør kunne lave tilmeldinger af solceller billigere end gennemsnittet af 
selskaber. Umiddelbart lyder det ikke rigtigt, hvilket det jo heller ikke er i praksis. 
Derved bliver Thy Mors Energi Elnet A/S dobbelt ramt i forhold til nogle kollegaer og kommer til at stå 
relativt ringere i benchmark end selskaberne med få solcelletilmeldinger. Det kan vel ikke være 
meningen med benchmarkingen ?  
 
Thy Mors Energi Elnet A/S vil mene Energitilsynet kunne bruge punkt 4. Omkostninger med 
uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes adfærd, som begrundelse for godkendelse. Dårligere 
benchmark betyder mindre indtægtsramme. Da indtægtsrammen bliver mindre grundet dårligere 
benchmark og indtægtsrammen ikke kan hæves med den gebyrindtægt, der stammer fra solcellerne, 
kan det jo ende med der kun er besparelse på vedligehold tilbage. Derved ender det også med en 
uhensigtsmæssig adfærd.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Melgaard 
Teknisk chef 
 

 
 
Thy-Mors Energi Service A/S  
Elsøvej 107 
7900 Nykøbing Mors 

 

      

Telefon  
Direkte   
Mobil     
Fax    
CVR     
E-mail    
Web  

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

 
Kontaktadresse: Løvevej 5, 7700 Thisted
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Tænk på miljøet inden du printer denne e-mail 
 
 
Fra: Kathrine Høg Riis (SET) [mailto:KHRI@energitilsynet.dk]  
Sendt: 20. september 2013 14:01 
Til: Kathrine Høg Riis (SET) 
Cc: Line Carlsen (SET); Linda Aaberg (SET); Helene Bækkelund Larsen (SET); Rune Moesgaard (SET) 
Emne: Høring af "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014" 
 
Til Netselskaberne 
 
Hermed sender Sekretariatet for Energitilsynet udkastet til afgørelsen "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2014" i høring.  
 
Høringsnotatet vedrører benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet, benchmarking af kvalitet i levering 
af elektricitet på aggregeret niveau, samt benchmarking af elektricitet på enkeltkundeniveau. 
 
Hvis der er kommentarer til Energitilsynets sekretariats udkast til afgørelse, bedes disse fremsendes, så de er 
Energitilsynets sekretariat i hænde senest fredag den 18. oktober 2013.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at resultatet af benchmarkingen sandsynligvis vil ændre sig 
i høringsperioden. Det skyldes, at selskaberne stadig har mulighed for at indsende ansøgninger vedr. ekstraordinære 
omkostninger vedr. fjernaflæste målere og smartgrid projekter med frist den 11. oktober, jf. mail af 6. september 
2013 ”Ekstraordinære omkostninger vedr. smartgrid og fjernaflæste målere”. Sekretariatet vil i lighed med tidligere 
år, foretage en genberegning af modellen efter høringsfristens udløb på baggrund af eventuelle nye dataoplysninger 
fra selskaberne. 
 
Vedhæftet er endvidere excel‐dokumenter, der indeholder datagrundlaget for benchmarkingen af den økonomiske 
effektivitet samt kvalitet i levering. 
 
Materialet vil endvidere blive lagt ud på Energitilsynets hjemmeside.  
  
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til: 
 
Kathrine Høg Riis; khri@energitilsynet.dk; 41 71 53 57 
Line Carlsen; lic@energitilsynet.dk; 41 71 54 13 
Helene Bækkelund Larsen; hbl@energitilsynet.dk; 41 71 53 68 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Kathrine Høg Riis 
Specialkonsulent 
Tlf.     +45 4171 5357 
Mail   khri@energitilsynet.dk 
  
  

 
  
Sekretariatet for Energitilsynet 
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Carl Jacobsensvej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
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Bilag 10: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
Dansk Energis høringssvar 
 
Dansk Energi indgav høringssvar ved mail af 18. oktober 2013. Dansk 
Energi kom med supplerende bemærkninger ved mail af 6. november 
2013 i forbindelse med sekretariatets 2. høringsrunde. Høringssvaret er 
indledt med en par generelle bemærkninger og er efterfølgende opdelt i 
to hovedpunkter samt et afsnit med kommentarer til en række mindre 
punkter. Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor kommenteret hvert 
anbringende for sig. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Dansk Energis 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi indledende på følgende 
substantielle forhold: 
 
1. Danske Energi opfordrer til, at der i højere grad tages hensyn til 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selskab A Kr.

Omkostningsgrundlag uden fjernaflæste målere    10.000.000 

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

Samlet omkostningsgrundlag    10.066.667 

Omkostningsgrundlag til brug for benchmarkingen    10.000.000 

    

Selskab B Kr.

Omkostningsgrundlag uden fjernaflæste målere    10.000.000 

Fj. aflæste måler investering 1 mio. kr. straksafskrives   

Årets bogførte omkostninger vedr. fjernaflæste målere      1.000.000 

Samlet omkostningsgrundlag    11.000.000 

Omkostningsgrundlag til brug for benchmarkingen    10.000.000 

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

effektivitet og kvalitet i leveringen. 

 

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

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

 

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

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

reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker indledningsvist, at Energitilsy-
net årligt fastsætter individuelle effektiviseringskrav på basis af en 
benchmarking af virksomhederne. Det fremgår således ikke af Elforsy-
ningslovens bestemmelser, at der i benchmarkingen af netselskabernes 
økonomiske effektivitet skal tages højde for allerede realiserede effekti-
viseringer ved udmeldelsen af krav. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker derudover, at der allerede i se-
kretariatets benchmarkingmodel bliver taget højde for disse effektivise-
ringer i de udmeldte krav. Modellen tager højde for effektiviseringer ved, 
at selskabernes omkostningsgrundlag i benchmarkingen bliver reduceret 
som følge af effektiviseringerne, hvilket alt andet lige medfører, at sel-
skaberne i efterfølgende benchmarkingafgørelser får udmålt et lavere po-
tentiale sammenlignet med det udmålte potentiale, hvis selskabet ikke 
havde effektiviseret sig.  
 
