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1 Resumé 
1. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking 
af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af el for transformerfor-
eninger, distributionsselskaber og de regionale transmissionsselskaber 
(herefter blot elnetselskaber). 

2. Energinet.dks opkøb af de regionale transmissionsselskaber betyder, at 
det er sidste år, at disse selskaber indgår i nærværende benchmarking af el-
netselskaberne. 

3. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsramme-
bekendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af 
elnetselskabernes indtægtsrammer på baggrund af ovennævnte benchmar-
king. 

4. Benchmarkingen af selskabernes økonomiske effektivitet har til formål 
at tilnærme markedssituationen for elnetselskaberne med markedssituatio-
nen, som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. 
Energitilsynet udmelder effektiviseringskrav og udmønter disse i en reduk-
tion af selskabernes indtægtsrammer.  

5. Formålet med benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i levering af 
el er at sikre, at elnetselskaberne ikke reducerer deres omkostninger på be-
kostning af kvalitet i levering af el. Samlet set skal reguleringen tilskynde 
selskaberne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig op-
lever en god, pålidelig og effektiv transport af el. 

6. Et elnetselskabs økonomiske effektivitet i driften bliver opgjort vha. 
den såkaldte netvolumenmodel, som med dette års afgørelse anvendes for 6. 
gang. Ved at anvende netvolumenmodellen kan Sekretariatet for Energitil-
synet vurdere, hvor omkostningseffektivt et elnetselskab er til at drive sit 
eget elnet set i forhold til, hvor omkostningseffektive andre elnetselskaber 
ville være til at drive et tilsvarende elnet.  

7. Netvolumenmodellen benchmarker på elnetselskabernes relative om-
kostninger og tager således højde for variation i elnetselskabernes 
individuelle sammensætning af elnettet. Konkret sker dette ved, at netvolu-
menmodellen tager højde for variation i størrelse og opbygning af 
elnetselskabernes net, før elnetselskabernes omkostninger bliver sammen-
lignet. Metoden muliggør en sammenligning af f.eks. et elnetselskab med 
mange transformere og få kilometer ledning med et selskab, der har færre 
transformere og flere kilometer ledning. Den anvendte metode i netvolu-
menmodellen er valgt, fordi den på en forholdsvis enkel og gennemsigtig 
måde muliggør en sammenligning af elnetselskabernes omkostninger ved at 
drive elnettet. 
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8. I forbindelse med dette års benchmarking af selskabernes økonomiske 
effektivitet har Sekretariatet for Energitilsynet vurderet, at netvolumenmo-
dellen bør ændres for så vidt angår håndteringen af selskabernes 
investeringer i fjernaflæste målere. Det sker som opfølgning på sidste års 
midlertidige korrektion af modellen på netop dette punkt. 

9. Den oprindelige måde at behandle fjernaflæste målere på indebar, at 
nogle selskabers investeringer i fjernaflæste målere kunne påvirke bench-
markbasis. Dette skyldtes, at alle omkostninger til fjernaflæste målere blev 
fratrukket i selskabets faktiske omkostninger (omkostningsgrundlaget) men 
samtidig bibeholdtes antallet af fjernaflæste målere i beregningen af selska-
bets netvolumen (antallet af fjernaflæste målere indgik vha. ækvivalenten 
for ikke-fjernaflæste målere). Selskabernes omkostningsindeks blev derfor 
kunstigt lave, hvilket påvirkede benchmarkbasis i nedadgående retning til 
ugunst for de selskaber, der ikke havde fjernaflæste målere. 

10. Fastsættelsen af benchmarkbasis for reguleringsregnskaberne fra 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 baggrund af selskabernes omkostninger kor-
rigeret for omkostninger til fjernaflæste målere.  

11. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med dette års bench-
marking vurderet, hvorledes investeringer i fjernaflæste målere fremadrettet 
bør indgå i modellen samt indsamlet yderligere datamateriale vedr. omkost-
ningsfordelingen på fjernaflæste målere. På den baggrund er der blevet 
indført en selvstændig afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere, hvor-
for afskrivninger på fjernaflæste målere, omkostninger til montering af nye 
målere samt demontering af gamle ikke-fjernaflæste målere ikke længere 
betragtes som ekstraordinære omkostninger. Dette er i overensstemmelse 
med, at udgangspunktet for den økonomiske effektivitetsregulering er, at al-
le investeringer og al drift af elnettet bør ske effektivt og således 
underlægges en benchmarkvurdering.   

12. Sekretariatet for Energitilsynet måler et elnetselskabs kvalitet i leve-
ringen af el ved elnetselskabets leveringssikkerhed. Denne bliver opgjort 
ved antallet af afbrud og varigheden af afbrud, der opstår i elnettet. Sekreta-
riatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskaberne på både aggregeret 
niveau og på enkeltkundeniveau.  

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

14. I modellen for benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeni-
veau udarbejder Sekretariatet for Energitilsynet udelukkende en 
benchmarking af elnetselskaberne på spændingsniveauerne 0,4-6 kV og 6-
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25 kV. Sekretariatet for Energitilsynet foretager i år for anden gang bench-
marking på både afbrudshyppighed og -varighed på enkeltkundeniveau. 
Tidligere er benchmarkingen på enkeltkundeniveau  udelukkende blevet fo-
retaget på afbrudshyppighed.  

15. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat tærskelværdier for tilfreds-
stillende kvalitet i levering på både aggregeret niveau og for 
enkeltkundeniveau. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af den 
økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen i 2012 omfatter i alt 89 el-
netselskaber.  

16. For kvalitet i levering overskrider 18 selskaber samlet set tærskelvær-
dierne på aggregeret niveau, mens 9 selskaber overskrider tærskelværdierne 
på enkeltkundeniveau. 5 selskaber overskrider tærskelværdierne på både ag-
gregeret niveau og på enkeltkundeniveau. Sekretariatet for Energitilsynet 
udarbejder ikke en benchmarking af de regionale transmissionsselskaber på 
enkeltkundeniveau, da disse selskaber ikke har direkte kontakt med kunder-
ne. 

17. Sekretariatet for Energitilsynet udmelder kravene om reduktion af om-
kostninger som procentdele af elnetselskabernes påvirkelige omkostninger – 
dvs. driftsomkostninger eksklusiv nettab og eventuelle konkrete ekstraordi-
nære driftsomkostninger. Effektiviseringskravet fra benchmarkingen af 
elnetselskabernes økonomiske effektivitet er varigt og gældende fra regule-
ringsåret 2013.  

18. Effektiviseringskravet fastsættes i forhold til selskabernes effektivise-
ringspotentiale under forudsætningen om, at selskaberne skal indhente 
effektiviseringspotentialet på fire år for distributionsselskaber og transfor-
merforeninger og syv år for regionale transmissionsselskaber. 

19. Elnetselskaber, der har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 
el, pålægges krav om etårige midlertidige reduktioner i indtægtsrammen. 
Reduktionen af selskabernes indtægtsrammer gælder derfor udelukkende for 
reguleringsåret 2013.  

20. På aggregeret niveau vil et elnetselskab, der har mindre tilfredsstillen-
de kvalitet i leveringen, blive pålagt et samlet krav på op til 2 pct. af 
selskabets påvirkelige omkostninger i 2011. På enkeltkundeniveau kan et 
elnetselskab pålægges et samlet krav på op til 2 pct. af selskabets påvirkeli-
ge omkostninger i 2011.  

21. Et elnetselskab kan således maksimalt pålægges et samlet krav for 
mindre tilfredsstillende kvalitet på 4 pct. af selskabets påvirkelige omkost-
ninger. Reduktionerne bliver håndhævet i forbindelse med Sekretariatet for 
Energitilsynets endelige godkendelse af reguleringsregnskaberne for 2013, 
hvilket forventes at ske i andet halvår 2014. 
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22. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og 1-årige mid-
lertidige reduktioner 115,6 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 2013. 
Heraf udgør varige effektiviseringskrav 110,3 mio. kr. og 1-årige, midlerti-
dige reduktioner 5,3 mio. kr.  

23. For alle typer af selskaber set under ét, udgør de udmeldte effektivise-
ringskrav 5,1 pct. af selskabernes samlede påvirkelige omkostninger i 2011, 
jf. tabel 1. 

Tabel 1. Effektivitetskrav til elnetselskaberne i 2013 (pct.) 

  

Krav i pct. af  
påvirkelige  

omkostninger 
Regionale transmissionsselskaber 2,9 
Distributionsselskaber 5,2 
Transformerforeninger 13,5 
I alt 5,1 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

2 Afgørelse 
24. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse afgjort følgende: 

• At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2013 til elnetsel-
skaberne, jf. tabel 2, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9 og 
bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011. 

 
Tabel 2. Individuelle reduktioner af elnetselskabernes indtægtsrammer i 2013 
  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Regionale transmissionsselskaber (14 stk.) 

Syd Net A/S - - - - - 

SEAS-NVE Transmis-
sion A/S 50 kV 

- - - - - 

Vestjyske Net 150 kV 
A/S 

0,21 20.000 - - 20.000 

Vestjyske Net 60 kV A/S 0,45 45.000 - - 45.000 

Fyns Net Amba 0,57 80.000 - - 80.000 

Sydøstjyske Net A/S 1,47 130.000 - - 130.000 

NV Net A/S 1,96 360.000 2,00 370.000 730.000 

Fyns Net 150 kV A/S 2,35 135.000 - - 135.000 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

SEAS-NVE Net Trans-
mission A/S 50 kV 

2,57 325.000 - - 325.000 

Midtjyske Net A/S 3,43 540.000 - - 540.000 

Frederiksberg Eltrans-
mission A/S 

3,82 55.000 - - 55.000 

KE Transmission A/S 4,83 1.240.000 - - 1.240.000 

SEAS-NVE Transmis-
sion A/S 132 kV 

5,55 1.800.000 - - 1.800.000 

SEAS-NVE Net Trans-
mission A/S 132 kV 

6,83 1.020.000 - - 1.020.000 

I alt regionale transmissi-
onsselskaber 

  5.750.000   370.000 6.120.000 

Distributionsselskaber (51 stk.) 

TRE-FOR El-net A/S - - - - - 

SEF Net A/S - - - - - 

EnergiMidt Net A/S 0,39 390.000 1,00 1.020.000 1.410.000 
Verdo Randers El-net 
A/S 

0,60 140.000 - - 140.000 

Energi Fyn City Net A/S 1,17 315.000 - - 315.000 

ESV Net A/S 1,24 295.000 0,12 29.000 324.000 

Ravdex A/S 1,30 120.000 - - 120.000 

Bjerringbro Elværk 1,32 25.000 3,00 61.000 86.000 

NRGi Net A/S 2,16 2.315.000 - - 2.315.000 

NOE Net A/S 2,63 550.000 2,00 419.000 969.000 

Galten Elværk Net A/S 2,67 485.000 - - 485.000 

Nyfors Net A/S 2,92 765.000 1,13 296.000 1.061.000 

Frederikshavn Elnet A/S 3,06 360.000 - - 360.000 

Østjysk Energi Net A/S 3,06 1.105.000 - - 1.105.000 

Energi Fyn Net A/S 3,14 1.230.000 - - 1.230.000 

Vordingborg Elnet A/S 3,21 75.000 - - 75.000 

SEAS-NVE Net A/S 3,46 5.660.000 0,59 969.000 6.629.000 

HEF Net A/S 3,69 2.245.000 - - 2.245.000 

Viby Net A/S 3,80 320.000 - - 320.000 

MES Net A/S 4,09 575.000 - - 575.000 
Verdo Hillerød El-net 
A/S 

4,38 340.000 - - 340.000 

ENV Net A/S 4,45 1.645.000 - - 1.645.000 

LEF Net A/S 4,67 355.000 1,00 76.000 431.000 

ELRO NET A/S 4,71 1.095.000 - - 1.095.000 

Brabrand Net A/S 4,77 220.000 - - 220.000 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Energi Viborg Elnet A/S 4,82 525.000 - - 525.000 

Syd Energi Net A/S 5,10 8.430.000 - - 8.430.000 

Forsyning Helsingør El-
net A/S 

5,62 610.000 - - 610.000 

Struer Forsyning Elnet 
A/S 

6,13 200.000 - - 200.000 

Videbæk Elnet A/S 6,38 105.000 - - 105.000 

RAH Net A/S 6,54 1.555.000 - - 1.555.000 

Ikast Værkerne Net A/S 6,61 290.000 2,00 87.000 377.000 
Thy-Mors Energi Net 
A/S 

6,90 2.795.000 0,10 38.000 2.833.000 

FFV El A/S 6,92 715.000 - - 715.000 

Energi Fyn Nyborg Net 
A/S 

7,17 450.000 - - 450.000 

Læsø Elnet A/S 7,20 120.000 2,50 43.000 163.000 

NKE Elnet A/S 7,33 705.000 - - 705.000 

Midtfyns Elforsyning 
A.m.b.a. 

7,79 240.000 - - 240.000 

Ærø Elforsyning Net A/S 7,84 430.000 - - 430.000 

DONG Energy Eldistri-
bution A/S 

8,15 54.780.000 0,21 1.396.000 56.176.000 

Nakskov Elnet A/S 8,54 620.000 - - 620.000 

Vestforsyning Net A/S 8,57 1.490.000 - - 1.490.000 

Kjellerup Elnet A/S 9,07 230.000 - - 230.000 

SK Elnet A/S 9,08 1.460.000 - - 1.460.000 

Østkraft Net A/S 9,27 2.625.000 1,38 390.000 3.015.000 

Ringkøbing-Skjern El-net 
A/S 

9,39 720.000 - - 720.000 

Hammel Elforsyning Net 
A/S 

9,64 305.000 - - 305.000 

VOS Net A/S 10,12 770.000 - - 770.000 

Tarm Elværk Net A/S 10,38 215.000 - - 215.000 

GEV Net A/S 10,58 585.000 0,14 7.000 592.000 

Hurup Elværk Net A/S 12,76 330.000 - - 330.000 

I alt regionale distributi-
onsselskaber 

  101.925.000   4.831.000 106.756.000 

Transformerforeninger (24 stk.) 

Øslev-Drøstrup Trans-
formatorforening 

- - - - - 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Brenderup Netselskab 
A.m.b.a. 

- - 0,03 - - 

Sunds Elforsyning 1,83 20.000 - - 20.000 

Knøsgaard Transforma-
torforening 

2,49 - - - - 

Bårdesø Elforsyning 3,23 15.000 1,46 7.000 22.000 

Paarup El-forsyning 7,56 60.000 - - 60.000 

Borris Elforsyning 8,96 30.000 0,87 3.000 33.000 

Kongerslev Elnet Aps 9,52 20.000 1,00 2.000 22.000 

Aal El Net a.m.b.a. 9,53 65.000 - - 65.000 

Hasmark Egense Energi-
net A.m.b.a. 

11,04 60.000 - - 60.000 

Rolfsted og Omegns 
Transformerforenings 
Netselskab A.m.b.a. 

11,31 65.000 - - 65.000 

Tårs Elnet A/S 12,18 35.000 0,07 - 35.000 

Sdr. Felding Elforsyning 13,75 95.000 - - 95.000 

Kibæk Elværk A.m.b.a. 14,18 85.000 - - 85.000 

Hirtshals El-Netselskab 
A/S 

14,71 140.000 - - 140.000 

Netselskabet Ullerslev 
Elforsyning 

14,76 110.000 2,50 18.000 128.000 

Vildbjerg Elværk 
A.m.b.a. 

15,19 250.000 1,00 16.000 266.000 

Studsgård Vand- og El-
forsyning 

15,63 15.000 - - 15.000 

Nr. Broby-Vøjstrup Net-
selskab A.m.b.a. 

15,96 90.000 - - 90.000 

Aars Elforsyning 16,73 390.000 - - 390.000 

Nibe Elforsyning 17,37 335.000 1,00 19.000 354.000 

Ejby Elnet A.m.b.a. 17,80 150.000 - - 150.000 

Hjerting Transformator-
forening A.m.b.a. 