Dette kan illustreres ved et simpelt eksempel. Et selskab effektiviserer 
sig årligt med en 1/6 af det opgjorte potentiale (udmøntet på de påvirke-
lige omkostninger) i tabel 2 nedenfor. Det fremgår af tabel 2, at selskabet 

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

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

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

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

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

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note: Tallene i tabellen er afrundede. 

Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 

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

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

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note: Tallene i tabellen er afrundede. 

Kilde: Konstrueret eksempel. Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

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

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

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Det fremgår af tabel 4 ovenfor, at ved fastsættelse et loft over de akku-
mulerede krav svarende til det udmøntede potentiale det pågældende år, 
vil selskabet efter 8 år ikke længere få et effektiviseringskrav upåagtet, at 
selskabet ikke har realiseret nogen effektiviseringer i perioden. Selskabet 
har fået reduceret sin indtægtsramme med 20 pct., men har ikke realiseret 
nogen effektiviseringer. Selskabet har derfor fortsat et lige stort effekti-
viseringspotentiale som i år 1. 
 
Ved fastsættelsen af et loft, fjernes den konkurrencelignende situation, 
som benchmarkingen tilsigter at skabe - hvor usikkerheden, om hvordan 
de andre selskaber klarer sig i forhold til én selv, er med til at øge inci-
tamentet til at effektivisere sig yderligere. 
 
Effektiviseringskravet bliver kun udmøntet på de såkaldte påvirkelige 
omkostninger, som er defineret som de omkostninger, det forventes at et 
selskab kan effektivisere på kort sigt. De øvrige omkostninger i omkost-
ningsgrundlaget som selskaberne også benchmarkes på, er afskrivninger 
– og her lægges det til grund, at perioden for indhentning af effektvise-
ringsgevinster ikke foregår fra år til år, men i stedet må indhentes på 
længere sigt.   
 
Når effektiviseringskravet kun bliver udmøntet på de påvirkelige om-
kostninger svarer det i realiteten til, at effektiviseringskravet bliver yder-
ligere halveret i forhold til det opgjorte effektiviseringspotentiale. De på-
virkelige omkostninger udgør typisk 50-60 pct. af selskabernes samlede 
omkostningsgrundlag – svarende til, at kun en 1/8 af det samlede poten-
tiale bliver udmøntet som krav på omkostningsgrundlaget. Dette er illu-
streret i nedenstående figur 1 (svarende til figur 3 i bilag 1 til afgørelsen). 
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kr. 1.000.000 kr. 520.000 kr. 130.000 kr. 130.000 kr. 130.000 kr. 130.000

beregnet potentiale på 
omkostningsgrundlaget

beregnet potentiale på 
påvirkelige omkostninger

Faktisk udmøntet
effektiviseringkrav

Resterende potentiale
som falder bort

 
Figur 1. Eksempel på udmøntning af potentialet 

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

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

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

Ændring i omkost-
ningsgrundlag i forhold 
til året før 

- +41.834.532 +24.919.333 -47.339.456 -16.508.586 -48.374 

 
Forklaring til tabel 5 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

142 
 

 
 

Bilag 11: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
Dong Energy Eldistribution A/S’ høringssvar 
 
Dong Energy Eldistribution A/S (DEE) indgav høringssvar ved mail af 
18. oktober 2013. DEE kom med supplerende bemærkninger ved mail af 
6. november 2013 i forbindelse med sekretariatets 2. høringsrunde. Hø-
ringssvaret er opdelt i et indledende afsnit med overordnede bemærknin-
ger og efterfølgende ni afsnit med specifikke bemærkninger. Sekretaria-
tet for Energitilsynet har nedenfor kommenteret hvert anbringende for 
sig.  
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til DEE’s hørings-
svar. 
 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 

1. Der bør være et loft over udmeldte effektiviseringskrav. 
2. Det er et problem, at selskaber skal effektivisere sig udover det 

opgjorte potentiale svarende til den generelle effektivisering i 
branchen for at udligne spændet i effektivitetsniveauet til de bed-
ste. 

3. Der bør tages højde for betydningen af allerede realiserede effek-
tiviseringer i modellen. 

4. Modellen er ikke rimelig overfor selskaber som måtte være inef-
fektive på afskrivninger. 

5. Energitilsynets praksis er i strid med de regulatoriske rammer 
vedrørende udmeldelse af effektiviseringskrav. 

6. DEE’s akkumulerede krav for 2007-2012 overstiger det opgjorte 
potentiale i 2013 og DEE anmoder derfor om et krav på 0 kr. i 
årets afgørelse. 

7. Sekretariatets behandling af fjernaflæste målere tager ikke højde 
for Energiklagenævnets grundlæggende kritik. 

8. Fjernaflæste målere bør tages ud af benchmarkingen efter samme 
metode som ved benchmarkingen i 2011. 

9. Omkostninger til smart grid bør vurderes i henhold til Dansk 
Energis oversigt over smart grid. 

10. Selskaber, der er pålagt effektiviseringskrav, som følge af en 
mindre god kvalitet i leveringen af elektricitet, bør ikke kunne 
indgå ved fastsættelsen af effektiviseringskrav for de øvrige sel-
skaber.  

11. De faste tærskelværdier på kvalitet i levering bør tage udgangs-
punkt i en længere årrække end de benyttede tre år. 

12. Energitilsynet bør fastsætte bagatelgrænsen for anlægsinvesterin-
ger (ikke afskrivninger), svarende til den nuværende for drifts-
omkostninger. 

13. Der er ifølge DEE en betydelig usikkerhed i modellen. 
14. Det bør sikres, at gebyromkostninger indgår ens for alle selska-

berne. 
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15. Benchmarkingmodellen tager ikke ifølge DEE i tilstrækkeligt 
omfang hensyn til forskelle i rammevilkår. 
 

 
Ad 1) 
Vedr. DEE’s bemærkninger om, at der bør bære et fast loft over de ak-
kumulerede udmøntede krav for perioden 2007-2012, henviser Sekretari-
atet for Energitilsynet til adresseringen af Dansk Energis høringssvar i 
bilag 10 ad 7) hvor den samme problemstilling er adresseret. 
 
Derudover anfører DEE på side 3 i sit høringssvar, at DEE forstår sekre-
tariatets beskrivelse af sammenhængene mellem opgjort potentiale og 
udmålte krav i bilag 1 til afgørelsen således, at sekretariatet anderkender, 
at det vil være et problem, hvis de akkumulerede udmålte effektivise-
ringskrav kan overstige det opgjorte potentiale. 
 
Det er ikke rigtig forstået. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer ikke, 
at der kan fastsættes et loft over udmeldte effektiviseringskrav.  
 
Sekretariatets eksempel i tabel 1 i bilag 1 til afgørelsen skal blot illustre-
re, at et selskab vil have væsentlig længere end 4 år til at indhente det be-
regnede potentiale, uanset om der ses på en reduktion af de samlede om-
kostninger eller kun en reduktion af de påvirkelige omkostninger, givet 
at selskabet effektiviserer sine omkostninger med det pålagte effektivise-
ringskrav.   
 
 
Ad 2) 
DEE anfører på side 4, at eksemplet i vedr. indhentningsperiode i bilag 1 
til afgørelsen ikke er retvisende, da sekretariatet antager, at benchmark-
basis er konstant over perioden.  
 
DEE anfører videre, at det følger af eksemplet, at den eneste måde, hvor-
på det pågældende selskab – med den af Energitilsynets anvendte metode 
for udmåling af krav - kan undgå at blive pålagt effektiviseringskrav, der 
overstiger effektiviseringspotentialet, vil være at realisere effektiviserin-
ger i et omfang, som svarer til summen af (a) den generelle effektivise-
ringsudvikling i branchen og (b) de af Energitilsynet udmeldte akkumu-
lerede krav. 
 
Sekretariatet vurderer ikke, at det er relevant for eksemplet om der sker 
en udvikling i benchmarkbasis. Benchmarkingen foretages hvert år og 
selskaberne får således beregnet et nyt effektiviseringspotentiale hvert år. 
Det vil sige, hvis branchen generelt (og herunder også benchmarkbasis) 
har effektiviseret sig med f.eks. 2 pct. skal de mindre effektive selskaber 
også effektivisere sig med 2 pct. plus en andel af det ”efterslæb” selska-
berne i forvejen manglede at indhente i forhold til selskaberne i bench-
markbasis. Efterslæb kan i denne sammenhæng defineres som det poten-
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tiale et selskab mangler at indhente i forhold til selskaberne i bench-
markbasis udover den eventuelle løbende effektivisering i benchmarkba-
sis. Hvis selskaberne ikke også effektivisere deres omkostninger med de 
f.eks. 2 pct. som basisselskaberne antages løbende at effektivisere, vil 
selskabets effektiviseringspotentiale således stige.     
 
Ad 3) 
DEE anfører på side 3 og 4, at Energitilsynet er blevet pålagt i medfør af 
Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013 at underkaste betyd-
ningen af allerede realiserede effektiviseringer en nærmere vurdering in-
den der udmeldes krav for 2014. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 10 ad 7) hvor sekretariatet har adresseret denne 
problemstilling.  
 

DEE illustrerer i tabellerne på side 4 og 5 i sit høringssvar, hvordan det 
akkumulerede krav for en given periode vil se ud hvis et selskab hhv. 
kun effektiviserer sig i det tempo hele branchen som gennemsnit effek-
tiviser sig i hhv. slet ikke effektiviserer sig. 
 
Årsagen til at de akkumulerede krav i perioden vil se ud som illustreret 
af DEE er, at selskabet ikke har efterlevet det pålagte effektiviseringskrav 
om at reducere selskabets omkostninger med ¼ af det opgjorte effektivi-
seringspotentiale udmålt på de påvirkelige omkostninger - konsekvensen 
vil således være, at selskabets omkostningsgrundlag fortsat er ineffektiv 
sammenlignet med selskaberne i benchmarkbasis. 
 
Sekretariatet skal i den forbindelse henvise til at Energiklagenævnet i si-
ne seneste afgørelser af 13. juni 2012 og 19. august 2013 anfører, at 
benchmarkingmodellens resultater ikke anses for urimelige: 
 
”Nedsættelsen af tidshorisonten ses endvidere ikke at føre til urimelige 
resultater for de enkelte elnetselskaber.” 
 
”Det er således også Energiklagenævnets vurdering, at Energitilsynets 
afgørelse af 18. december 2012 ikke fører til uproportionale effektivise-
ringskrav.” 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at det er rimeligt at for-
vente – i lighed med forholdene på et konkurrenceudsat marked – at et 
ineffektivt selskab må være i stand til at følge med den eventuelle effek-
tiviseringsudvikling i branchen samt årligt indhente en del af efterslæbet, 
som pålagt af Energitilsynet, for at undgå at effektiviseringskravene ak-
kumulerer til mere end det til enhver tid opgjorte potentiale. 
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Ad 4) 
DEE anfører på side 6 i sit høringssvar, at Energitilsynets benchmar-
kingmetode indebærer et særligt problem for selskaber, som måtte være 
ineffektive på afskrivninger. Metoden medfører ifølge DEE, at selskaber 
som er ineffektive på gamle historiske investeringer tvinges til at indhen-
te det beregnede potentiale på driften, hvilket ifølge DEE ikke er muligt. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette.  
 
Selv hvis det blev antaget, at DEE ingen mulighed har for at effektivisere 
sine afskrivninger på kort sigt, men i stedet er nødsaget til at realisere det 
fulde effektiviseringskrav (som kun er udmålt på de påvirkelige omkost-
ninger) ved at reducere sine påvirkelige omkostninger, vil DEE først be-
høve at effektivisere på sine afskrivninger efter ca. 12 år.  
 
Det skyldes, at hvis DEE efterlever de årlige effektiviseringskrav pålagt 
af Energitilsynet, vil DEE først efter 12 år have indhentet sit potentiale 
på de påvirkelige omkostninger, jf. eksemplet nedenfor i tabel 1. Eksem-
plet er baseret på, at 60 pct. af DEE omkostningsgrundlag udgøres af de 
påvirkelige omkostninger, hvilket er tilfældet i 2013 benchmarkingen. 
DEE’s effektiviseringspotentiale er opgjort til 30 pct. i år 1 i eksemplet 
(benchmarkbasis er antaget konstant i eksemplet i tabel 1). 
 