18,51 465.000 - - 465.000 

Hornum Elforsyning 19,29 125.000 - - 125.000 

I alt transformerforenin-
ger 

  2.620.000   65.000 2.685.000 

Alle netselskaber   110.295.000   5.266.000 115.561.000 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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3 Sagsfremstilling 

3.1 Indledning 

25. Det er ikke samfundsøkonomisk optimalt at have to eller flere parallel-
le elnet i et område. Hvert elnetselskab har derfor monopol på at 
transportere el i et geografisk område. Markedet for transport af el er således 
ikke konkurrencepræget, og elnetselskaberne er dermed ikke underlagt de 
samme incitamenter til effektivisering som selskaber, der agerer på et kon-
kurrencepræget marked. Elnetselskabernes økonomi er derfor siden 1. 
januar 2005 blevet reguleret i form af den såkaldte indtægtsrammeregule-
ring.  

26. Indtægtsrammereguleringen blev for første gang i 2007 suppleret med 
en benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet. Fra 2008 blev 
denne effektivitetsregulering yderligere suppleret med en benchmarking af 
elnetselskabernes kvalitet i levering af el. Endelig er benchmarkingen af el-
netselskabernes kvalitet i leveringen fra 2011 blevet udvidet med en 
benchmarking af afbrudsvarigheden på enkeltkundeniveau. 

27. De regulerede elnetselskaber kan opdeles i tre typer: Regionale trans-
missionsselskaber1, distributionsselskaber og transformerforeninger. 
Regionale transmissionsselskaber driver typisk elnet på et højere spæn-
dingsniveau – ofte mellem 30 kV og 150 kV – mens distributionsselskaber 
hovedsageligt driver elnet på spændingsniveauer under 30 kV. Transformer-
foreninger er mindre selskaber, der historisk er blevet rubriceret i samme 
gruppe, da disse selskabers omsætning var lavere end almindelige større di-
stributionsselskaber. Ejerforholdene er vidt forskellige mellem selskaberne, 
idet der både er forbrugerejede andelsselskaber, kommunalt ejede (ak-
tie)selskaber og ét enkelt statsligt ejet aktieselskab. 

28. Sekretariatet for Energitilsynet sigter med benchmarkingen af selska-
bernes økonomiske effektivitet på at tilnærme de konkurrencevilkår, som 
selskaber på et konkurrencepræget marked er underlagt.  

29. Sekretariatet for Energitilsynets hensigt med benchmarkingen af elnet-
selskabernes kvalitet i leveringen er at sikre, at elnetselskaberne ikke 
effektiviserer driften på en måde, som går ud over kvaliteten i leveringen af 
el.  

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

                                                 
1 Energinet.dks opkøb af de regionale transmissionsselskaber betyder, at det er sidste år dis-
se selskaber indgår i denne benchmarking af elnetselskaberne. 
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31. På baggrund af benchmarkingen udmelder Energitilsynet et individuelt 
effektiviseringskrav til hvert selskab, som efterfølgende udmøntes via en re-
duktion af det pågældende selskabs indtægtsramme. 

32. Sekretariatet for Energitilsynet har siden den første benchmarking i 
2007 løbende videreudviklet og forbedret den oprindelige benchmarking-
model som led i det almindelige arbejde med benchmarkingen. Herudover 
skal Energitilsynet mindst hvert fjerde år foretage en revision af grundlaget 
for benchmarkingen. Denne revision blev foretaget i forbindelse med sidste 
års benchmark. 

33. Elnetselskaberne har i forbindelse med årets benchmarking skullet ind-
berette afbrudsstatistik inden den 13. april 2012 og reguleringsregnskaber 
samt netkomponenter inden den 1. juni 2012. 

34. Elnetselskaberne har ligesom tidligere år kunnet indsende ansøgninger 
om ekstraordinære omkostninger i forbindelse med årets benchmarking.  

35. De efterfølgende afsnit giver først en oversigt over høringsprocessen. 
Derefter følger en beskrivelse af lovgrundlaget for benchmarking af elnet-
selskaberne efterfulgt af en gennemgang af metoden for benchmarkingen og 
de indkomne data. Afslutningsvis følger de samlede resultater af den øko-
nomiske og kvalitetsmæssige benchmarking af selskaberne. Sekretariatet for 
Energitilsynet har endvidere udarbejdet en række supplerende analyser, jf. 
bilagsmaterialet. 

3.2 Høring 

36. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 28. september 2012 
et udkast til tilsynsnotat, diverse bilag samt beregningsgrundlaget for 
benchmarkingen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i høring hos 
branchen. 

37. Elnetselskaberne fik frist til den 26. oktober 2012 til at indgive hø-
ringssvar til materialet. 

38. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra: 

− Dansk Energi 
− Dong Energy Eldistribution 
− SEAS-NVE 
− Syd Energi Net 
− EnergiMidt Net 
− Nyfors Net 
− NOE Energi, Thy-Mors Energi Elnet, Vestjyske Net 60 kV og RAH 

Net 
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− TRE-FOR El-net 
− ENV Net 

 
39. Alle høringssvar fremgår af bilag 11. 

40. Tre af de indkomne høringssvar var betydeligt mere omfattende end de 
øvrige. Det drejer sig om høringssvarene fra Dansk Energi, Dong Energy 
Eldistribution og SEAS-NVE. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor 
adresseret disse tre høringssvar i tre særskilte notater, jf. bilag 12, 13 og 14. 

41. Hovedsynspunkterne i høringssvarene er opsummeret nedenfor. 

1. Der udmøntes et for stort effektiviseringspotentiale 
2. Der anvendes forkert metode til håndtering af fjernaflæste målere 
3. Afgørelsen modvirker omstilling af elnettet til smart grid 
4. Benchmarkingen tilskynder inoptimal høj leveringssikkerhed 

 
42. Sekretariatet for Energitilsynets kommentarer til disse er: 

43. Ad 1) Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at der de seneste år er 
sket en effektivisering af elnetselskaberne. Sekretariatet vurderer dog, at der 
stadig er potentiale for yderligere effektiviseringer i branchen – og der ud-
møntes efter sekretariatets opfattelse ikke et for stort 
effektiviseringspotentiale. Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energi-
tilsynets bemærkninger vedr. effektiviseringspotentiale og udmøntning af 
effektiviseringskrav, jf. bilag 12, ad 7) - ad 15). 

44. Ad 2) Sekretariatet er ikke enig i, at den anvendte metode til håndte-
ring af fjernaflæste målere er forkert, som anført af blandt andre Dansk 
Energi. Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærk-
ninger vedr. fjernaflæste målere, jf. bilag 12, ad 16) - ad 20). 

45. Ad 3) Sekretariatet er ikke enig i, at afgørelsen modvirker investerin-
ger i smart grid. Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets 
bemærkninger vedr. smart grid, jf. bilag 12, ad 21) – ad 24). 

46. Ad 4) Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at netselskaberne i 
Danmark overordnet set har en høj leveringskvalitet og forsyningssikkerhed. 
Sekretariatet for Energitilsynet finder imidlertid, at benchmarkingen af kva-
litet i leveringen er velbegrundet. Konsekvenserne af benchmarkingen i 
forhold til indtægtsrammerne forekommer tillige rimelige. Sekretariatet er 
imidlertid åben overfor til kommende benchmarkinger af se på en ændring 
af tærskelværdien. Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets 
bemærkninger vedr. leveringskvalitet, jf. bilag 12, ad 24) – ad 25). 

47. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet sekretariatets bemærkninger 
til de øvrige høringssvar i et samlet notat, jf. bilag 15. 
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4 Lovgrundlag 
48. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser 
m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det 
efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lov-
grundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt 
i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle 
retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutnings-
vis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for 
den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurde-
ringer af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i 
gennemgangen.  

49. En række bestemmelser i elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 279 
af 21. marts 2012, som senest ændret ved lov nr. 575 til 577 af 18. juni 
2012) og i indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 335 af 15. april 2011) 
er relevante i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets benchmar-
king af elnetselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. 

50. De seneste ændringer i L 575-577 angår engrosmodellen, men ændrin-
gerne angår ikke hjemmelsgrundlaget for benchmarkingen. 

51. Hjemlen til udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen og fastsæt-
telsen af effektiviseringskrav til elnetselskaberne følger af 
elforsyningslovens § 70, stk. 2, og § 70, stk. 9. Heraf fremgår det, at elnet-
selskaberne reguleres ved en indtægtsramme under hensyn til den enkelte 
virksomheds effektiviseringspotentiale.  

§ 70, stk. 2: Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for 
alle berørte virksomheder […] 

§ 70, stk. 9: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en 
indtægtsramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den en-
kelte virksomheds effektiviseringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller 
regional transmissionsvirksomhed ikke overholder fristen for indsendelse af de 
nødvendige oplysninger eller afgiver mangelfulde eller fejlagtige oplysninger til 
brug for Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af effektivi-
teten, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. 
Energitilsynet kan for virksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand 
til løsning af denne opgave. Den foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de 
nødvendige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. En eventuel efterfølgende 
justering af indtægtsrammen som følge af de indsendte oplysninger vil ske for det 
næstfølgende regnskabsår. 

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

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

53. Bestemmelserne for benchmarkingen af elnetselskabernes effektivitet 
fastsættes i indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26-27. Af § 26, stk. 1, føl-
ger det, at Energitilsynet skal foretage benchmarkingen årligt. 

§ 26, stk. 1: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres 
økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. 

54. §§ 26, stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen giver Energitilsynet 
hjemmel til at indsamle relevante oplysninger fra selskaberne samt til at 
håndtere mangelfulde, fejlbehæftede eller for sent indkomne oplysninger. 

§ 26, stk. 2: Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, der ind-
sendes til Energitilsynet, efter regler fastsat af Energitilsynet. 

§ 26, stk. 3: Såfremt en virksomhed indsender mangelfulde eller fejlbehæftede op-
lysninger, eller indsender oplysningerne efter den fastsatte tidsfrist, kan 
Energitilsynet fastsætte foreløbige værdier. Energitilsynet kan, for virksomhedens 
regning, anvende ekstern bistand til værdifastsættelsen. De foreløbige værdier er-
stattes af virksomhedens egne tal, når disse er fremsendt til Energitilsynet med 
behørig dokumentation. 

55. Sekretariatet for Energitilsynet foretager løbende opdateringer og ju-
steringer af den eksisterende benchmark for at sikre den mest korrekte 
fastsættelse af selskabernes effektiviseringskrav. Herudover skal grundlaget 
for benchmarkingen minimum hvert fjerde år fra og med 2007 tages op til 
revision, jf. § 26, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Denne revision 
blev foretaget i 2011. 

§ 26, stk. 4: Grundlaget for benchmarkingen tages fra og med regnskabsåret 2007 
op til revision mindst hvert fjerde år med henblik på eventuelle justeringer og ind-
dragelse af nye vurderingskriterier. 

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

§ 26, stk. 5: Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for 
benchmarkingen offentliggøres af Energitilsynet. 

§ 26, stk. 6: Omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 16, stk. 3, indgår 
ikke i benchmarkingen. 
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57. Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige 
for så vidt angår økonomisk effektivitet og 1-årige for kvalitet i leveringen, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 27. 

§ 27, stk. 1: Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt indi-
viduelle effektiviseringskrav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. § 26, 
stk. 1. 

§ 27, stk. 2: Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af den 
økonomiske effektivitet, gennemføres som en procentvis varig reduktion af den 
enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb. Effektiviseringskrav, 
der fremkommer ved benchmarkingen af kvalitet i leveringen, gennemføres som 
en procentvis 1-årig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rå-
dighedsbeløb. 

§ 27, stk. 3: Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. § 26, stk. 3, 
ville have givet anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil ju-
steringen finde sted i forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af 
virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende reguleringsår. For sent ind-
sendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen. 

4.1 Energiklagenævnets praksis 

58. Der er ikke fastsat nogle nærmere specificerede krav til Sekretariatet 
for Energitilsynets benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effekti-
vitet og kvalitet i leveringen, jf. elforsyningsloven og 
indtægtsrammebekendtgørelsen.  Indtægtsrammebekendtgørelsen giver 
dermed en ganske bred hjemmel for Sekretariatet for Energitilsynet i relati-
on til gennemførelsen af benchmarkingen, herunder til konkret metodevalg 
og til etablering af relationen mellem benchmarkingresultaterne og effekti-
viseringskravenes størrelse.  

59. Dette er blevet bekræftet i Energiklagenævnets afgørelser af 5. maj 
20082, 20. april 20093, 18. maj 20104 og 6. juni 20115, der generelt stadfæ-
ster de fire tilsynsafgørelser ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2008” af 27. september 2007, ”Reduktion af elnetselskabernes indtægts-
rammer for 2009” af 27. oktober 2008, ”Reduktion af elnetselskabernes 
indtægtsrammer for 2010” af 28. september 2009 og ”Effektiviseringskrav 
til elnetselskaber for 2011” af 25. oktober 2010. 

60. Af Energiklagenævnets bemærkninger i afgørelsen af 5. maj 2008 
fremgår det, at Energiklagenævnet ikke finder grundlag for at antage, at net-
volumenmodellen er baseret på usaglige hensyn, eller at benchmarking 
baseret på enhedsomkostninger er uegnet som grundlag for vurderingen af 
selskabernes effektivitet. Endvidere fremgår det, at der i grundlaget for 

                                                 
2 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 11-538, 11-539, 11-540. 
3 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-273, 1011-277, 1011-331. 
4 Energiklagenævnets afgørelse, J.nr.: 1011-346. 
5 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-10-9-14, 1011-10-12-11. 
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Energitilsynets skøn ved anvendelsen af den valgte model for benchmar-
king, ikke er påvist væsentlige metodemæssige eller faktuelle fejl. 

 

61. Energiklagenævnet anfører i afgørelsen: 

”[… ] 

Efter en samlet vurdering finder Energiklagenævnet herefter ikke grundlag for at 
tilsidesætte Energitilsynets udmelding af effektiviseringskrav til klager som urime-
lig. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynet er tillagt et vidt 
skøn ved fastsættelsen af effektiviseringskravet, at den af Energitilsynet valgte me-
tode må anses for egnet til vurdering af elnetselskabernes effektivitet og i øvrigt 
baseret på saglige hensyn, samt at der ikke ses at foreligge oplysninger om klagers 
særlige forhold, herunder oplysninger om klagers effektiviseringspotentiale, som 
kan føre til, Energitilsynets skøn i det konkrete tilfælde må anses for urimeligt. 

Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 27. september 2007”. 

 
62. Af Energiklagenævnets bemærkninger i afgørelsen af 20. april 2009 
henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2008, hvor det er fast-
slået, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af 
effektiviseringskrav, og at Energiklagenævnet fandt, at netvolumenmodellen 
samt korrektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet grundlag 
for vurderingen af elnetselskabernes effektivitet.  

63. Energiklagenævnet anfører endvidere i afgørelsen: 

”[…] 

Det er endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at anvendelse af netvolumenmo-
dellen i kombination med korrektioner for fordyrende rammevilkår generelt 
medfører en individuel vurdering af selskaberne og deres effektiviseringspotentia-
le.” 

64. Med afgørelsen af 28. september 2009 pålagde Energitilsynet for første 
gang elnetselskaberne et generelt effektiviseringskrav. Energitilsynet redu-
cerede endvidere den såkaldte benchmarkingfraktil fra 25 pct. for alle tre 
grupper af elnetselskaber til 10 pct. for distributionsselskaber og 20 pct. for 
transformerforeninger og de regionale transmissionsselskaber. Endeligt 
skærpede Energitilsynet den periode, som elnetselskaberne har til at indhen-
te et historisk opbygget effektiviseringspotentiale. Denne blev nedsat til 5 år 
for distributionsselskaber og transformerforeninger samt til 7 år for regiona-
le transmissionsselskaber, hvor den før var 18 år for alle typer af 
elnetselskaber.   