Tabel 1: Eksempel på indhentning af potentiale. 
År 1 2 3 4   11 12 13 14 

Omkostningsgrundlag (kr.) 100 95,5 91,8 88,7   77,1 76,3 75,5 74,9 

 - Afskrivninger (kr.) 40 40 40 40   40 40 40 40 

 - Påvirkelige omkostninger (kr.) 60 55,5 51,8 48,7   37,1 36,3 35,5 34,9 

Benchmarkbasis (kr.) 70 70 70 70   70 70 70 70 

 - Afskrivninger (kr.) 35 35 35 35   35 35 35 35 

 - Påvirkelige omkostninger (kr.) 35 35 35 35   35 35 35 35 

Potentiale 30% 27% 24% 21%   9% 8% 7% 7% 

 - heraf potentiale påvirkelige omk. 42% 37% 32% 28%   6% 3% 1% 0% 

 - heraf potentiale afskrivninger 13% 13% 13% 13%   13% 13% 13% 13% 

Krav i pct. 8% 6,7% 5,9% 5,3%   2,3% 2,1% 1,8% 1,6% 

Krav (kr.) 4,5 3,7 3,1 2,6   0,9 0,7 0,6 0,6 

 
Eksemplet viser således, at selvom selskabet slet ikke har mulighed for at 
substituere mellem drift og kapitalapparat på kort sigt, vil der gå 12 år 
før det fulde potentiale på de påvirkelige omkostninger er indhentet. I lø-
bet af denne 12 årige periode må det formodes, at der også kan opnås ef-
fektiviseringer på afskrivningerne. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor fortsat, at den anvendte 
metode er rimelig og mulig – også for selskaber med historisk betingede 
anlægsinvesteringer.  
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Ad 5) 
DEE anfører, at Energitilsynets praksis er i strid med de regulatoriske 
rammer vedrørende udmeldelse af effektiviseringskrav. 
 
Hertil bemærker sekretariatet, at målet med regulering er fastlagt i §§ 69 
til 70 i elforsyningsloven, og nærmere udmøntet i indtægtsrammebe-
kendtgørelsen, jf. §§ 26 og 27 i nr. 335/ 2011. 
 
Energitilsynet skal årligt fastsætte en indtægtsramme for hver af de be-
rørte netvirksomheder under hensyn til den enkelte virksomheds effekti-
viseringspotentiale, § 70, stk. 9, 1. pkt. i elforsyningsloven. Det er ikke 
yderligere præciseret i loven, hvad der nærmere forstås herved, men det 
fremgår af lovbemærkninger, at der fortsat må være fokus på, at virk-
somhederne realiserer et betydeligt effektiviseringspotentiale, jf. lovbe-
mærkningerne til L 494/ 2004 i afsnittet om lovforslagets indhold. Vide-
re fremgår det af lovbemærkningerne til § 69, stk. 1, at der stadigt er et 
betydeligt effektiviseringspotentiale, og reguleringen af prisen vil fortsat 
have som forudsætning, at virksomhederne realiserer dette potentiale.  
 
Energitilsynet udmelder fra og med reguleringsåret 2008 årligt individu-
elle effektiviseringskrav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. 
§ 27, stk. 1 i IR-bek. Videre følger det, at effektiviseringskrav, der frem-
kommer ved benchmarkingen af den økonomiske effektivitet, gennemfø-
res som en procentvis varig reduktion af den enkelte virksomheds regule-
ringspris eller rådighedsbeløb, jf. § 27, stk. 1. i IR-bek. 
 
Det er ikke nærmere udmøntet i bekendtgørelsen, hvad der forstås ved 
under hensyn til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale. 
Energitilsynet har fastlagt en model for benchmarkingen, som lægges til 
grund ved den årlige udmøntning af effektiviseringskravene. Energikla-
genævnet har i sine tidligere afgørelser om netvirksomhedernes indtægts-
rammer fastslået, at der er overladt Energitilsynet et vidt skøn ved 
benchmarkingen af virksomhederne, jf. afgørelserne af 5. maj 2008 (j.nr. 
11-540) og 20. april 2009 (j.nr. 1011-331) og senest af 18. december 
2012. 
DEE anfører, at tilsynets praksis er i strid med de regulatoriske rammer 
for effektiviseringskrav med følgende tre begrundelser: 
 

1) Indtægtsrammen skal fastsættes under hensyntagen til effektivi-
tetspotentialet 

I korthed anfører DEE, at de akkumulerede krav med den gældende me-
tode kan blive så store, at rammen reelt kan elimineres, og herefter kan 
omkostningerne i medfør af § 69, stk. 1, ikke dækkes. I stedet bør tilsy-
net udmønte årets fulde potentiale som et midlertidigt årligt krav, så ville 
det være evident, at kravet ikke kunne overstige det opgjorte potentiale.  
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Sekretariatet bemærker hertil, at det følger af reglerne, at tilsynet fastsæt-
ter benchmarking metoden, hvilket også flere gange er fastslået af klage-
nævnet. Endvidere følger det, at kravene skal udmeldes som varige, jf. § 
27, stk. 2, i IR-bekendtgørelsen. Metoden tages i øvrigt op til vurdering 
mindst hvert 4 år, jf. § 26, stk. 4 i IR-bekendtgørelsen. I den forbindelse 
er der mulighed for at tilpasse for eventuelle uhensigtsmæssigheder. 
  

2) Potentialet opgøres ved en sammenligning af selskaberne 

I korthed anføres, at klagenævnet har slået fast, at der ikke er hjemmel til 
at udmelde et generelt krav, jf. afgørelse af 18. maj 2010, j.nr. 1011-346. 
Det følger heraf, at potentialet sætter en øvre grænse for, hvilke krav der 
kan udmeldes. Hvis forholdet mellem mindst og mest effektiv er kon-
stant, udgøres potentialet tilsvarende konstant og modsvarer således reelt 
den generelle effektivitetsudvikling i strid med klagenævnets principper 
om ikke at udmelde et generelt krav.  
  