65. Energitilsynet reducerede i afgørelsen af 30. oktober 2011 tidsperioden 
til indhentning af effektiviseringspotentialet for distributionsselskaberne fra 
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fem til fire år. Dette betød i praksis, at selskabernes indtægtsrammer for 
2012 blev reduceret med 25 pct. af deres effektiviseringspotentiale i stedet 
for 20 pct. For at indhente de mest effektive selskaber skal de mindre effek-
tive selskaber imidlertid 1) realisere det effektiviseringspotentiale der 
beregnes i benchmarkingen og 2) foretage yderligere løbende omkostnings-
reduktioner i samme tempo som de mest effektive selskaber. På baggrund af 
selskabernes uændrede effektiviseringspotentiale fandt Energitilsynet i 2011 
det rimeligt, at reducere perioden fra fem til fire år. Perioden er således sta-
dig indenfor (og i den høje ende) af det vurderede interval. 

66. Energiklagenævnet bemærkede hertil: 

Som anført beror det på en skønsmæssig vurdering, hvor lang effektiviseringsperio-
den skal være. Energiklagenævnet finder ikke grundlag for at antage, at 
Energitilsynets nedsættelse af perioden til indhentelse af effektviseringspotentialet 
fra fem til fire år er baseret på usaglige hensyn eller er uproportionel. Energiklage-
nævnet finder endvidere ikke, at der i sagens akter eller i det af klagerne fremførte er 
grundlag for at tilsidesætte Energitilsynets skønsmæssige nedsættelse af perioden. 
Energiklagenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at Energitilsynet ikke ses at have 
inddraget usaglige hensyn i analysen, som skærpelsen af perioden er baseret på. 
Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at de faktisk udmeldte effektivise-
ringskrav afhænger af elnetselskabernes individuelle effektiviseringspotentialer 
baseret på selskabernes individuelle omkostninger og elnet. Der er således fortsat ta-
le om en individuel udmelding af effektiviseringskrav til hvert enkelt selskab. 
Nedsættelsen af tidshorisonten ses endvidere ikke at føre til urimelige resultater for 
de enkelte elnetselskaber. Endelig har Energiklagenævnet lagt vægt på, at såfremt 
netselskaberne foretager de effektiviseringer, som Energitilsynet har fastsat, vil de 
mindre effektive selskaber opnå en højere omkostningseffektivitet ved benchmar-
kingen for 2013, end hvis perioden ikke var blevet reduceret. Som anført af 
Energitilsynet, vil dette føre til en mindre spredning mellem de mindre effektive sel-
skaber og de mest effektive selskaber. Energiklagenævnet bemærker dog, at en 
reduktion af spredningen ikke i sig selv er formålet med indtægtsrammeregulerin-
gen. Energiklagenævnet stadfæster således afgørelsen. 

 

67. I forbindelse med Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 2010 valgte 
Energiklagenævnet dog at give klager medhold i, at Energitilsynet ikke har 
hjemmel til at pålægge elnetselskaberne et generelt effektivitetskrav. I for-
bindelse med afgørelsen af benchmarkingen udarbejdet i 2009 havde 
Energitilsynet således pålagt elnetselskaberne et generelt effektiviserings-
krav på 0,6 pct. af elnetselskabernes påvirkelige omkostninger. De 0,6 pct. 
svarede til den gennemsnitlige produktivitetsvækst i den markedsmæssige 
økonomi samlet set over perioden 1993-2007.  

68. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets øvrige metodemæssige 
valg i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 28. september 2009. 
Energiklagenævnet stadfæstede dermed Energitilsynets skærpelse af 
benchmarkingfraktiler og perioder til at indhente et historisk opbygget ef-
fektiviseringspotentiale. Derudover stadfæstede Energiklagenævnet 
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Energitilsynets metodevalg, hvad angår korrektion for fordyrende ramme-
vilkår.   

69. Sekretariatet for Energitilsynet har taget Energiklagenævnets afgørelse 
til efterretning, og har derfor undladt at give elnetselskaberne et generelt ef-
fektiviseringskrav ved efterfølgende års benchmarking.  

70. I forbindelse med afgørelsen af 25. oktober 2010 vurderede Energitil-
synet, at pålagte kabelomlægninger på de højere spændingsniveauer ikke 
kunne betragtes som ekstraordinær. Energitilsynet vurderede, at ekstraordi-
nære omkostninger i sagens natur generelt ikke omfatter relativt hyppigt 
forekomne omkostninger. Derudover kan en omkostning kun betegnes som 
ekstraordinær, såfremt selskaberne ikke kunne have undgået denne omkost-
ning. Energitilsynet valgte dog, at trække omkostninger til kabelomlægning 
ud af selskabets påvirkelige omkostninger.  

71. Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen og tilsluttede sig Energitil-
synets vurdering af, at dette i den konkrete sag var udtryk for en rimelig 
afvejning mellem hensynet til effektivitet i den ordinære drift, og hensynet 
til at selskabet ikke kunne undgå at gennemføre kabellægningen. Derudover 
stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets metodevalg for så vidt angår 
fordyrende rammevilkår. 

72. Energiklagenævnet ophævede og hjemviste den 7. maj 2012 Energitil-
synets afgørelser om fristen for for fremsendelse af oplysninger til 
Energitilsynet af 31. oktober 2011.  

73. Sekretariatet vurderede ved årets benchmarking, at ekstraordinære om-
kostninger anmeldt efter den udmeldte frist d. 1. juni og korrektioner i 
almindelighed anmeldt efter høringsfristen d. 26. august 2011, ikke kunne 
medtages i årets afgørelse. For sent indsendte oplysninger ville i stedet blive 
justeret med virkning for det næstfølgende år, jf. § 70, stk. 9 i elforsynings-
loven. Af bemærkningerne til § 70, stk. 9, fremgår, at såfremt de indsendte 
oplysninger giver anledning til en ændring af ”den udmeldte” indtægtsram-
me, vil det ske i det næstfølgende år. 

74. Energiklagenævnet vurderede, at sekretariatets fortolkning af § 70, stk. 
9, betyder, at elnetselskabernes ret til partshøring i forvaltningslovens § 19 
reelt bliver indholdsløs. Det er endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at 
fravigelse af almindelige forvaltningsretslige principper og forvaltningslo-
vens regler kræver klar lovhjemmel. Endvidere fandt Energiklagenævnet, at 
udtrykket ”den udmeldte” indtægtsramme skal forstås som Energitilsynets 
endelige afgørelse overfor elnetselskaberne. På den baggrund fandt Energi-
klagenævnet, at Energitilsynets foreløbige værdier skal erstattes med senere 
indsendte, dokumenterede oplysninger, når disse er modtaget inden Energi-
tilsynets endelige afgørelse. 
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75. Energiklagenævnet fandt således ikke hjemmel til, at Energitilsynet 
generelt kan undlade at inddrage oplysninger, alene fordi de er modtaget ef-
ter den fastsatte anmeldelsesfrist. Imidlertid kan der i praksis være en 
grænse for, hvor sent oplysninger kan indsendes til Energitilsynet samtidigt 
med, at tilsynet kan overholde kravet om at udmelde indtægtsrammerne år-
ligt som beskrevet i § 70, stk. 9. Energiklagenævnet fandt derfor, at det på 
baggrund af en konkret vurdering i hvert tilfælde må vurderes, om medta-
gelse af for sent indsendte oplysninger vil medføre, at Energitilsynet ikke 
kan udmelde indtægtsrammerne rettidigt. 

76. Sekretariatet for Energitilsynet har taget Energiklagenævnets afgørelse 
til efterretning og har derfor fundet det nødvendigt at revidere tidsplanen for 
benchmarkingen. Således vil den endelige afgørelse vedr. selskabernes ef-
fektiviseringskrav blive truffet på årets sidste tilsynsmøde den 18. december 
2012. Ændringen er foretaget for at kunne nå at medtage flest mulige infor-
mationer fra selskaberne i afgørelsen.  

77. Energiklagenævnet stadfæstede den 7. maj 2012 Energitilsynets afgø-
relse af 31. oktober 2011 om at undlade korrektion for geografisk 
fordyrende rammevilkår på vestkysten (korrosion, vindpåvirkning, stort an-
tal decentrale produktionsenheder og manglende kundetæthed). Dette var 
fjerde gang, at selskaberne påklagede dette forhold.  Sagen verserer nu for 
domstolen i Holstebro. 

78. Energiklagenævnet stadfæstede den 13. juni 2012 Energitilsynets afgø-
relse af 31. oktober 2011 om reduktion af tidshorisonten til indhentning af 
effektiviseringspotentiale samt om beregningsmetoden til fastsættelse af 
benchmarkbasis.  

79. Energiklagenævnet stadfæstede endvidere Energitilsynets beregnings-
metode for fastsættelse af benchmarkbasis. 

80. Energitilsynet ændrede i afgørelsen af 30. oktober 2011 beregningsme-
toden for benchmarkbasis – dvs. den best practice alle selskaber 
sammenlignes med. Benchmarkbasis beregnes som et vægtet gennemsnit af 
de mest omkostningseffektive selskabers omkostningsindeks, hvor afgræns-
ningen af de mest effektive selskaber kaldes fraktilgrænsen. Energitilsynet 
vurderede, at den gamle beregningsformel var uhensigtsmæssig i sin kom-
pleksitet og valgte derfor en simplere og mere gennemskuelig trinvis 
fastsættelse af benchmarkbasis, hvor principperne fra den gamle metode 
blev fastholdt. 

81. Hertil bemærker Energiklagenævnet: 

”Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at Energitilsynet ved ændrin-
gen af beregningen for benchmarkbasis har foretaget et metodevalg og ikke en 
konkret beregningsfejl. Energiklagenævnet finder endvidere, at ændringen af meto-
den for beregningen ligger indenfor Energitilsynets skøn ved valg af metode for 
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benchmarkingen. Energitilsynet har vurderet, at der var uhensigtsmæssigheder i den 
tidligere metode og vurderet, at en ændring var påkrævet. Energiklagenævnet finder 
ikke, at det af klagerne anførte, er et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte denne 
vurdering eller foretage yderligere ændringer i metoden. Endvidere ses Energitilsy-
nets ændring af metodevalget ikke at være uproportional eller at være urimelig, 
ligesom ændringen heller ikke ses at føre til urimelige resultater for de enkelte elnet-
selskaber”. 
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5 Begrundelse
82. Elnetselskaberne bliver i dette tilsynsnotat benchmarket på baggrund af 
deres præstationer i forbindelse med økonomisk effektivitet, kvalitet i leve-
ringen af el for aggregeret niveau og kvalitet i leveringen af el for 
enkeltkundeniveau i 2011.  

83. For hvert område har Sekretariatet for Energitilsynet valgt en bench-
markingmetode, der tager højde for, at elnetselskaberne er underlagt 
forskelligartede vilkår.  

84. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af elnetselskabernes 
økonomiske effektivitet sker med den såkaldte netvolumenmodel, som fast-
sætter hvert enkelt selskabs effektiviseringspotentiale, jf. afsnit 5.1. 

85. Sekretariatet for Energitilsynet foretager dernæst en benchmarking af 
alle selskaber på kvalitet i levering af el i én samlet gruppe – på aggregeret 
niveau, jf. afsnit 5.2. Der tages her højde for det enkelte selskabs fordeling 
af elnet på de fire forskellige spændingsniveauer (0,4-6, 6-25, 25-70 og 70-
170 kV), da afbrudseffektiviteten er forskellig på de forskellige spændings-
niveauer. 

86. Derudover benchmarkes de selskaber, der har elnet på 0,4-6 kV og 6-
25 kV, på kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau, jf. afsnit 5.3. De 
selskaber, der kun opererer på de højere spændingsniveauer 25-70 og 70-
170 kV (regionale transmissionsselskaber), indgår ikke i benchmarkingen af 
kvalitet i leveringen af el på enkeltkundeniveau.  

87. Afslutningsvis fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet de samlede ef-
fektiviseringskrav for elnetselskaberne, jf. afsnit 5.4. 

5.1 Model for økonomisk effektivitet 

88. Det er ikke samfundsøkonomisk optimalt at have to eller flere parallel-
le elnet i et område. Hvert elnetselskab har derfor monopol på at 
transportere el i et geografisk område. Elnetselskaberne er dermed ikke un-
derlagt de samme incitamenter til at effektivisere driften som selskaber, der 
agerer inden for et konkurrencepræget marked.  

89. Fraværet af konkurrence mellem elnetselskaberne giver et samfunds-
mæssigt tab, fordi det medfører, at selskaberne ikke er tvunget til at 
gennemføre effektiviseringer. Det er baggrunden for at foretage en regule-
ring af elnetselskaberne. Hensigten med benchmarkingen er bl.a. at sikre, at 
elnetselskaberne drives effektivt gennem fastsættelsen af effektiviserings-
krav til de enkelte selskaber. 



21/58 
 
 

90. Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder en benchmarking af elnet-
selskabernes økonomiske effektivitet, og på baggrund heraf beregner 
Sekretariatet for Energitilsynet elnetselskabernes effektiviseringspotentiale.  

5.1.1 Præsentation af model 

91. Dette afsnit gennemgår modellen for økonomisk effektivitet. Først be-
skrives datagrundlaget og herunder kvalitetssikringen af data. Dernæst gives 
en overordnet gennemgang af modellen og kravudmøntningen. Endelig gi-
ves en gennemgang af de ændringer af modellen, der er lavet i forbindelse 
med dette års benchmarking. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
92. Elnetselskaberne indberetter netkomponenter og omkostningerne for 
regnskabsåret 2011. De regionale transmissionsselskaber, distributionssel-
skaber og transformerforeninger indberetter data for i alt 24 kategorier af 
omkostningsposter. I forbindelse med dette års benchmarking er der indført 
en ny ækvivalent for fjernaflæste målere, jf. afsnit 5.1.2. 

93. Sekretariatet for Energitilsynet har i år fokuseret endnu mere end tidli-
gere på at kvalitetssikre selskabernes indberettede data.    

94. Dels er selskabernes indberetning af netkomponenter og omkostninger 
sammenlignet med tidligere års indberetninger. Selskaberne er blevet kon-
taktet og indberetningerne vurderet særskilt, hvis et af følgende kriterier har 
været opfyldt: 

• Én eller flere komponenter eller omkostningstyper har ændret sig 
med mere end 50 pct. 

• Der er tilkommet nye komponenter. 
• Der er forekommet skift fra kabel til luftledninger. 
• Der er forekommet skift fra fjernaflæste til ikke-fjernaflæste målere. 

 

95. Disse kriterier har medført, at indberetningerne fra 61 selskaber ud af 
89 er vurderet særskilt, hvoraf sekretariatet har kontaktet 34 selskaber og få-
et redegørelse for afvigelser mm. 

96. Dels er indberetningerne for selskaberne i best practice udtaget til en 
mere grundig kontrol, for yderligere at sikre at benchmark basis bliver fast-
sat korrekt og ikke indeholder datafejl, der kan have stor betydning for hele 
benchmarkingen. Der er bl.a. analyseret følgende: 

• Sammenligning af netkomponenter over en længere periode 
• Sammenligning af omkostninger over en længere periode 
• Sammenligning af indberetninger med indberetninger til regulerings-

regnskabet. 
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97. Kvalitetssikring af datamaterialet har ført til mindre rettelser og afkla-
ringer af data, og det er Sekretariatet for Energitilsynets opfattelse, at denne 
kvalitetssikring har bidraget til en forbedret datakvalitet. 

Overordnet gennemgang 
98. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskabernes økono-
miske effektivitet vha. den såkaldte netvolumenmodel. 
Netvolumenmodellen sammenligner elnetselskabernes relative omkost-
ningseffektivitet ud fra selskabernes omkostninger og sammensætning af 
elnettet (kabler, luftledninger, stationer, felter m.v. på forskellige spæn-
dingskategorier samt målere).  

99. Netvolumenmodellen gør det muligt at sammenligne et elnetselskab 
med mange transformere og få kilometer ledning med et elnetselskab, der 
har færre transformere og flere kilometer ledning. Det er en vigtig egenskab 
ved modellen, at det på en enkel og gennemsigtig måde er muligt at sam-
menligne elnetselskaberne, selvom deres netstruktur varierer i størrelse og 
sammensætning.   

100. Benchmarkingen foretages i 2012 på baggrund af selskabernes anmel-
delse af driftsomkostninger, afskrivninger og netkomponenter for 2011. 
Hertil kan selskaberne ansøge Energitilsynet om godkendelse af ekstraordi-
nære omkostninger, som kan holdes ude af benchmarkingen.  

101. Der er en bagatelgrænse for indberetning af ekstraordinære omkostnin-
ger.  Grænsen fastlægges for hvert enkelt selskab som minimum af følgende 
to størrelser: 

• 0,5 pct. af selskabernes netvolumen 
• 2 mio. kr. 

  
102. Ved dette års benchmark kan de af Sekretariatet for Energitilsynet 
godkendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i fire omkost-
ningskategorier, jf. bilag 3: 

• Omkostninger afholdt af 3. part 
• Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser 
• Force majeure omkostninger 
• Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes ad-

færd, herunder straksafskrivninger på gamle ikke-fjernaflæste målere 
og migreringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner. 

 
103. For så vidt angår omkostninger forbundet med investeringer i fjernaf-
læste målere har Sekretariatet for Energitilsynet i forbindelse med dette års 
benchmarking som nævnt indført en selvstændig afskrivningsækvivalent, 
hvorfor afskrivninger mm. på disse målere ikke længere betragtes som eks-
tarordinære omkostninger, jf. afsnit 5.1.3. 
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104. Indledningsvis fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet elnetselska-
bernes netvolumen, som er et udtryk for de forventede gennemsnitlige 
omkostninger forbundet med et givent elnet. Netvolumen beregnes på bag-
grund af selskabernes anmeldte netkomponenter og de fastsatte 
omkostningsækvivalenter. Omkostningsækvivalenterne er fastsat som bran-
chens gennemsnitlige enhedsomkostninger ved de pågældende 
netkomponenter i 2005. 

105. Sekretariatet for Energitilsynet beregner dernæst et omkostningsindeks 
for hvert selskab. Dette bestemmes ved at dividere det enkelte selskabs om-
kostningsgrundlag, jf. tabel 3, med den beregnede netvolumen. 
Omkostningsindekset er således et relativt udtryk for selskabets effektivitet i 
forhold til et gennemsnitligt selskab med samme netstruktur. 

106. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter ud fra elnetselskabernes om-
kostningsindeks et effektiviseringspotentiale for hvert elnetselskab ved at 
benchmarke elnetselskabernes omkostningsindeks. Effektiviseringspotentia-
let fastsættes ved at sammenligne selskabernes omkostningsindeks med et 
vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks (også betegnet bench-
markbasis). 

107. Distributionsselskaberne og transformerforeningerne skal kunne ind-
hente deres effektiviseringspotentiale i løbet af fire år, mens de regionale 
transmissionsselskaber har syv år, jf. Energitilsynets afgørelse om effektivi-
tetskrav til elnetselskaberne for 2012.  

108. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de indivi-
duelle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hvert enkelt selskab 
med udgangspunkt i selskabets påvirkelige omkostninger. Selskabernes på-
virkelige omkostninger er defineret som selskabernes omkostninger 
fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte ekstraordi-
nære omkostninger, jf. tabel 3. 
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Tabel 3. Opgørelse af omkostningsgrundlag og påvirkelige omkostninger1 
   Mio. kr.  

Driftsomkostninger      3.036  

+ Afskrivninger      2.020  

- Nettab         800  

- Godkendt korrektion afskrivninger           40  

- Godkendt korrektion driftsomkostninger           56  

= Omkostningsgrundlag benyttet i benchmarkingen      4.160  

    

Driftsomkostninger      3.036  

- Nettab         800  

- Ekstraordinære driftsomkostninger           56  

= Påvirkelige omkostninger      2.180  
Note 1: Tabellen omfatter aggregerede beløb for alle selskaber. 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
109. Benchmarkingmetoden medfører, at der bliver taget højde for selska-
bernes individuelle netstruktur. Netvolumenmodellen er således designet til 
at tage højde for variation i størrelse af elnetselskabernes net, strukturen af 
elnetselskabernes net mv. før elnetselskabernes omkostninger bliver bench-
market med hinanden. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en 
grundig beskrivelse af netvolumenmodellen samt metoden til fastsættelse af 
effektiviseringskrav, jf. bilag 1.  

110. Sekretariatet har endvidere lavet en række analyser vedrørende fordy-
rende rammevilkår i benchmarkingen, jf. bilag 2. Det bemærkes, at 
korrektionen vedr. kundetæthed er den samme som i 2011, samt at korrosi-
onsanalysen ikke gennemføres på nye data i år. Det skyldes databrud 
grundet ændring af håndteringen af investeringer i fjernaflæste målere.  

Modelusikkerhed 
111. I en statistisk model vil det være svært at undgå modelusikkerhed fuld-
stændigt. Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på dette og tager 
højde for denne modelusikkerhed ved hjælp af en række forhold og  korrek-
tioner  i  bechmarkingen – særligt i forbindelse med beregningen af 
effektiviseringspotentialet samt udmøntningen af effektivseringskravet. 

112. For det det første bliver effektiviseringspotentialet beregnet som af-
standen fra selskabernes omkostningsindeks til et vægtet gennemsnit af de 
10 pct. bedste distributionselskabers omkostningsindeks (20 pct. for regio-
nale transmissionsvirksomheder og transformerforeninger). Det betyder, at 
selskaberne ikke bliver sammenlignet med det absolut bedste selskab men 
derimod med 10 pct. af de bedste selskaber.  



25/58 
 
 

113. For det andet bliver selskaber, som har et omkostningsindeks, der er 
væsentligt bedre end det næstbedste selskab frasorteret som outlier fra be-
regningen af benchmarkbasis.    

114. For det tredje er der lagt en sikkerhedsmargin ind i kravudmøntningen, 
således at selskaberne får et årligt effektiviseringskrav, der alene svarer til 
en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale. Dvs. de resterende 
75 pct. af effektiviseringspotentialet bliver i princippet streget, hvis man året 
efter har effektiviseret sig yderligere og dermed falder bedre ud i benchmar-
kingen end året før. 

115. For det fjerde udmåles kravene på baggrund af de påvirkelige omkost-
ninger, dvs. omkostninger som kan påvirkes på kort sigt. Disse udgør alene 
knap 52 pct. af benchmarkingens omkostningsgrundlag.  

116. For det femte imødekommer sekretariatet modelusikkerhed ved, at sel-
skaberne korrigeres for fordyrende rammevilkår samt ekstraordinære 
omkostninger i forbindelse med opgørelsen af selskabernes effektiviserings-
krav. I årets benchmarking har sekretariatet således godkendt 29 
anmodninger vedr. ekstraordinære omkostninger, som fratrækkes de pågæl-
dende selskabers omkostningsgrundlag i benchmarkingen. Endelig bliver 
selskaberne benchmarket i grupper for at sikre, at et selskab måles op mod 
sammenlignelige selskaber.  

5.1.2 Korrektion af kundetæthedskorrektionen 2011 

117. I afgørelsen af 31. oktober 2011 var der i modellen en fejl i kundetæt-
hedskorrektionen. Sekretariatet for Energitilsynet har været i dialog med 
Dansk Energi om, hvordan dette skulle håndteres.  

118. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at alle selskaber, der har 
fået et merkrav som følge af dette, vil få øget deres indtægtsrammer i over-
ensstemmelse hermed i forbindelse med udmeldingen af de endelige 
indtægtsrammer for 2011. Der henvises i øvrigt til bilag 2. 

5.1.3 Ændring af model 

Beregning af ny afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere 
119. I 2011 blev der på baggrund af branchens høringssvar lavet en midler-
tidig ændring i behandlingen af fjernaflæste målere, da det var vurderingen, 
at korrektionen for fjernaflæste målere var uhensigtsmæssig og stillede sel-
skaber, der havde investeret i fjernaflæste målere, uhensigtsmæssigt 
gunstigt.  

120. Den oprindelige måde at behandle fjernaflæste målere på indebar, at 
nogle selskabers investeringer i fjernaflæste målere kunne påvirke bench-
markbasis. Dette skyldtes, at afskrivningerne på fjernaflæste målere blev 
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trukket ud af omkostningsgrundlaget men ikke af netvolumen. Omkost-
ningsindekset blev derfor kunstigt lavt, hvilket påvirkede benchmarkbasis i 
nedadgående retning til ugunst for de selskaber, der ikke havde fjernaflæste 
målere. 

121. Fastsættelsen af benchmarkbasis i 2011 skete derfor i stedet på bag-
grund af de omkostninger, der ikke er korrigeret for omkostninger vedr. 
fjernaflæste målere, mens de enkelte selskabers krav efterfølgende beregnes 
på baggrund af selskabernes omkostninger korrigeret for omkostninger til 
fjernaflæste målere. 

122. Det var Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at den mest retvi-
sende løsning i 2011 havde været alene at korrigere for 
engangsomkostninger forbundet med opsætningen af fjernaflæste målere – 
dvs. ikke de løbende afskrivninger. Dette var imidlertid ikke muligt, da de 
foregående års data ikke indeholdte denne type opsplitning af data i engang-
somkostninger og løbende afskrivninger. 

123. Sekretaraitet for Energitilsynet gjorde i forbindelse med afgørelsen i 
2011 eksplicit opmærksom på, at ændringen var midlertidig, og at sekretari-
atet ville ændre behandlingen af fjernaflæste målere til dette års 
benchmarking. Samtidig er det Sekretariatet for Energitilsynets udgangs-
punkt, at alle investeringer og al drift af elnettet bør ske effektivt og således 
underlægges en benchmarkvurdering.  

124. På den baggrund har Sekretariatet for Energitilsynet vurderet, at inve-
steringer i fjernaflæste målere bør indgå i benchmarkingen på lige fod med 
andre investeringer. Sekretariatet har derfor i forbindelse med dette års 
benchmarking indsamlet og analyseret detaljeret data om selskabernes inve-
steringer i fjernaflæste målere, herunder opdeling af omkostninger hhv. 
afskrivninger hertil samt oplysninger om bl.a. afskrivningsmetoder.  

125. Det har medført, at det til dette års benchmarking har været muligt for 
Sekretariatet for Energitilsynet at beregne en ny afskrivningsækvivalent for 
fjernaflæste målere. 

126. Afskrivningsækvivalenten for fjerneaflæste målere er beregnet til 92,4 
kr. (i 2005 priser). Til sammenligning er afskrivningsækvivalenten for ikke-
fjernaflæste målere fortsat 18,8 kr. Driftsækvivalenten for fjernaflæste måle-
re er fortsat lig driftsækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere. I bilag 5 
fremgår en uddybende gennemgang af Sekretariatet for Energitilsynets be-
regning af afskrivningsækvivalenten for fjernaflæste målere. 

Opdatering af ækvivalenter i forbindelse med næste års benchmarking 
127. Sekretariatet for Energitilsynet har i december 2011 haft en dialog med 
Dansk Energi vedr. opdatering af ækvivalenterne til brug for benchmakin-
gen i 2012. Dansk Energi tilkendegav, at branchen ikke på nuværende 
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tidspunkt så et behov for en generel opdatering af ækvivalenterne, og sekre-
tariatet besluttede derfor at udskyde en eventuel opdatering.   

128. Sekretariatet for Energitilsynet har ligeledes haft en dialog med bran-
chen vedr. håndtering af omkostninger til smart grid i benchmarkingen. 
Denne dialog fortsættes frem mod næste års benchmarking. 

129. For så vidt angår ækvivalenter for søkabler vil der til brug for næste års 
benchmarking blive lagt vægt på branchens erfaringer. Sekretariatet for 
Energitilsynet har kendskab til, at der i 2012 er foretaget konkrete investe-
ringer, der bør inddrages. 

5.1.4 Gebyromkostninger 

130. Sekretariatet for Energitilsynet er i forbindelse med den igangværende 
gebyrundersøgelse6 blevet opmærksom på, at en række selskaber har oplyst, 
at de ikke har indregnet hverken indtægter eller omkostninger til gebyrhånd-
tering i deres reguleringsregnskab, da håndteringen af gebyrer for mange 
selskaber opkræves af selvstændige serviceselskaber. 

131. Til brug for benchmarkingen skal omkostninger til gebyrhåndtering 
indregnes i netselskabets indberettede driftsomkostninger, da gebyrhåndte-
ring er en del af den bevillingspligtige aktivitet. Sekretariatet for 
Energitilsynet har derfor indhentet gebyromkostninger fra selskaber, hvor 
der har været tvivl om, hvorvidt disse har været indregnet i de indberettede 
driftsomkostninger, eller hvilken størrelse omkostningen havde.  

132. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med gebyrundersøgel-
sen kontaktet alle selskaber - heraf udestår 14 selskaber (10 selskaber har 
givet mangelfulde svar og 4 selskaber har ikke svaret). Den samlede kon-
klusion ved sammenligning af svarene fra den igangværende 
gebyrundersøgelse og sekretariatets gebyrundersøgelse i forbindelse med 
benchmarkingen er, at 20 selskaber har indberettet, at gebyromkostningerne 
ikke er indeholdt i driftsomkostningerne, og at 14 selskaber udestår. 

133. Energitilsynet kan fastsætte foreløbige værdier, såfremt selskaberne 
indsender mangelfulde eller fejlbehæftede oplysninger, eller indsender op-
lysningerne efter den fastsætte tidsfrist, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 
§ 26, stk. 3, 1. pkt. Sekretariatet for Energitilsynet har i tilfældet med de 14 
udeståender således vurderet, at selskabernes gebyromkostninger ikke skal 
tillægges driftsomkostningerne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, 
stk. 3, 1. pkt. Sekretariatet har vurderet, at selskaberne ikke skal korrigeres, 
da en overvejende del (67 pct.) af svarene fra de andre selskaber viser, at 
gebyromkostningerne allerede er indeholdt i driftsomkostningerne. Sekreta-
riatet for Energitilsynet har yderligere rykket de pågældende 14 selskaber, 

                                                 
6 Jf. mail af 24. april 2012 til selskaberne vedrørende gebyrer. 
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der endnu ikke har svaret fyldestgørende. Hvis den igangværende gebyrun-
dersøgelse efterfølgende skulle vise, at de pågældende selskaber ikke har 
haft indregnet gebyromkostninger i årets driftsomkostninger til brug for 
benchmarkingen, vil årets benchmarkingafgørelse blive genåbnet for de på-
gældende selskabers vedkommende. 

134. Sekretariatet for Energitilsynet har i tilfældet med de 14 selskaber, der 
har anført, at de har udeholdt gebyromkostninger af drifstomkostningerne, 
vurderet, at selskabernes gebyromkostninger skal tillægges driftsomkostnin-
gerne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 3, 1. pkt. 

135. 12 selskaber ud af de 20 har ikke selv kunne opgøre deres gebyrom-
kostninger. I disse tilfælde har sekretariatet på baggrund af alle selskabers 
indberetninger af gebyromkostninger beregnet en gennemsnitlig gebyrom-
kostning. Den gennemsnitlige gebyromkostning udgør 29,0 kr. pr. måler. 
Sekretariatet for Energitilsynet har således efterfølgende estimeret de på-
gældende selskabers gebyromkostninger ved at gange den gennemsnitlige 
gebyromkostning med antallet af målere i de pågældende selskaber. 

136. Tabel 4 viser de selskaber, der har fået korrigeret driftsomkostningerne 
og med hvilke beløb.  

Tabel 4. Gebyromkostninger tillagt selskabernes driftsomkostninger 
Selskab  Kr.  