Sekretariatet bemærker, at der er overladt tilsynet et vidt skøn ved fast-
sættelsen af metoden, jf. også klagenævnets udtalelser. Sekretariatet er 
ikke enigt i, at den valgte metode reelt modsvarer den generelle effektivi-
tetsudvikling – selskabernes effektviseringspotentiale beregnes på bag-
grund af en sammenligning med ”best practice” selskaberne, og afspejler 
således ikke en generel effektivisering i branchen. Hvis selskaberne rea-
liserer effektiviseringer i overensstemmelse med kravene pålagt af Ener-
gitilsynet, vil afstanden mellem mindst og mest effektive selskab ikke 
være konstant. Klagenævnet har flere gange haft lejlighed til at vurdere 
tilsynets metode, og har ikke i den forbindelse fundet, at denne reelt 
modsvarer den generelle effektivitetsudvikling.  
 

3) Det er målet med reguleringen, at alle skal blive mere effektive, 
men ikke lige effektive. 

I korthed anføres, at Energiklagenævnet i sin afgørelse af 13. juni 2012 
har fastslået, at det ikke er formålet med reguleringen, at spredningen i 
effektivitetsniveau mellem de forskellige virksomheder indsnævres. Der-
imod fremgår af lovforarbejderne, at målet er en generel effektivisering i 
branchen. En virksomhed, der både indhenter potentialet til den mest ef-
fektive virksomhed og derudover effektiviserer yderligere svarende til 
den generelle effektivisering i branchen, så den kommer på niveau med 
den mest effektive, kan ikke opnå ekstraordinære effektiviseringsgevin-
ster, som ellers fremgår af ministerens svar på spørgsmål 27 i forbindelse 
med lovforslag L 3/ 2008. 

I nævnte svar til spørgsmål 27 anfører ministeren, at ”ekstraordinære ef-
fektiviseringer” omfatter effektiviseringsgevinster, som virksomheder 
opnår gennem rationalisering af driften ud over dem, de pålægges af 
Energitilsynet på baggrund af benchmarkingen”. Ministeren anfører det-
te i forlængelse af en konstatering af, at ”benchmarkingen er udformet 
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således, at den afspejler det konkurrencepres, som findes i andre bran-
cher.”   

Sekretariatet finder ikke, at ministeren herved tilkendegiver at opnåelse 
af ekstraordinære effektiviseringsgevinster i sig selv er en forudsætning 
for at målene med benchmarkingen bliver opnået.  
 
Ad 6) 
DEE henviser til, at de akkumulerede krav for årene 2007-2012 ekskl. 
årets afgørelse udgør 293 mio. kr. for DEE mens det opgjorte effektivise-
ringspotentiale i årets afgørelse er opgjort til 210 mio. kr. 
 
Energitilsynets benchmarking af den økonomiske effektivitet er en årlig 
benchmarking, hvor selskaberne får udmøntet et effektiviseringskrav 
som en reduktion af deres indtægtsramme året efter. Formålet med denne 
reduktion af indtægtsrammen er, at selskabet kan reducere sine omkost-
ninger tilsvarende.  
 
Benchmarkingen foretages af selskabernes samlede omkostningsgrund-
lag og den måde selskaberne kan falde bedre ud i benchmarkingen året 
efter er således ved at reducere deres omkostningsgrundlag1. En redukti-
on udelukkende af indtægtsrammen vil ikke – isoleret set – medføre en 
bedre placering i benchmarkingen, da det ikke er indtægtsrammens stør-
relse, selskaberne måles på i benchmarkingen. 
 
Det er selskabernes omkostningsgrundlag, der har været grundlaget for 
benchmarkingen siden 2007, og et selskabs resultat i benchmarkingen 
kan således ikke forbedres ved en reduktion af indtægtsrammen isoleret 
set. 
 
Dvs. et akkumuleret krav på 293 mio. kr. betyder, at DEE har fået redu-
ceret sin indtægtsramme med 293 mio. kr. siden 2007, men da DEE ikke 
har reduceret sine driftsomkostninger tilsvarende (plus den løbende ef-
fektivisering generelt i branchen), vil DEE fortsat få opgjort et effektivi-
seringspotentiale i Energitilsynets benchmarking af den økonomiske ef-
fektivitet. Sekretariatet anerkender, at DEE har effektiviseret sine om-
kostninger, men ikke i et opfang der svarer til DEE årlige pålagte effek-
tiviseringskrav.  
 
Dvs. når DEE ikke effektiviserer sine omkostninger svarende til det årli-
ge effektiviseringskrav, vil selskabets indtægtsramme efter en årrække 
som konsekvens heraf kunne blive reduceret med mere end det oprinde-
ligt udmålte potentiale i 2007. Dette skyldes selskabets effektivisering 
ikke er tilstrækkelig i forhold til selskabets beregnede potentiale, hvilket 
sekretariatet vurderer, er i fuld overensstemmelse med tilgangen i lov-

                                                 
1 Selskaberne kan også falde bedre ud uden at effektivisere sig, hvis benchmarkbasis 

øges, dvs. hvis de bedste selskaber bliver mindre effektive end året før. 
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grundlaget hvoraf det fremgår, at det er selskabernes økonomiske effekti-
vitet, der skal benchmarkes på en gang årligt.2 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til adresseringen af 
Dansk Energis høringssvar bilag 10 ad 9) hvor sekretariatet har adresse-
ret en tilsvarende problemstilling vedr. SEAS-NVE. 
 
Ad 7) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar bilag 10 ad 4) hvor sekretariatet har adresseret denne 
problemstilling. 
 
Ad 8) 
Sekretariatet for Energitilsynet mener endvidere ikke, at den foreslåede 
metode er i overensstemmelse med retningslinjerne i Energiklagenæv-
nets afgørelse. Sekretariatet henviser til adresseringen af Dansk Energis 
høringssvar i bilag 10 ad 6) for bemærkninger vedr. metoden anvendt i 
benchmarkingafgørelsen i 2011.  
 
Ad 9) 
DEE har anført at omkostninger til smart grid bør vurderes i henhold til 
Dansk Energis oversigt over smart grid. 
 