DONG Energy Eldistribution A/S 29.500.000  
Ejby Elnet A.m.b.a. 36.533  
Energi Fyn City Net A/S 2.190.298  
Energi Fyn Net A/S 2.500.394  
Energi Fyn Nyborg Net A/S 273.969  
Frederikshavn Elnet A/S 427.047  
GEV Net A/S 137.463  
Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. 48.740  
Kongerslev Elnet Aps 24.819  
NRGi Net A/S 11.878.000  
Nyfors Net A/S 3.500.000  
Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.a. 31.285  
SEF Net A/S 700.000  
SK Elnet A/S 742.374  
TRE-FOR El-net A/S 1.469.451  
Verdo Hillerød El-net A/S 405.110  
Vestforsyning Net A/S 559.100  
Videbæk Elnet A/S 67.847  
Ærø Elforsyning Net A/S 142.015  
Østjysk Energi Net A/S 1.298.339  
I alt 55.932.783  
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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137. Alle selskabers driftsomkostninger til brug for benchmarkingen er så-
ledes i udgangspunktet inklusiv gebyromkostninger. 

5.1.5 Dispensationer 

138. En række elnetselskaber har i forbindelse med anmeldelse af regule-
ringsregnskaber og netkomponenter ansøgt Sekretariatet for Energitilsynet 
om godkendelse af ekstraordinære omkostninger.  

139. En nærmere beskrivelse af ekstraordinære omkostninger og Sekretaria-
tet for Energitilsynets behandling af de indkomne ansøgninger er henlagt til 
bilag 3. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet set godkendt ekstraordi-
nære omkostninger på 95,8 mio. kr., jf. tabel 5. 

Tabel 5. Godkendte ekstraordinære omkostninger 

Selskab 
 Korrektion af  
afskrivninger  

 Korrektion af  
driftsomkostninger  

   kr.   kr.  

Bjerringbro Elværk 245.123  - 

DONG Energy Eldistribution A/S - 2.072.499  

Energi Fyn Net A/S - 939.129  

Energi Fyn Nyborg Net A/S 1.675.513  - 

EnergiMidt Net A/S 13.557.957  12.238.887  

ESV Net A/S - 949.082  

Galten Elværk Net A/S - 992.282  

HEF Net A/S 1.222.743  11.003.170  

LEF Net A/S 175.347  - 

NKE Elnet A/S 134.030  - 

NRGi Net A/S - 19.430.806  

SEAS-NVE Net A/S 19.683.266  5.659.499  

SEF Net A/S - 470.997  

SK Elnet A/S - 336.655  

Verdo Hillerød El-net A/S 236.322  - 

Verdo Randers El-net A/S - 584.377  

Vestforsyning Net A/S 1.855.370  176.000  

Vordingborg Elnet A/S - 57.358  

Ærø Elforsyning Net A/S 107.160  - 

Østjysk Energi Net A/S 1.257.537  764.348  

I alt 40.150.368  55.675.089  
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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5.1.6 Resultat af benchmarking 

140. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking resulterer i fastsættelsen 
af elnetselskabernes effektiviseringspotentialer. Disse varierer mellem 0 og 
70 pct i årets benchmarking for selskaberne under ét. 

141. Som beskrevet under afsnit 5.1.1, skal de beregnede effektiviserings-
potentialer indhentes i løbet af fire år for distributionsselskaber og syv år for 
regionale transmissionsselskaber og transformerforeninger. Dette medfører 
et effektiviseringskrav, som udmøntes i forhold til selskabernes påvirkelige 
omkostninger i et kronebeløb på selskabernes indtægtsrammer for 2013. 

142. Elnetselskabernes effektiviseringskrav i henhold til ovenstående 
benchmarkingmodel er opgjort, jf. tabel 6. 

Tabel 6. Effektiviseringskrav i 2012 ved benchmark af økonomisk effektivitet 
Selskab Effektiviseringskrav Effektiviseringskrav 

  pct. kr. 

Regionale transmissionsselskaber (14 stk.) 

Syd Net A/S - - 

SEAS-NVE Transmission A/S 50 kV - - 

Vestjyske Net 150 kV A/S 0,21 20.000,00 

Vestjyske Net 60 kV A/S 0,45 45.000 

Fyns Net Amba 0,57 80.000 

Sydøstjyske Net A/S 1,47 130.000 

NV Net A/S 1,96 360.000 

Fyns Net 150 kV A/S 2,35 135.000 

SEAS-NVE Net Transmission A/S 50 kV 2,57 325.000 

Midtjyske Net A/S 3,43 540.000 

Frederiksberg Eltransmission A/S 3,82 55.000 

KE Transmission A/S 4,83 1.240.000 

SEAS-NVE Transmission A/S 132 kV 5,55 1.800.000 
SEAS-NVE Net Transmission A/S 132 
kV 

6,83 1.020.000 

I alt regionale transmissionsselskaber 5.750.000 

Distributionsselskaber (51 stk.) 

TRE-FOR El-net A/S - - 

SEF Net A/S - - 

EnergiMidt Net A/S 0,39 390.000 

Verdo Randers El-net A/S 0,60 140.000 

Energi Fyn City Net A/S 1,17 315.000 

ESV Net A/S 1,24 295.000 

Ravdex A/S 1,30 120.000 

Bjerringbro Elværk 1,32 25.000 

NRGi Net A/S 2,16 2.315.000 
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NOE Net A/S 2,63 550.000 

Galten Elværk Net A/S 2,67 485.000 

Nyfors Net A/S 2,92 765.000 

Frederikshavn Elnet A/S 3,06 360.000 

Østjysk Energi Net A/S 3,06 1.105.000 

Energi Fyn Net A/S 3,14 1.230.000 

Vordingborg Elnet A/S 3,21 75.000 

SEAS-NVE Net A/S 3,46 5.660.000 

HEF Net A/S 3,69 2.245.000 

Viby Net A/S 3,80 320.000 

MES Net A/S 4,09 575.000 

Verdo Hillerød El-net A/S 4,38 340.000 

ENV Net A/S 4,45 1.645.000 

LEF Net A/S 4,67 355.000 

ELRO NET A/S 4,71 1.095.000 

Brabrand Net A/S 4,77 220.000 

Energi Viborg Elnet A/S 4,82 525.000 

Syd Energi Net A/S 5,10 8.430.000 

Forsyning Helsingør Elnet A/S 5,62 610.000 

Struer Forsyning Elnet A/S 6,13 200.000 

Videbæk Elnet A/S 6,38 105.000 

RAH Net A/S 6,54 1.555.000 

Ikast Værkerne Net A/S 6,61 290.000 

Thy-Mors Energi Net A/S 6,90 2.795.000 

FFV El A/S 6,92 715.000 

Energi Fyn Nyborg Net A/S 7,17 450.000 

Læsø Elnet A/S 7,20 120.000 

NKE Elnet A/S 7,33 705.000 

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. 7,79 240.000 

Ærø Elforsyning Net A/S 7,84 430.000 

DONG Energy Eldistribution A/S 8,15 54.780.000 

Nakskov Elnet A/S 8,54 620.000 

Vestforsyning Net A/S 8,57 1.490.000 

Kjellerup Elnet A/S 9,07 230.000 

SK Elnet A/S 9,08 1.460.000 

Østkraft Net A/S 9,27 2.625.000 

Ringkøbing-Skjern El-net A/S 9,39 720.000 

Hammel Elforsyning Net A/S 9,64 305.000 

VOS Net A/S 10,12 770.000 

Tarm Elværk Net A/S 10,38 215.000 

GEV Net A/S 10,58 585.000 

Hurup Elværk Net A/S 12,76 330.000 
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I alt regionale distributionsselskaber 101.925.000 

Transformerforeninger (24 stk.) 

Øslev-Drøstrup Transformatorforening - - 

Brenderup Netselskab A.m.b.a. - - 

Sunds Elforsyning 1,83 20.000 

Knøsgaard Transformatorforening 2,49 0 

Bårdesø Elforsyning 3,23 15.000 

Paarup El-forsyning 7,56 60.000 

Borris Elforsyning 8,96 30.000 

Kongerslev Elnet Aps 9,52 20.000 

Aal El Net a.m.b.a. 9,53 65.000 

Hasmark Egense Energinet A.m.b.a. 11,04 60.000 

Rolfsted og Omegns Transformerfor-
enings Netselskab A.m.b.a. 

11,31 65.000 

Tårs Elnet A/S 12,18 35.000 

Sdr. Felding Elforsyning 13,75 95.000 

Kibæk Elværk A.m.b.a. 14,18 85.000 

Hirtshals El-Netselskab A/S 14,71 140.000 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning 14,76 110.000 

Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 15,19 250.000 

Studsgård Vand- og Elforsyning 15,63 15.000 

Nr. Broby-Vøjstrup Netselskab A.m.b.a. 15,96 90.000 

Aars Elforsyning 16,73 390.000 

Nibe Elforsyning 17,37 335.000 

Ejby Elnet A.m.b.a. 17,80 150.000 

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. 18,51 465.000 

Hornum Elforsyning 19,29 125.000 

I alt transformerforeninger 2.620.000 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

Ad-hoc korrektion af fusioner 
143. Sekretariatet for Energitilsynet vil i forbindelse med benchmarkingen 
2012 behandle fusioner særskilt, således at to fusionerede selskaber ikke vil 
få et højere krav, end de to separate selskaber ellers ville have fået. I ud-
gangspunktet er dette i år kun relevant ved en enkelt fusion, da det 
fusionerede selskab her ville få et effektiviseringskrav, der er højere end det 
aggregerede krav for de separate selskaber. 

144. Korrektionen er en 1-årig korrektion, da selskaberne forventes at ind-
hente stordriftsfordele hurtigt, jf. bilag 4. 
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5.2 Model for kvalitet i leveringen på aggregeret n iveau 

145. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker kvaliteten i leveret el på 
aggregeret niveau for at tilskynde netselskaberne til at undgå afbrud i det 
omfang, det er muligt, samt for at reducere varigheden af de afbrud, der fo-
rekommer. 

5.2.1 Præsentation af model 

146. Dette afsnit gennemgår modellen for kvalitet i levering på aggregeret 
niveau. Først beskrives datagrundlaget, og dernæst gives en overordnet gen-
nemgang af modellen og kravudmøntningen. Endelig gives en gennemgang 
af de ændringer af modellen, der er lavet i forbindelse med dette års bench-
marking. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
147. Net- og transmissionsselskaberne indberetter afbrud for spændingsni-
veauerne 0,4-1 kV, 1-25 kV, 25-70 kV og 70-170 kV. Det højeste 
spændingsniveau (70-170 kV) transporterer el væk fra producenterne, mens 
det laveste spændingsniveau (0,4-1 kV) transporterer el ud til forbrugerne. 
De resterende spændingsniveauer (1-25 kV og 25-70 kV) forbinder høj-
spændingsnettet med lavspændingsnettet. 

148. Selskaberne indberetter både afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. 
Varighed måles i hele minutter, og afbrud, der er kortere end et minut, med-
tages derfor ikke. Spændingsforstyrrelser indberettes ikke. 

149. Endelig deles de indberettede afbrud op i følgende fem typer afbrud: 
(i) uvarslet, (ii) varslet, (iii) tredjepart, (iv) force majeure og (v) uden for 
eget statistikområde. 

150. Kategorien uvarslede afbrud (i) dækker typisk over uforudsete fejl i et 
kabel, en luftledning, en transformerstation eller lignende, som forårsager et 
afbrud i selskabets eget elnet. 

151. Varslede afbrud (ii) dækker i sagens natur over de situationer, hvor et 
selskab varsler kunderne om fremtidige afbrud i et givent tidsrum, som se-
nere finder sted. Sådanne afbrud dækker typisk over planlagt 
vedligeholdelse, udskiftning af eller reparation i selskabets elnet. 

152. Kategorien 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. 
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153. Et selskabs afbrud som følge af force majeure7 (iv) skyldes forhold 
som f.eks. ekstreme vejrlig eller lignende, som selskabet ikke selv kan på-
virke. Eksempler herpå er stormflod og orkan.8 

154. Kategorien afbrud uden for eget statistikområde (v) dækker over de si-
tuationer, hvor en kunde afbrydes som følge af et afbrud uden for 
netselskabets eget net. Sådanne afbrud forekommer f.eks., når et transmissi-
onsselskab, der transporterer el til netselskabet, har et afbrud, og dermed 
forårsager et afbrud i f.eks. et distributionsselskabs elnet. Et afbrud uden for 
eget statistikområde kan også opstå, hvis et distributionsselskab, der opere-
rer på mellemspændingsniveau, har et afbrud, der forplanter sig til en 
transformerforenings elnet. I dette tilfælde vil afbruddet i transformerfor-
eningen være sket som følge af afbrud uden for eget statistikområde. 

155. Eksempler på de årsager til afbrud, som elnetselskaberne oplyser, er: 

• stormskader 
• isslag 
• lynnedslag på luftledninger og skader forvoldt af andet vejrlig 
• graveskader på kabler 
• skader forvoldt af kraner og fugle på luftledninger 
• ødelagte elskabe som følge af skade fra køretøjer o.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 

 
156. Sekretariatet for Energitilsynet har på flere måder kvalitetssikret elnet-
selskabernes afbrudsdata.  

157. Dels er der i forbindelse med sidste års benchmarking udarbejdet nye 
indberetningsskemaer, som indeholder et kontrolark, som krydstjekker hvert 
selskabs indberetning, og som dermed bl.a. sikrer, at antal afbrud på enkelt-
kundeniveau og på aggregeret niveau stemmer overens. Det er sekretariatets 
opfattelse, at indførelsen af kontrolarket har bidraget til en forbedret data-
kvalitet.  

158. Derudover er alle indberetninger gennemgået for fejl og mangler, og 
Sekretariatet for Energitilsynet har i den forbindelse taget kontakt til mere 
end en tredjedel af selskaberne med henblik på at sikre datakvaliteten.  

 

                                                 
7 Nærmere definition kan findes i bilag 8. 
8 Afviger fra den almindelige definition på force majeure. 
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Overordnet gennemgang 
159. I det følgende beskrives modellen for benchmarking af elnetselskaber-
nes kvalitet i levering på aggregeret niveau. I bilag 6 findes en mere 
detaljeret gennemgang af modellen. 

160. Som nævnt i afsnittet vedr. datagrundlag og kvalitetssikring, indberet-
ter selskaberne afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud. Der er 
imidlertid forskel på konsekvenserne af forskellige typer afbrud for både 
private kunder og erhvervskunder, samt på hvor meget netselskaberne kan 
lægges til last for de forskellige typer afbrud. Derfor har sekretariatet valgt 
at vægte de fem forskellige afbrudstyper forskelligt i beregningen af den 
samlede afbrudshyppighed, som beregnes på hvert spændingsniveau for bå-
de afbrudshyppighed og -varighed, jf. tabel 79. Således vil den af 
Sekretariatet for Energitilsynet beregnede afbrudshyppighed hhv. -varighed 
reelt være mindre end den faktiske afbrudshyppighed hhv. -varighed, som 
kunderne oplever i praksis. 

Tabel 7. Typer af afbrud, der indgår i benchmarkingen og de respektive vægte 
Type af afbrud 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 uden for eget statistikområde  0 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

161. Ad (i) Et uvarslet afbrud vægtes med 100 pct., da uvarslede afbrud er 
til størst gene for elforbrugerne. Endvidere er denne type uvarslede afbrud 
(afbrudstyperne (iii)-(v) opleves af forbrugeren også som uvarslede afbrud) 
af en type, hvor netselskaberne via renovering og udskiftning af kabler mv. 
har direkte indflydelse på hyppighed og varighed af afbrud.  

162. Ad (ii) Et varslet afbrud vægtes med 50 pct. i opgørelsen af det samle-
de antal 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 af-
brud foregå på tidspunkter, hvor færrest kunder generes. Derfor tæller 
afbruddene kun med 50 pct. i opgørelsen. 

163. Ad (iii) Et afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. i opgørel-
sen af det samlede antal afbrud. Et selskab har kun begrænset indflydelse 
på, om der sker afbrud forårsaget af tredjepart. Derfor tæller disse afbrud 

                                                 
9 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. 



36/58 
 
 

kun 10 pct. med i opgørelsen af antal afbrud. Selskabet har dog mulighed 
for indirekte at begrænse denne type afbrud ved at beskytte sine kabler og 
kabelskabe godt eller oplyse grundigt om kabellægningen, så risikoen for at 
de bliver gravet over reduceres.  