Det har ikke været muligt for sekretariatet at fastsætte en konkret defini-
tion af, hvilke kriterier et smart grid projekt skal opfylde, før det kan 
medtages i modellen som en ekstraordinær omkostning inden for den 
tidsramme, der er til rådighed til at udarbejde materialet, som skal danne 
grundlag for Energitilsynets afgørelse om ”Effektiviseringskrav til elnet-
selskaberne for 2014” den 17. december 2013. Som konsekvens heraf 
har Sekretariatet som udgangspunkt valgt at acceptere alle ansøgninger 
som ekstraordinære omkostninger. 
 
Sekretariatet vil efterfølgende opstille kriterier, som smart grid projek-
terne skal opfylde for fremadrettet at blive accepteret som ekstraordinære 
omkostninger i benchmarkingen for 2014. 
 
Det er derfor vigtigt at bemærke, at smart grid projekter accepteret i årets 
afgørelse som ekstraordinære omkostninger ikke nødvendigvis vil blive 
accepteret fremadrettet givet at de falder uden for de opstillede kriterier 
for smart grid.   
 
Ad 10) 
DEE foreslår, at selskaber, der er pålagt effektiviseringskrav som følge 
af en mindre god kvalitet i leveringen af elektricitet, ikke bør kunne ind-
gå ved fastsættelsen af effektiviseringskrav for de øvrige selskaber.  
 

                                                 
2 Jf. BEK 335 af 15. april 2011 §§ 26-27 
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Sekretariatet for Energitilsynet er ikke afvisende overfor at øge fokus på 
sammenhængen mellem kvalitet i leveringen og selskaberne i bench-
markbasis.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at alle distributionsselskaber 
har en høj kvalitet i leveringen, og at spredningen mellem selskabernes 
kvalitet er lille. I årets afgørelse er det alene ét selskab i benchmarkbasis, 
der pålægges et krav som følge af manglende kvalitet i leveringen. Dette 
selskabs krav udgør 0,31 pct. af de påvirkelige omkostninger. Sekretaria-
tet vurderer, at dette ikke nævneværdigt skyldes selskabets effektivise-
ring. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil fremover konkret vurdere, om selska-
berne i benchmarkbasis opnår et så dårligt resultat i benchmarking på 
kvalitet i levering, at det er opstået på bekostning af præstationen i den 
økonomiske benchmarking.  
 
Ad 11) 
DEE angiver i deres høringssvar, at de faste tærskelværdier bør tage ud-
gangspunkt i en længere årrække end de benyttede tre år. DEE argumen-
terer for, at årene 2010-2012 bød på et udsædvanligt lavt antal afbrud 
som følge af et lavt antal driftsforstyrrelser som følge af færre havarier, 
få antal afbrud som følge af vejrliget samt færre entreprenørskader. DEE 
mener derfor, at de faste tærskelværdier ligger lavere end et såkaldt nor-
malår. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Sekretariatet har ved 
beregningen af de faste tærskelværdier netop taget udgangspunkt i, at 
disse så vidt muligt skulle afspejle det eksisterende leveringssikkerheds-
niveau, altså et normalår. De tre års data er valgt med henblik på at fast-
lægge kravene til leveringskvaliteten på det eksisterende niveau men 
samtidig tage højde for stokastiske variationer. 
 
Der har siden 2007 været foretaget omfattende forbedringer af elnettet i 
Danmark via kabellægningen af 0,4 og 10 kV luftledninger, jf. nedenstå-
ende figurer 1, 2 og 3. Kabellægningen af luftledningsnettet må forventes 
at have været medvirkende til at forbedre leveringskvaliteten, da kabler 
er mere beskyttede mod vejrlig m.m.3 Denne sammenhæng understøttes 
af, at udviklingen i det samlede antal luftledninger synes at følge de år-
ligt beregnede tærskelværdier, som er udtryk for årets gennemsnitlige le-
veringskvalitetsniveau, jf. nedenstående figurer. 
 

                                                 
3 Jf. Dansk Energis pressemeddelelse 7. november 2013, hvor betydningen af kabel-

lægningen kvantificeres i lyset af stormen den 28. oktober 2013.     
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Figur 1. Udviklingen i tærskelværdierne på aggregeret niveau for hhv. afbruds-

hyppighed4 
 
Figur 2. Udviklingen i tærskelværdierne på aggregeret niveau for afbrudsvarrig-

hed5 

Figur 3. Udviklingen i samlet antal km luftledninger for distributionsselskaberne, 
2007-2012 
 
Sekretariatet for Energitilsynet fastholder derfor, at tærskelværdierne for 
perioden 2010-2012 afspejler den nuværende (og fremadrettede) leve-
ringskvalitet.  
 
Ad 12) 
DEE foreslår, at Energitilsynet fastsætter bagatelgrænsen for anlægsin-
vesteringer (ikke afskrivninger), svarende til den nuværende for drifts-
omkostninger. 
 

                                                 
4 Som vist i bilag 6: Detaljeret gennemgang af model for kvalitet i levering af elektrici-

tet på aggregeret niveau. 
5 Ibid. 
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Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i DEE’s forslag. Sekretariatet 
for Energitilsynet har fastsat en bagatelgrænse således, at der i forbindel-
se med benchmarkingen ikke bliver korrigeret for ekstraordinære om-
kostninger bogført det pågældende år, der udgør under 0,5 pct. af det en-
kelte selskabs netvolumen eller to millioner kroner (bagatelgrænsen ud-
gør det mindste beløb af de to).  
 
Bagatelgrænsen er indført af hensyn til at mindske de administrative om-
kostninger ved at behandle ansøgningerne i Sekretariatet for Energitilsy-
net. Dette gælder både ansøgninger vedr. engangsomkostninger samt år-
ligt tilbagevendende omkostninger. 
 
Ad 13) 
Sekretariatet er enig i, at der altid vil være usikkerheder i statistiske mo-
deller, og sekretariatet har derfor også taget en række hensyn til usikker-
heder i modellen. Derudover vurderer sekretariatet at de foretagne kor-
rektioner af data og reduktioner af det opgjorte potentiale i forbindelse 
med udmøntningen af effektviseringskravet - alt andet lige – også er hen-
syn, der tages for at øge værdien af modellens resultater.   
 