164. Ad (iv) Afbrud som følge af force majeure10 vægtes med 0 pct. i opgø-
relsen af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse på 
afbrudshyppigheden og -varigheden.  

165. Ad (v) Afbrud uden for eget statistikområde vægtes ligeledes med 0 
pct. i opgørelsen af det samlede antal afbrud, og har derfor heller ingen ind-
flydelse på afbrudshyppigheden og -varigheden.  

166. To af nøglebegreberne i kvalitet i levering af el er afbrudshyppighed 
og -varighed pr. kunde pr. år. Et selskabs afbrudshyppighed på aggregeret 
niveau er defineret ved det antal gange, som selskabets kunder – det vil sige 
elmålere11 – i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbruds-
hyppigheden angiver således det samlede antal registrerede afbrudte kunder 
i løbet af et år i forhold til selskabets samlede antal kunder. 

167. Tilsvarende er afbrudsvarighed på aggregeret niveau defineret som det 
antal minutter, selskabets kunder i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et ka-
lenderår. 

168. For at fastslå om selskaberne har en så høj afbrudshyppighed eller af-
brudsvarighed, at de skal pålægges et krav, beregnes i modellen en række 
overordnede tærskelværdier og derefter en række individuelle (selskabsspe-
cifikke) tærskelværdier.  

169. De overordnede tærskelværdier beregnes for både varighed og hyppig-
hed for hvert af de fire spændingsniveauer. Som grundlag for fastsættelsen 
af de overordnede tærskelværdier har Sekretariatet for Energitilsynet an-
vendt selskabernes indberettede data vedrørende både 2010 og 2011. 
Hensigten hermed er at mindske effekten af eventuelle ekstreme observatio-
ner. Grundet relativt færre observationer for 70-170 kV end for de øvrige 
spændingsniveauer, har sekretariatet for dette niveau tillige anvendt data for 
2009. 

170. Som noget nyt fastsættes størrelsen af den overordnede tærskelværdi 
ud fra en 83-procentfraktil, som fastlægger det maksimale niveau af af-
brudshyppighed/varighed, som 83 pct. af nettets kunder har oplevet, og som 
vurderes som acceptabelt. Hidtil er fastsættelsen sket ud fra en 80-
procentfraktil, jf. afsnittet om modeljustering nedenfor samt bilag 8. 83-

                                                 
10 Se bilag 8 for definition af force majeure. 
11 Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed. 
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procentfraktilen fastsættes på baggrund af selskabernes samlede fordeling af 
kunder.  

171. For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert 
enkelt selskab en samlet individuel tærskelværdi, som går på tværs af alle fi-
re spændingsniveauer.  

172. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gennemsnit af de 
fire overordnede tærskelværdier. Både selskabernes fordeling af km elnet 
mellem de enkelte spændingsniveauer og selskabernes fordeling af kunder 
mellem de enkelte spændingsniveauer indgår som vægte ved denne bereg-
ning af de individuelle tærskelværdier. De to fordelinger indgår med samme 
vægt. 

173. På tilsvarende vis laves et vejet gennemsnit af selskabernes afbruds-
hyppigheder hhv. -varigheder på de fire spændingsniveauer, og disse 
værdier holdes op imod de individuelle tærskelværdier. Vægtningen af af-
brudshyppigheder og -varigheder følger den vægtning, som bruges til 
beregning af de individuelle tærskelværdier.  

Udmøntning af model 
174. For hvert af de selskaber, der har en afbrudshyppighed/varighed, der er 
større end den individuelle tærskelværdi, beregnes den procentvise over-
skridelse. Kravets størrelse fastsættes på den baggrund i intervallet 0-1 pct. 
af selskabets påvirkelige omkostninger.  

175. Tabel 8 giver et overblik over hvilke krav, der i sidste og dette års 
benchmarking bliver stillet ved overskridelse af netselskabets individuelle 
tærskelværdi.  

Tabel 8. Oversigt over kravskalaen for aggregeret niveau 
Spændingsniveau  Type afbrud   Aggregeret niveau (kontinuert skala)  

 Alle fire  

 Hyppighed   Op til 1 pct.  

 Varighed   Op til 1 pct.  

 Max. samlet krav   2 pct.  
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

176. De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i leve-
ring, er 1-årige, dvs. de er alene gældende for reguleringsåret 2013. 

Justering af model 
177. I dette afsnit gives en kort beskrivelse af den justering af modellen på 
aggregeret niveau, der foretages  i forbindelse med årets benchmarkingafgø-
relse. Se bilag 8 for en mere detaljeret gennemgang af modeljusteringen. 

178. Sekretariatet for Energitilsynet ændrede modellen i forbindelse med 
sidste års benchmarkafgørelse. Sekretariatet bemærker indledningsvist, at 
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målsætningen hermed var at påvirke, hvordan selskaberne falder ud i 
benchmarkingen. Det er derfor en følge af denne ændring, at de enkelte sel-
skaber kan blive pålagt krav af en anden størrelse, end de ville være blevet 
pålagt, hvis den pågældende modelændring ikke var blevet indført. Sidste 
års modelændring på aggregeret niveau viste sig imidlertid i det pågældende 
år at have utilsigtede konsekvenser for niveauet af de samlede krav, som 
selskaberne blev pålagt ved benchmarkingen af kvalitet i leveringen på ag-
gregeret niveau. For at undgå at modelændringen i sig selv påvirkede den 
samlede kravstørrelse markant, blev der ved sidste års benchmarking afgø-
relse lavet en midlertidig og simpel justering af selskabernes krav i kr.    

179. Med henblik på at undgå sådanne markante ændringer af det samlede 
niveau af krav er der i forbindelse med dette års benchmarking lavet en ge-
nerel justering af modellen. Det er hensigten, at dette års justering skal 
udgøre en modvægt til den markante effekt, som 2011-modelændringen iso-
leret set viste sig at have på niveauet af krav til branchen ved 
benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau. Modeljusterin-
gen består i, at fastsættelsen af den overordnede tærskelværdi ændres fra en 
80-procentfraktil til en 83-procentfraktil.  

180. Denne fraktil er udtryk for det niveau af afbrudshyppighed/-varighed, 
som de bedst stillede 80 hhv. 83 pct. af kunderne har oplevet. Fraktilen ind-
går, som det fremgår ovenfor, i beregningerne af de overordnede 
tærskelværdier, og har derigennem betydning for størrelsen af de udmøntede 
effektiviseringskrav. 

181. Justeringen indebærer en permanent ændring i fraktilstørrelsen. Derfor 
foretages justeringen på baggrund af beregninger på flere års data, således at 
der i så vidt muligt omfang tages højde for udsving i enkelte års data. Den 
nye fraktilværdi fastlægges således på baggrund af beregninger på afbruds-
data fra årene 2009-2011. For hvert af disse år har Sekretariatet for 
Energitilsynet beregnet den fraktilværdi, der vil få årets samlede krav i kr. 
ved den nuværende model til at svare til kravniveauet ved brug af den gamle 
model (inden 2011-modelændringen). Fraktilstørrelsen fastsættes herefter 
som den gennemsnitlige værdi af de beregnede fraktiler for disse tre år. I 
henhold til tabel 9 giver dette anledning til en ændring af fraktilen fra 80 til 
83 pct. 
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Tabel 9. Ændring i samlet effektiviseringskrav i kr. ved ændret model 

 År 
Kravniveau  

ved gl. model  

Kravniveau  
ved ny model  

og 80 pct. fraktil 

Fraktil, der giver  
gl. niveau ved  

ny model 

Udmeldte  
krav  

  kr. kr. pct. kr. 

2012 (2011-data) 8.516.318 9.556.309 81,2 5.158.817 

2011 (2010-data) 3.112.628 5.989.852 84,2 3.114.723 

2010 (2009-data) 4.142.788 5.055.458 82,6 4.142.788 

Gennemsnit 5.257.245 6.867.206 82,7 4.138.776 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

182. Ved en fraktil på 83 pct. frem for 80 pct. som hidtil vil kravene således 
gennemsnitligt set være på samme niveau, som hvis modelændringen i 2011 
ikke var foretaget. Da der er tale om en generel modeljustering, kan det ikke 
undgås, at der i det enkelte år kan være udsving fra kravniveauet i den gam-
le model. Disse udsving kan gå til begge sider, og vil afhænge af det 
aktuelle datasæt. Den generelle modelændring medfører også, at der vil op-
træde forskelle i det enkelte selskabs krav i hhv. den gamle og nye model. 
Dette er en direkte effekt af at foretage en generel modelændring, og der vil 
således ikke i forbindelse med fraktiljusteringen blive foretaget en kravju-
stering på selskabsniveau.  

183. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endelig, at modeljusteringen 
ikke er ensbetydende med, at kravene i dette års benchmarking vil ligge på 
samme niveau som sidste år, men alene at kravene samlet set ikke markant 
vil afvige fra det niveau, som de ville have ramt, hvis modelændringen i 
2011 ikke var foretaget. Justeringen er som nævnt en modvægt til den op-
rindelige ændring. Niveauet for de samlede krav vil som hidtil afhænge af 
selskabernes performance. 

5.2.2 Dispensationer 

184. Tre selskaber har i forbindelse med årets benchmarking af elnetselska-
bernes kvalitet i levering indsendt dispensationsansøgninger. Det drejer sig 
om Dong Energy Eldistribution A/S, SEAS-NVE A/S og Nyfors Net A/S.  

Dong Energy Eldistributions ansøgning vedr. force majeure 
185. Ved mail af 3. maj 2012 har Dong Energy Eldistribution A/S ansøgt 
om at få to afbrudshændelser betragtet som force majeure. Dels et afbrud, 
der fandt sted den 18. januar 2011, hvor en kolonihaveforening stod under 
vand i 23 dage, og dels en række afbrud, der opstod i juli 2011 som følge af 
skybruddet den 2. juli 2011. Det nævnte skybrud forårsagede oversvømmel-
ser af en række 10 kV anlæg (netstationer).  

186. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at de nævnte afbrud begge 
falder ind under definitionen på force majeure. Den første hændelse vurde-
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res at kunne betragtes som force majeure, da der er tale om en voldsom 
oversvømmelse. For så vidt angår hændelserne i juli 2011 er det skybrud, 
som forårsagede afbruddene af DMI blevet karakteriseres som et skybrud, 
der ”bød på de mest intense nedbørsmængder i 55 år”, og videre har DMI 
skrevet om hændelsen den 2. juli 2011, at ”Det er samtidig vigtigt at under-
strege, at lørdagens ekstreme skybrud også i fremtiden vil høre til 
sjældenhederne.”. 

187. Det bemærkes, at Sekretariatet for Energitilsynet fremadrettet vil re-
vurdere den definition af force majeure, som anvendes i benchmarkingen af 
elnetselskabernes kvalitet i levering. Det vil ske med udgangspunkt i det er-
faringsgrundlag, som de foregående års force-majeure-ansøgninger udgør. 

SEAS-NVEs ansøgning om at få et mindre ø-samfund betragtet som kun-
der med særlige vilkår 
188. SEAS-NVE A/S har i forbindelse med sin indberetning af afbrudsdata 
til benchmarkingen af kvalitet i levering ansøgt om at få betragtet en gruppe 
kunder geografisk placeret på Agersø og Omø som kunder med særlige vil-
kår i forbindelse med en afbrudshændelse som følge af en fejl på søkablet 
mellem Sjælland og Agersø, jf. ansøgning af 31. maj 2012. Baggrunden her-
for er, at det i 4. udgave af ”Indrapportering af data på kvalitet i levering” 
fremgår i note 4 til definitionen af kunder på særlige vilkår, at ”Elnetselska-
bet kan i tilfælde af særlige afbrudshændelser (f.eks. fejl på søkabler til 
mindre ø-samfund uden netreserve) fremsende Energitilsynet ansøgning om 
at betragte de afbrudte kunder som kunder med særlige vilkår.”.  

189. Som udgangspunkt kan kunder alene betragtes, som kunder på særlige 
vilkår, såfremt en række særlige forhold gør sig gældende. Det fremgår så-
ledes i definitionen af ’kunder på særlige vilkår’ i det nævnte 
indrapporteringsdokument, at: ”Nettilslutning for elproducerende kunder el-
ler nettilslutning for elforbrugende kunder, hvor kunden ved indgåelse af 
særlig aftale med elnetselskabet – grundet det leveringssikkerhedsniveau de 
normalt vil kunne forvente – ikke kan sidestilles med almindelige elforbrug-
ende kunder”. SEAS-NVE A/S har oplyst i mail af 31. august 2012, at 
selskabet ikke har indgået særlig aftale med de pågældende kunder om sær-
lige vilkår.  

190. I udgangspunktet finder Sekretariatet for Energitilsynet, at kunder på 
småøerne skal modtage samme kvalitet i leveringen, som kunderne på fast-
landet og de større øer, med mindre den aftale, de indgår med netselskabet 
afspejler noget andet. Dette er i tråd med hensynet til at fastholde helårsbe-
boere på disse øer, og i øvrigt i tråd med eldirektivet12, hvor der generelt 
kræves hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte kunder i fjerntlig-
gende områder, jf. art. 3, stk. 7, i direktivet.  

                                                 
12 2009/71/EF, L 211/55 
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Vurdering af SEAS-NVEs ansøgning 
191. Spørgsmålet er, om de pågældende kunder i SEAS-NVE A/S’ område 
helt ekstraordinært og på trods af ovenstående bør betragtes som kunder på 
særlige vilkår.  

192. Såfremt disse kunder skal modtage en ringere kvalitet end andre uden 
den effekt afbrud normalt har i benchmarkingen, fordrer det i givet fald, at 
virksomheden har påvist, at afbruddet skyldes helt ekstraordinære omstæn-
digheder som adskiller sig fra lignende tilfælde. Sekretariatet for 
Energitilsynet har forespurgt SEAS-NVE om afbruddet. På baggrund af sva-
ret finder Sekretariatet for Energitilsynet imidlertid ikke, at afbruddet af 
Agersø og Omø væsentligt adskiller sig fra andre afbrydelser af ø-samfund. 
Det vurderes derfor samlet, at der ikke er grundlag for at gøre en undtagelse 
i det konkrete tilfælde. Det pågældende afbrud medtages derfor i årets 
benchmarking af kvalitet i levering. 

Nyfors Net A/S’ ansøgning om at få en fejl på en 60 kV afbryder godkendt 
som en force majeure hændelse 
193. Ved mail af 26. oktober 2012 har Nyfors Net A/S ansøgt om at få en 
afbrudshændelse betragtet som force majeure. Afbruddet fandt sted på stati-
on Nibstrup d. 27. juli 2011, hvor 3 måger forsagede en kortslutning på en 
60 kV afbryder.  

194. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at det nævnte afbrud ikke 
falder ind under definitionen på force majeure. Fugle og/eller andre dyr, der 
påvirker elforsyningskomponenter og giver anledning til udkobling, falder 
ikke ind under definitionen af force majeure, jf. definitionen i bilag 6. 

5.2.3 Resultat af benchmarkingen på aggregeret nive au 

195. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af kvalitet i levering på 
aggregeret niveau for 2011 resulterer i fastsættelsen af effektiviseringskrav 
til elnetselskaberne, såfremt de overtræder de individuelle tærskelværdier, 
jf. afsnit 5.2.1.  

196. Elnetselskabernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-
king af kvalitet i levering fremgår af tabel 10 og tabel 11. Det samlede 
resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af el på aggrege-
ret niveau er vist i tabel 1213. Der er i alt 18 selskaber, der overskrider de 
fastsatte selskabsspecifikke tærskelværdier på aggregeret niveau. Heraf har 
9 selskaber både en for høj afbrudshyppighed og -varighed i forhold til de-
res selskabsspecifikke tærskelværdier, 8 selskaber har alene en for høj 
afbrudshyppighed, mens ét selskab alene har en for høj afbrudsvarighed. 