DEE anfører at flere af de forhold sekretariatet nævner under afsnittet 
modelusikkerhed i afgørelsen har andre formål end at tage højde for 
usikkerhed. Sekretariatet vurderer fortsat at de nævnte forhold tager hen-
syn til usikkerhed i modellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at der er stor usikkerhed 
forbundet med de data, der anvendes. Netselskaberne indberetter selv de 
data, der er anvendt i modellen, og som udgangspunkt har Sekretariatet 
for Energitilsynet lagt disse data til grund, da der ikke har været grund til 
at tro, at de er fejlbehæftede. Sekretariatet har imidlertid foretaget en 
kvalitetssikring af alt indberettet data efter principperne beskrevet i afsnit 
106-112 i årets afgørelse. 
 
Derudover har sekretariatet foretaget en yderligere kvalitetssikring af de 
selskaber, som ligger i benchmarkbasis herunder f.eks. gebyromkostnin-
gernes størrelse. 
 
Det konkrete forhold vedr. NRGi som DEE henviser til i sit høringssvar, 
er blevet korrigeret af selskabet i høringsperioden. 
  
Endelig har Energiklagenævnet gentagne gange stadfæstet, at den an-
vendte model og metode ikke er uegnet som grundlag for vurderingen af 
selskabernes effektivitet. Energiklagenævnet skriver i deres seneste afgø-
relse af 19. august 2013, at  
 
”Det er således også Energiklagenævnets vurdering, at Energitilsynets 
afgørelse af 18. december 2012 ikke fører til uproportionale effektivise-
ringskrav.” 
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Sekretariatet vurderer derfor forsat ikke, at benchmarkbasis bør fastsæt-
tes på et højere niveau eller at der bør anvendes data for flere år, som det 
forslås af DEE for at korrigere for usikkerheder. 
  
Ad 14) 
Sekretariatet for Energitilsynet bad i forbindelse med indberetning af 
netkomponenter fra selskaberne om at oplyse, hvorvidt gebyromkostnin-
ger for 2012 indgik i deres driftsomkostninger. 
 
Rigtig mange selskaber bekræftede at gebyromkostninger allerede var en 
del af omkostningerne. For alle de selskaber, som ikke allerede har ge-
byromkostninger inkluderet i driftsomkostningerne, har sekretariatet 
spurgt til størrelsen på omkostningerne og indregnet beløbet efterfølgen-
de. 
 
Sekretariatet er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at flere 
selskaber kun har inkluderet gebyromkostninger for 2. halvår 2012 i de-
res driftsomkostninger til brug for benchmarkingen.  
 
Dette er en fejl, som Sekretariatet for Energitilsynet vil korrigere de på-
gældende selskaber for. Sekretariatet har dog allerede kontaktet alle sel-
skaber i basis og har korrigeret gebyromkostningerne i de tilfælde, hvor 
der kun var indberettet omkostninger for 2. halvår 2012. Således er 
benchmarkbasis i afgørelsen beregnet på baggrund af de rigtige geby-
romkostningstal.  
 
Ad 15) 
DEE opfordre Energitilsynet til at igangsætte et arbejde sammen med 
branchen frem til næste års benchmarking med det formål at sikre bedre 
sammenlignelighed mellem selskaberne, og at tilvejebringe data, der kan 
understøtte en bedre korrektion for rammevilkår. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne indgå i en dialog med branchen 
om supplerende data med henblik på eventulle korrektioner for ramme-
vilkår. Sekretariatet foreslår, at branchen henvender sig i foråret 2014 
med henblik på at få i gangsat en proces vedr. dette datagrundlag.   
 



 

154 
 

 
 

Bilag 12: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
øvrige høringssvar 
 
Sekretariatet for Energitilsynet udsendte ved mail af 20. september 2013 
udkast til tilsynsnotatet ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2014”, diverse bilag samt et regneark indeholdende den økonomiske 
benchmarking af elnetselskaberne. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet udsendte ved mail af 4. november 2013 
udkast til benchmarkingmodel med den økonomiske benchmarking af 
elnetselskaberne i 2. høring. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk 
Energi og Dong Energy Eldistribution. Sekretariatet har valgt at adresse-
re disse høringssvar selvstændigt for hvert enkelt høringssvar, jf. bilag 10 
og 11. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere modtaget en række øvrige 
høringssvar fra følgende selskaber: 

 SEAS-NVE Net A/S 
 Smith Knudsen Advokatfirma på vegne af NOE Energi A/S, Thy-

Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og RAH Net 
A/S 

 TRE-FOR El-net A/S 
 
Herudover har Sekretariatet for Energitilsynet modtaget mindre korrekti-
oner til selskabernes indberetninger samt ansøgninger om ekstra ordinæ-
re omkostninger, jf. bilag 3.  
 
Selskabernes høringssvar fremgår af bilag 9. 
 
I dette bilag har Sekretariatet for Energitilsynet kommenteret på selska-
bernes øvrige bemærkninger. Der henvises løbende til bilag 10, hvoraf 
fremgår sekretariatets adressering af Dansk Energis høringssvar. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til SEAS-NVE Net 
SEAS-NVE Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 18. oktober 
2013. Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for 
Energitilsynets høringsmateriale: 
 
1. Energitilsynet bør tage højde for tidligere udmeldte krav i kravudmå-

lingen. 
2. Energitilsynet bør vende tilbage til udgaven af netvolumen modellen, 

der blev anvendt i 2011 med hensyn til håndteringen af ekstraordinæ-
re omkostninger vedr. fjernaflæste målere.  

3. Energitilsynet bør korrigere selskaberne efter enten lineær eller loga-
ritmisk sammenhæng, ud fra hvad der stiller selskabet bedst. 

4. SEAS-NVE ønsker korrektion for modelomkostninger ved fusion 
mellem SEAS-NVE Net og SEAS-NVE Transmission. 

 
Ad 1)  
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 10, ad 9) hvor denne problemstilling er adresseret. 
 
Ad 2)  
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 10, ad 7) hvor denne problemstilling er adresseret. 
 
Ad 3) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 10, ad 10) hvor denne problemstilling er adresse-
ret. 
 
Ad 4) 
Sekretariatet for Energitilsynet har efter høringsperioden beregnet mo-
delomkostninger ved fusion (MOF) for SEAS-NVE i årets afgørelse, jf. 
bilag 4. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til NOE Energi A/S, 
Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og RAH Net 
A/S 
NOE Energi A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S 
og RAH Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 18. oktober 2013. 
Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Ener-
gitilsynets høringsmateriale: 
 
5. Selskaber beliggende i Vestjylland er ifølge selskaberne særligt udsat 

for visse klimatiske og geografiske faktorer, som øger selskabernes 
omkostninger. 

6. Selskaberne finder den danske model unuanceret og grov. Der ud-
trykkes forundring over, at der ikke indgår momenter af de påpegede 
fysiske/geografiske forhold som fordyrende rammevilkår, som det 
sker i benchmarkingmodellen i Norge.  
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7. Selskaberne finder, at hvis der trods sekretariatets analyse ikke kan 
påvises en effekt af omkostningen til korrosion, må dette kun forkla-
res som en systemfejl. Omkostningen må blive absorberet eller opve-
jet af en tilsvarende højere effektivitet, end andre selskaber. 

 
Ad 5) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til analyse af sammenhængen 
mellem geografisk placering i Vestjylland og selskabernes omkostninger, 
jf. bilag 2. Analyserne viser ikke positiv sammenhæng mellem f.eks. kor-
rosionsudsatte net og selskabernes omkostninger. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er åben overfor at indgå i dialog med 
branchen om fremadrettet at medtage andre fordyrende rammevilkår end 
kundetæthed i benchmarkingen. I den forbindelse opfordres branchen til 
at indsende konkrete analyser af effekten af korrosion og vindpåvirkning 
på net placeret ved vestkysten. Sekretariatet for Energitilsynet afventer 
endvidere den verserende sag ved retten i Holstebro. 
 
Ad 6) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at den danske model er 
unuanceret og grov. Som nævnt under ad 5) er sekretariatet åben overfor 
at medtage andre rammevilkår i modellen, hvis der kan tilvejebringes da-
ta som viser, at de er fordyrende. Dette har endnu ikke været tilfældet. 
 
Sekretariatet vurderer, at det ikke er muligt at foretage en umiddelbar 
sammenligning af rammevilkår i den danske model og norske model. 
Norge har et meget uhomogent landskab sammenlignet med Danmark 
med bl.a. store skove, bjerge og meget lange afstande, som også medfø-
rer andre rammevilkår end i Danmark. 
 
 
Energiklagenævnet har gentagne gange stadfæstet1, at den danske netvo-
lumenmodel er egnet til at benchmarke de danske netselskaber med. 
 
Sekretariatet vil dog fortsat videreudvikle den danske model, hvis sekre-
tariatet finder anledning til dette. Sekretariatet afventer endvidere det 
igangværende reguleringseftersyn. 
 
 
 
 

                                                 
1 Energiklagenævnets afgørelser: 

J.nr.: 11-538, 11-539, 11-540 

J.nr.: 1011-273, 1011-277, 1011-331. 

J.nr.: 1011-346. 

J.nr.: 1011-10-9-14, 1011-10-12-11. 
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Ad 7) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Sekretariatet henviser 
til analysen i bilag 2. Sekretariatet for Energitilsynet afventer endvidere 
den verserende sag ved retten i Holstebro. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til TRE-FOR El-Net 
A/S 
TRE-FOR El-Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 17. oktober 
2013. Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for 
Energitilsynets høringsmateriale: 
 
8. Det er utilfredsstillende at sende et udkast i høring, hvor det fulde da-

tagrundlag ikke er indarbejdet. Selskabet finder det utilfredsstillende, 
at det grundlag, de styrer efter, måske ikke er retvisende, og at bud-
gettet for 2014 allerede er fastlagt.  

9. Der bør anvendes et datagrundlag over en flerårig periode til brug for 
estimation af kundetæthedskorrektionen. Energitilsynet bør anvende 
en best-off tilgang, hvor det enkelte selskab tildeles det mindste af de 
to opgjorte effektiviseringskrav. 

 
Ad 8) 
Sekretariatet for Energitilsynet har imødekommet dette, og afgørelsen 
blev derfor sendt i en 2. høringsrunde den 4. november 2013. Her havde 
branchen mulighed for at kommentere på de nye oplysninger som var 
medtaget i modellen. 
 
Ad 9) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 10, ad 10). 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Thy Mors Energi 
Elnet A/S 
Thy Mors Energi Elnet A/S har indgivet høringssvar ved mail af 18. ok-
tober 2013. Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretaria-
tet for Energitilsynets høringsmateriale: 
 
10. Selskabet er uenig med Energitilsynet i afvisning af ansøgning om 

ekstraordinær omkostning vedr. tilmelding og rådgivning omkring 
solceller. Selskabet mener, at Energitilsynet kan godkende ansøgnin-
gen under påskøn af, at omkostningen giver uhensigtsmæssig effekt 
på elnetselskabernes adfærd. 

 
Ad 10) 
Sekretariatet for Energitilsynet kan fortsat ikke godkende selskabets an-
søgning om ekstraordinære omkostninger. Sekretariatet for Energitilsy-
net anfører, at omkostninger i forbindelse med solcelleanlæg betragtes 
som en del af den ordinære drift. 
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Mange netselskaber har haft flere solcelletilslutninger i 2012 end nogen-
sinde før. Ifølge Energitnet.dk har næsten 20.000 familier fået installeret 
solceller i 2012. Tilslutning af solceller er indeholdt i selskabets bevil-
lingspligtige aktivitet, og at selskabet har afholdt mange omkostninger til 
tilslutning og rådgivning omkring solceller gør ikke omkostningen eks-
traordinær. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet foretager altid en konkret vurdering af 
ansøgninger vedr. ekstraordinære omkostninger. I udgangspunktet er 
ekstraordinære omkostninger defineret som omkostninger et selskab ikke 
selv har noget indvirkning på (fx pensionsforpligtigelser til tjeneste-
mænd), og som selskabet derfor ikke har mulighed for at effektivisere på.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Sekretariatet for Energitilsynet 
fortsat, at omkostninger til solcelleanlæg skal betragtes som en ordinær 
driftsomkostninger, og sekretariatet afviser derfor fortsat Thy Mors 
Energi Elnets ansøgning. 