                                                 
13 Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærmeste 
5.000 kr. i forbindelse med udmøntningen, jf. tabel 24. 
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Tabel 10. Resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af el på aggre-
geret niveau for afbrudshyppighed 
  Afbrudshyp. Tærskelværdi Krav Krav 

  pct. pct. pct. kr. 

Bjerringbro Elværk 0,26 0,14 1,0 20.445 

Borris Elforsyning 0,04 0,04 0,9 3.266 

Bårdesø Elforsyning 0,04 0,04 1,0 4.801 

EnergiMidt Net A/S 0,19 0,15 1,0 1.020.727 

Ikast Værkerne Net 0,20 0,16 1,0 43.976 

Kongerslev Elnet ApS 0,04 0,04 1,0 2.530 

LEF Net 0,18 0,17 1,0 76.041 

Læsø Elnet A/S 0,41 0,15 1,0 17.318 

Netselskabet Ullerslev 
Elforsyning 

0,11 0,04 1,0 7.475 

Nibe Elforsyning 0,04 0,04 1,0 19.566 

NOE Net 0,22 0,16 1,0 209.951 

NV Net A/S 0,05 0,01 1,0 185.338 

Nyfors Net 0,19 0,15 1,0 263.031 

SEAS-NVE Net A/S 0,16 0,16 0,2 340.226 

Thy-Mors El-Net A/S 0,16 0,15 0,1 38.749 
Vildbjerg Elværk 
A.m.b.a. 

0,05 0,04 1,0 16.621 

Østkraft Net A/S 0,31 0,14 1,0 283.604 

 I alt       2.553.665 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

Tabel 11. Resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af el på aggre-
geret niveau for afbrudsvarighed 
  Afbrudsvar. Tærskelværdi Krav Krav 

  pct. pct. pct. kr. 

Bjerringbro Elværk 24,28 9,53 1,0 20.445 

DONG Energy Eldistribution A/S 8,81 8,63 0,2 1.396.854 

Ikast Værkerne Net 18,98 10,27 1,0 43.976 

Læsø Elnet A/S 15,14 9,94 1,0 17.318 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning 45,86 5,85 1,0 7.475 

NOE Net 10,29 9,02 1,0 209.951 

NV Net A/S 0,66 0,02 1,0 185.338 

Nyfors Net 8,71 8,60 0,1 33.294 

SEAS-NVE Net A/S 10,82 10,42 0,4 629.267 

Østkraft Net A/S 8,46 8,28 0,2 61.234 

I alt       2.605.152 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Tabel 12. Samlet resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af el på 
aggregeret niveau 
  Samlet krav Samlet krav 

  pct. kr. 

Bjerringbro Elværk 2,00 40.891 

Borris Elforsyning 0,87 3.266 

Bårdesø Elforsyning 1,00 4.801 

DONG Energy Eldistribution A/S 0,21 1.396.854 

EnergiMidt Net A/S 1,00 1.020.727 

Ikast Værkerne Net 2,00 87.952 

Kongerslev Elnet ApS 1,00 2.530 

LEF Net 1,00 76.041 

Læsø Elnet A/S 2,00 34.635 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning 2,00 14.951 

Nibe Elforsyning 1,00 19.566 

NOE Net 2,00 419.902 

NV Net A/S 2,00 370.675 

Nyfors Net 1,13 296.325 

SEAS-NVE Net A/S 0,59 969.494 

Thy-Mors El-Net A/S 0,10 38.749 

Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 1,00 16.621 

Østkraft Net A/S 1,22 344.837 

I alt   5.158.817 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
NB. De samlede krav på kvalitet i levering afrundes først i tabel 24. 
 

5.3 Model for kvalitet i leveringen på enkeltkunden iveau 

197. Kvaliteten i leveringen af el måles ikke kun for aggregeret niveau. En-
kelte kunder eller grupper af kunder kan opleve flere og langvarige afbrud, 
selv om selskabet på aggregeret niveau har en tilfredsstillende kvalitet i le-
vering af el. Hvis selskaberne udelukkende stilles over for krav om 
tilfredsstillende kvalitet i levering på aggregeret niveau, er der risiko for, at 
det er med til at tilskynde selskaberne til at rette mest fokus mod den del af 
nettet, der er placeret i de tættest befolkede områder, og nedprioritere nettets 
kvalitet i de områder, hvor der er længst mellem kunderne. Derfor bench-
marker Sekretariatet for Energitilsynet ikke kun på aggregeret niveau men 
også på enkeltkundeniveau. 

5.3.1 Præsentation af model 

Dette afsnit gennemgår modellen for kvalitet i levering på enkeltkundeni-
veau. Først beskrives datagrundlaget, og dernæst gives en overordnet 
gennemgang af modellen og kravudmøntningen. Endelig gives en gennem-
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gang af de ændringer af modellen, der er lavet i forbindelse med dette års 
benchmarking. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
198. Distributions- og transmissionsselskaberne indberetter afbrud for 
spændingsniveauerne 0,4-1 kV og 1-25 kV på enkeltkundeniveau. Da regio-
nale transmissionsselskaber ikke opererer på de to laveste 
spændingsniveauer, er data udelukkende indsamlet fra distributionsselskaber 
og transformerforeninger.  

199. Selskaberne indberetter afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. Varig-
hed måles i hele minutter, og afbrud, der er kortere end et minut, medtages 
derfor ikke. Fordelingen af det enkelte selskabs kundeafbrud og afbrudsmi-
nutter giver et billede af, om eventuelle afbrud er jævnt fordelt mellem 
kunderne, eller om enkelte kundegrupper rammes af mange eller lange af-
brud. 

200. Selskaberne skal ikke i forbindelse med indberetningen af afbruddene 
opdele dem – som det er tilfældet på aggregeret niveau – i forskellige typer 
afbrud.  Det betyder, at Sekretariatet for Energitilsynet får et mere retvisen-
de billede af, hvor mange gange den enkelte kunde har været afbrudt.  

201. Sekretariatet for Energitilsynet har på flere måder kvalitetssikret sel-
skabernes afbrudsdata.  

202. Dels er der i forbindelse med sidste års benchmarking udarbejdet nye 
indberetningsskemaer, som indeholder et kontrolark, som krydstjekker hvert 
selskabs indberetning, og som dermed bl.a. sikrer, at antal afbrud på enkelt-
kundeniveau og på aggregeret niveau stemmer overens. Det er sekretariatets 
opfattelse, at indførelsen af kontrolarket har bidraget til en forbedret data-
kvalitet.  

203. Derudover er alle indberetninger gennemgået for fejl og mangler, og 
Sekretariatet for Energitilsynet har i den forbindelse taget kontakt til mere 
end en tredjedel af selskaberne med henblik på at sikre datakvaliteten. 

Overordnet gennemgang 
204. I det følgende gennemgås modellen for benchmarking af netselskaber-
nes kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. I bilag 7 findes desuden en 
detaljeret gennemgang af modellen for afbrud på enkeltkundeniveau. 

205. Til modellen for enkeltkundeniveau indberetter selskaberne, hvor 
mange afbrud (0,1,…, 10 eller flere afbrud) og afbrudsminutter (fordelt på 
tidsintervaller mellem 0-1 min. og >720 min.) de enkelte kunder samlet set 
har oplevet i løbet af året på spændingsniveauerne 0,4-1 kV og 1-25 kV. 
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206. De indberettede værdier vægtes ud fra den fordeling af forskellige ty-
per afbrud (uvarslede, varslede, tredjepart, force majeure og uden for eget 
statistikområde), der fremgår af data på aggregeret niveau. Det er alene de 
uvarslede afbrud, der vægtes med 100 pct. Varslede afbrud vægtes med 50 
pct., afbrud forårsaget af tredjepart med 10 pct. og de øvrige typer afbrud 
tages helt ud ved vægtningen. Vægtningen af de indberettede afbrudsvær-
dier resulterer i en fordeling af vægtede antal berørte kunder fordelt på antal 
afbrud.  

207. Med udgangspunkt i den vægtede fordeling af berørte kunder beregnes 
på begge spændingsniveauer det antal afbrud og antal minutter, som mindst 
99,5 pct. af kunderne oplevede i det år, der bliver indberettet data for samt i 
det foregående år.14 Såfremt der ikke er mere end 1 pct. af et selskabs kun-
der, der oplever flere afbrud end det niveau 99,5 pct. af alle kunder har 
oplevet, så anses det for acceptabelt, og selskabet pålægges ikke noget krav. 
Et selskab bliver altså pålagt et krav, hvis 1 pct. eller flere af selskabets 
kunder oplever en højere afbrudshyppighed hhv. -varighed end den, som 
mindst 99,5 pct. af alle kunder oplevede.   

Udmøntning af model 
208. Der er på enkeltkundeniveau i forbindelse med dette års benchmarking 
indført en kontinuert kravudmøntning på enkeltkundeniveau i lighed med 
den, der ligger til grund for kravudmøntningen på aggregeret niveau. 

Tabel 13: Oversigt over kravskalaen for enkeltkundeniveau 

Spændingsniveau Type afbrud 
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. 

Ændring af model 
209. Ved dette års benchmarking indføres på enkeltkundeniveau en konti-
nuert kravudmøntning i lighed med den, der ligger til grund for 
kravudmøntningen på aggregeret niveau. En detaljeret gennemgang af mo-
delændringen fremgår af bilag 8. 

210. Hidtil har modellen på enkeltkundeniveau indebåret, at det enkelte sel-
skab maksimalt kunne blive pålagt et effektiviseringskrav på 0,5 pct. af 
selskabets påvirkelige omkostninger ved overskridelse af tærskelværdien for 

                                                 
14 I 2011 blev der som følge af databrud kun lagt et års data til grund for fastsættelsen af det 
acceptable niveau af kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau. I dette års model benyttes 
igen to års data som grundlag herfor.  
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hhv. afbrudshyppighed og –varighed. Såfremt et selskab kun overskred tær-
skelværdien på ét spændingsniveau inden for en afbrudstype, blev kravet 
fastsat ud fra en vægtning af selskabets km elnet på de to spændingsniveau-
er. Ved denne kravudmåling blev selskabet maksimalt  pålagt et samlet krav 
på 1 pct. af selskabets påvirkelige omkostninger på enkeltkundeniveau. 

211. I dette års model fastsættes tærskelværdien som hidtil for både hyppig-
hed og varighed på hvert af de to spændingsniveauer. I år bliver der 
imidlertid indført en kontinuert kravudmøntning således, at der bliver taget 
højde for, hvor meget elnetselskabet overskrider tærskelværdien. Herved 
undgås, at to selskaber med samme afbrudshyppighed/varighed får forskel-
lige krav på enkeltkundeniveau afhængig af selskabernes fordeling af km 
net, som det var tilfældet førhen. 

212. Den nuværende vægtning med fordelingen af km elnet mellem de to 
spændingsniveauer erstattes således af en kontinuert skala med en neutral 
zone, en kravgradueringsparameter samt et loft, jf. figur 1. 

Figur 1: Kontinuert kravudmåling af effektivisering skrav 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
213. Den neutrale zone på 1 pct. ændres ikke i forhold til den tidligere mo-
del. Således vil selskaber, hvor færre end 1 pct. af kunderne oplever en 
dårligere leveringskvalitet end den fastsatte tærskelværdi, fortsat ikke blive 
pålagt noget effektiviseringskrav. 

214. Kravloftet fastsættes i overensstemmelse med modellen på aggregeret 
niveau til 0,5 pct. for hyppighed og varighed på hvert af de to spændingsni-
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veauer. Hermed vil det maksimale samlede krav på enkeltkundeniveau ved 
modelændringen ændres fra 1 til 2 pct. Imidlertid vil de selskaber, hvis pro-
centvise overskridelse giver anledning til, at de ligger i den graduerede del 
af udmøntningen, modtage et mindre krav end tidligere, hvilket har en mod-
satrettet effekt. Samlet set kan kravniveauet imidlertid justeres vha. 
hældningen på gradueringen. 

215. Kravgradueringen kan justeres ved at ændre på kravgradueringspara-
meteren, der er bestemmende for hældningen på linien i figur 1. En større 
kravgradueringsparameter medfører, at størrelsen på den overskridelse af 
tærskelværdien, der giver anledning til et maksimalt krav, falder. Hermed 
vil flere selskaber alt andet lige blive pålagt det maksimale krav på 0,5 pct. 
Det omvendte gør sig selvfølgelig gældende ved en lavere kravgraduering. 

216. Tilsvarende til modeljusteringen på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2.1, 
laves modelændringen på enkeltkundeniveau med det udgangspunkt, at æn-
dringen i så vidt muligt omfang er neutral i forhold til det samlede 
kravniveau. Kravgradueringsparameterens påvirkning på det samlede krav-
niveau medfører, at denne kan benyttes til at styre kravniveauet. 

217. For at fastlægge værdien for gradueringsparameteren har Sekretariatet 
for Energitilsynet derfor ved brug af data fra årene 2009-2011 beregnet den 
samlede ændring i krav i kr. ved indførelsen af modelændringerne for for-
skellige værdier af kravgradueringsparameteren. Resultatet heraf fremgår af 
tabel 14. 

Tabel 14: Ændring i samlet krav i kr. for forskelli ge værdier af kravgradueringspa-
rameteren 

 Kr. 
Krav i gl. 

model 
0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

2012 (2011-data) 170.185 -56.208 -45.492 -34.775 -24.168 -13.730 

2011 (2010-data) 1.159.656 -298.139 -200.472 -113.833 -36.643 41.735 

2010 (2009-data) 886.258 -24.319 76.634 177.586 278.539 385.198 

Gennemsnit 738.700 -126.222 -56.443 9.659 72.576 137.734 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
218. På baggrund af sekretariatets beregninger fastsættes gradueringspara-
meteren til 0,4. Hermed er modelændringen gennemsnitligt stort set neutral i 
forhold til det samlede niveau af krav. Da der er tale om en generel model-
ændring, foretages der ikke en tilpasning af kravene på selskabsniveau. Dog 
medfører udformningen af kravudmøntningen med en uændret neutral zone, 
at det i det enkelte år uafhængigt af modelændringen vil være de samme sel-
skaber, som modtager krav. 

219.  Ved en gradueringsgrad på 0,4 vil det maksimale krav udløses, når 
mindst 2,25 pct. af et selskabs kunder har oplevet en større afbrudsvarig-
hed/hyppighed end den varighed/hyppighed mindst 99,5 pct. af alle kunder 



48/58 
 
 

har oplevet, svarende til at selskabets afbrudsvarighed/hyppighed er på 2,25. 
De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering, er 
1-årige, dvs. de er alene gældende for det følgende kalenderår. 

5.3.2 Dispensationer 

220. Såfremt selskaberne søger dispensation for så vidt angår en eller flere 
af selskabets afbrudshændelser, gøres dette samlet for både aggregeret ni-
veau og enkeltkundeniveau. Der henvises derfor til Sekretariatet for 
Energitilsynets dispensationsvurdering i afsnit 5.2.2, som er gældende for 
både aggregeret og enkeltkundeniveau. 

5.3.3 Resultat af benchmarking 

221. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af kvalitet i levering på 
enkeltkundeniveau for 2011 resulterer i fastsættelsen af krav om 1-årige re-
duktioner af indtægtsrammerne for elnetselskaberne, såfremt de overtræder 
de individuelle tærskelværdier med mere end 1 pct., jf. afsnit 5.3.1.  

222. Elnetselskabernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-
king af kvalitet i levering er opgjort i tabel 16, tabel 17, tabel 19 og tabel 20. 

223. Ved dette års benchmarking af afbrudshyppigheden på enkeltkundeni-
veau på spændingsniveauet 0,4-1 kV får det enkelte selskab beregnet et 
krav, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder oplever to eller flere af-
brud. Tilsvarende for spændingsniveauet 1-25 kV får selskabet beregnet et 
krav, hvis mere end 1 pct. af selskabets kunder oplever fire eller flere af-
brud, jf. tabel 15. 

Tabel 15. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudshyppighed i 2011 
Antal afbrud 0,4-1 kV 0,4-1 kV 1-25 kV 1-25 kV 

  pct. ∑pct. pct. ∑pct. 

0 97,7 97,7 78,2 78,2 

1 2,0 99,7 16,7 94,9 

2 0,2 99,9 3,8 98,8 

3 0,0 100,0 0,9 99,7 

4 0,0 100,0 0,2 99,9 

5 eller flere 0,0 100,0 0,1 100,0 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

224. I alt har seks selskaber fået beregnet et krav for mindre tilfredsstillende 
kvalitet i levering på enkeltkundeniveau for så vidt angår hyppigheden af 
afbrud de enkelte kunder har oplevet, jf. tabel 16 og tabel 17. Heraf er det 
alene selskabet Bjerringbro Elværk, der får beregnet det maksimale krav på 
0,5 pct. for så vidt angår afbrudshyppighed. 
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Tabel 16. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudshyppighed, 0,4-1 kV 

Selskab 
Kundeandel med 2 

eller flere afbrud 
Krav, hyppighed Krav, hyppighed 

  pct. pct. kr. 

Bjerringbro Elværk 6,45 0,50 10.223 

Brenderup Netselskab 1,06 0,03 80 

Bårdesø Elforsyning 2,16 0,46 2.231 

ESV NET A/S 1,30 0,12 29.274 

GEV Net A/S 1,35 0,14 7.866 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

Tabel 17. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudshyppighed, 1-25 kV 

Selskab 
Kundeandel med 4 

eller flere afbrud 
Krav, hyppighed Krav, hyppighed 

  pct. pct. kr. 

Østkraft Net A/S 1,41 0,16 46.072 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

225. Benchmarkingen af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau, der er gen-
nemført for anden gang i år, har på spændingsniveauet 0,4-1 kV resulteret i, 
at det enkelte selskab får beregnet et krav, såfremt mere end 1 pct. af sel-
skabets kunder oplever mere end fire timers afbrud – tilsvarende har 
benchmarkingen for så vidt angår spændingsniveauet 1-25 kV resulteret i, at 
det enkelte selskab får beregnet et krav, såfremt mere end 1 pct. af selska-
bets kunder oplever mere end fem timers afbrud, jf. tabel 18. 

Tabel 18. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudsvarighed i 2011 
Afbrudsvarighed 0,4-1 kV 0,4-1 kV 1-25 kV 1-25 kV 

  pct. ∑pct. pct. ∑pct. 

0-1 min 97,8 97,8 76,6 76,6 

1-3 min 0,0 97,8 2,7 79,4 

3-10 min 0,0 97,9 3,6 82,9 

10-20 min 0,1 97,9 1,9 84,8 

20-30 min 0,1 98,0 2,4 87,1 

30-60 min 0,3 98,4 6,1 93,2 

60-90 min 0,3 98,6 2,9 96,1 

90-120 min 0,3 98,9 1,6 97,7 

120-180 min 0,5 99,4 1,3 99,0 

180-240 min 0,3 99,7 0,5 99,48 

240-300 min 0,1 99,8 0,2 99,7 

300-360 min 0,1 99,9 0,1 99,8 

360-720 min 0,1 100,0 0,2 100,0 

>720 min 0,0 100,0 0,0 100,0 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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226. Af tabel 19 fremgår det, at tre selskaber har fået beregnet et krav for 
0,4-1 kV, mens det af tabel 20 ses, at alene et enkelt selskab, Læsø Elnet 
A/S, har fået beregnet et krav på 1-25 kV-niveauet. Flere af selskaberne får 
for så vidt angår afbrudsvarighed beregnet det maksimale krav på 0,5 pct. af 
de påvirkelige omkostninger. 

Tabel 19. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudsvarighed, 0,4-1 kV 

Selskab 
Kundeandel med 4 timers 

afbrud eller mere 
Krav, varighed Krav, varighed 

  pct. pct. kr. 

Bjerringbro Elværk 6,45 0,50 10.223 
Netselskabet Ullerslev 
Elforsyning 

10,06 0,50 3.738 

Taars El-forsyning 1,17 0,07 210 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
Tabel 20. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudsvarighed, 1-25 kV 

Selskaber 
Kundeandel med 5 timers 

afbrud eller mere 
Krav, varighed Krav, varighed 

  pct. pct. kr. 

Læsø Elnet A/S 100,00 0,50 8.659 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
227. Samlet har årets benchmarking af selskabernes kvalitet i levering på 
enkeltkundeniveau medført, at 9 ud af i alt 87 selskaber har fået beregnet et 
krav som følge af en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af el, jf. tabel 
2115. Heraf pålægges alene ét enkelt af selskaberne – Bjerringbro Elværk – 
et krav for både afbrudshyppighed og -varighed. Ingen selskaber bliver på-
lagt det maksimalt mulige krav på enkeltkundeniveau på 2 pct. af de 
påvirkelige omkostninger. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærmeste 
5.000 kr. i forbindelse med udmøntningen, jf. tabel 24. 



51/58 
 
 

Tabel 21. Samlede krav på enkeltkundeniveau 
Selskab Samlet krav Samlet krav 

  pct. kr. 

Bjerringbro Elværk 1,00 20.445 

Brenderup Netselskab 0,03 80 

Bårdesø Elforsyning 0,46 2.231 

ESV NET A/S 0,12 29.274 

GEV Net A/S 0,14 7.866 

Læsø Elnet A/S 0,50 8.659 

Netselskabet Ullerslev Elforsyning 0,50 3.738 

Taars El-forsyning 0,07 210 

Østkraft Net A/S 0,16 46.072 

I alt   118.575 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
NB. De samlede krav på kvalitet i levering afrundes først i tabel 24. 
 

5.4 Opsamling 

228. Effektiviseringskrav, der pålægges et selskab på baggrund af dets pla-
cering i den økonomiske benchmarking, skal i medfør af § 27, stk. 2 i 
indtægtsrammebekendtgørelsen gennemføres som en procentvis varig re-
duktion af det enkelte selskabs reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

229. Resultatet af selskabernes placering i benchmarkingen af kvalitet i le-
vering skal i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 2 
gennemføres som en 1-årig og dermed midlertidig procentvis reduktion af 
det enkelte selskabs reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

230. Energitilsynet udmelder årligt en reguleringspris til distributionssel-
skaber og en reguleringspris samt et rådighedsbeløb til regionale 
transmissionsselskaber. Denne udmelding foregår ex post, og det betyder, at 
den endelige reguleringspris og evt. det endelige rådighedsbeløb for 2013 
først kendes i 2014. 

231. Reguleringsprisen er en maksimal gennemsnitspris, og grundlaget for 
selskabernes reguleringspriser er det enkelte selskabs samlede driftsindtæg-
ter i 2004 divideret med selskabets samlede mængde leverede el i 2004. 
Reguleringsprisen bliver pris- og lønreguleret og ændres på forskellig vis, 
f.eks. som følge af nødvendige nyinvesteringer. Den årlige indtægtsramme 
udgøres af reguleringsprisen ganget med årets leverede mængde el. 

232. Rådighedsbeløbet er en indtægtsramme, der udgøres af de årlige ind-
tægter, som transmissionsselskaber må oppebære for at stille deres elnet til 
rådighed for den systemansvarlige virksomhed. 
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233. Indtægtsrammen er et loft for selskabets indtjening, og skal foruden 
selskabets driftsomkostninger og afskrivninger dække andre poster, f.eks. 
forrentning af fremmedkapital og forrentning af egenkapital. 

234. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de indivi-
duelle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hvert enkelt selskab 
med udgangspunkt i selskabets påvirkelige omkostninger. 

235. Selskabernes påvirkelige omkostninger er defineret som selskabernes 
omkostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkend-
te ekstraordinære omkostninger.  

236. Selskabernes indtægtsrammer bliver herefter reduceret med ovenståen-
de kronebeløb i 2013 og fremad for så vidt angår de varige krav. Der 
foretages ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb, som indtægts-
rammen bliver reduceret med i 2013.  

237. Effektiviseringskravene pristalsreguleres heller ikke direkte efter 2013. 
Da kravene imidlertid udmøntes som varige krav i kroner, som indtægts-
rammerne reduceres med, sker der implicit en efterfølgende 
pristalsregulering af kravene. Dette skyldes, at udgangspunktet for pristals-
reguleringen af indtægtsrammerne nedjusteres, hvorved udviklingen heraf 
bliver mindre, end den ellers ville have været, jf. boks 2. 

Boks 2. Effektiviseringskrav og pristalsregulering 
Et hypotetisk selskab er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 10 mio. kr., som skal 
udmøntes i selskabets indtægtsrammer det følgende år. Selskabets indtægtsrammer uden 
effektiviseringskrav havde været 100 mio. kr., men reduceres som følge af effektivise-
ringskravet til 90 mio. kr. 

Det næstfølgende år skal selskabets indtægtsramme fremskrives med en pris- og lønud-
vikling på f.eks. 2 pct. Indtægtsrammerne beregnes herefter til 90 mio. kr. · 1,02 = 91,8 
mio. kr. Såfremt selskabet ikke var blevet pålagt et effektiviseringskrav, var indtægts-
rammen blevet beregnet til 100 mio. kr. · 1,02 = 102 mio. kr. 

Forskellen mellem indtægtsrammerne med og uden effektiviseringskrav er således øget 
fra 10 mio. kr. til 10,2 mio. kr., svarende til at effektiviseringskravet implicit er blevet 
pris- og lønkorrigeret. 

Kilde: Konstrueret eksempel. 
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238. Metoden for udregning af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen 
skal reduceres med, er illustreret i tabel 22. 

Tabel 22. Eksempel på udregning af absolut kronebeløb 
a Effektiviseringskrav i procent  3 pct. 

b 
Omkostninger jf. reguleringsregnskab  
(ekskl. afskrivninger og nettab) 

100 mio. kr. 

c Ekstraordinære omkostninger 20 mio. kr. 

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

e = a · d Effektiviseringskrav i kr. 2,4 mio. kr. 
Kilde: Konstrueret eksempel. 
 

Flere regionale transmissionsselskaber opererer med to forskellige netbevil-
linger og dermed to forskellige indtægtsrammer – en mængdebaseret 
indtægtsramme (reguleringspris) for 50/60 kV-nettet og en ikke-
mængdebaseret indtægtsramme (rådighedsbeløb) for 132/150 kV-nettet. 
Disse selskaber indberetter således to forskellige reguleringsregnskaber. Da 
2012-krav udmeldes selskabsvist, skal det kronebeløb, kravet svarer til, for-
deles på de to forskellige indtægtsrammer. Fordelingen sker 
forholdsmæssigt efter de driftsomkostninger, der indgår i de to forskellige 
reguleringsregnskaber. Fremgangsmåden er vist i tabel 23. 

Tabel 23. Eksempel på fordeling af absolut kronebeløb 
a Effektiviseringskrav i kr. 2,4 mio. kr. 

b Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 1 100 mio. kr. 

c Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 2 50 mio. kr. 

d = a ∙ b / (b + c) Reduktion i indtægtsramme 1 1,6 mio. kr. 

e = a · c / (b + c) Reduktion i indtægtsramme 2  0,8 mio. kr. 
Kilde: Konstrueret eksempel. 
 

5.4.1 Samlede effektiviseringskrav 

239. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige, 
midlertidige reduktioner 115,6 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 
2013. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 110,3 mio. kr. og 1-årige, 
midlertidige reduktioner 5,3 mio. kr.  

240. Målt i forhold til selskabernes samlede påvirkelige omkostninger i 
2011 udgør den samlede reduktion 5,1 pct. Fordelt på forskellige selskabs-
typer udgør den samlede reduktion af indtægtsrammerne i 2013 hhv. ca. 2,9 
pct. af de regionale transmissionsselskabers påvirkelige omkostninger i 
2011, ca. 5,2 pct. af distributionsselskabernes påvirkelige omkostninger i 
2011 og ca. 13,5 pct. af transformerforeningernes påvirkelige omkostninger 
i 2011. Kravene håndhæves i forbindelse med tilsynets godkendelse af regu-
leringsregnskaberne for 2013. Dette forventes at ske medio 2014. 
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241. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende fremkommer nye væsent-
lige faktuelle oplysninger fra enkelte selskaber. I så fald vil disse 
oplysninger blive betragtet som anmodning om genoptagelse af nærværende 
afgørelse om ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013”  for det 
konkrete selskab. I den forbindelse bemærker Sekretariatet for Energitilsy-
net, at de tærskelværdier, som selskaberne måles op imod – benchmarkbasis 
– med det nuværende grundlag betragtes som fastlagt, medmindre helt eks-
traordinære forhold taler for at ændre benchmarkbasis. Således vil 
korrektioner for enkelte selskaber herefter som udgangspunkt ikke have af-
ledte effekter for andre selskabers effektiviseringskrav. Eventuelle 
ændringer i effektiviseringskravet som følge af korrektioner vil ligeledes 
først gælde for indtægtsrammerne i 2014. 

242. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at de fastsatte effektivise-
ringskrav er udtryk for en individuel og rimelig vurdering for 
elnetselskaberne.  

243. Selve benchmarkingens opbygning tager i høj grad hensyn til elnetsel-
skabernes individuelle forhold. Dette gøres dels ved korrektion for 
ekstraordinære omkostninger, selskabernes kundetæthed og andre fordyren-
de rammevilkår. 

244. Ligeledes udmønter Sekretariatet for Energitilsynet det fastsatte effek-
tiviseringskrav i forhold til det enkelte elnetselskabs driftsomkostninger, og 
dermed de omkostninger, som elnetselskabet med rimelighed kan effektivi-
sere. 

245. Endelig bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de samlede krav 
er afrundet ned til hhv. nærmeste 5.000 kr. for den økonomiske effektivitet 
og nærmeste 1.000 kr. for kvalitet i leveringen. 

246. Samlet set er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at bench-
markingen og udmøntningen af effektiviseringskrav indeholder væsentlige 
individuelle vurderinger for elnetselskaberne. 
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6 Afgørelse 
247. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse afgjort følgende: 

• At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2012 til elnet-
selskaberne, jf. tabel 24, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9 
og bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011. 

 

Tabel 24. Individuelle reduktioner af elnetselskabernes indtægtsrammer i 2012 
  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Regionale transmissionsselskaber (14 stk.) 

Syd Net A/S - - - - - 

SEAS-NVE Transmis-
sion A/S 50 kV 

- - - - - 

Vestjyske Net 150 kV 
A/S 

0,21 20.000 - - 20.000 

Vestjyske Net 60 kV A/S 0,45 45.000 - - 45.000 

Fyns Net Amba 0,57 80.000 - - 80.000 

Sydøstjyske Net A/S 1,47 130.000 - - 130.000 

NV Net A/S 1,96 360.000 2,00 370.000 730.000 

Fyns Net 150 kV A/S 2,35 135.000 - - 135.000 

SEAS-NVE Net Trans-
mission A/S 50 kV 

2,57 325.000 - - 325.000 

Midtjyske Net A/S 3,43 540.000 - - 540.000 

Frederiksberg Eltrans-
mission A/S 

3,82 55.000 - - 55.000 

KE Transmission A/S 4,83 1.240.000 - - 1.240.000 

SEAS-NVE Transmis-
sion A/S 132 kV 

5,55 1.800.000 - - 1.800.000 

SEAS-NVE Net Trans-
mission A/S 132 kV 

6,83 1.020.000 - - 1.020.000 

I alt regionale transmissi-
onsselskaber 

  5.750.000   370.000 6.120.000 

Distributionsselskaber (51 stk.) 

TRE-FOR El-net A/S - - - - - 

SEF Net A/S - - - - - 

EnergiMidt Net A/S 0,39 390.000 1,00 1.020.000 1.410.000 
Verdo Randers El-net 
A/S 

0,60 140.000 - - 140.000 

Energi Fyn City Net A/S 1,17 315.000 - - 315.000 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

ESV Net A/S 1,24 295.000 0,12 29.000 324.000 

Ravdex A/S 1,30 120.000 - - 120.000 

Bjerringbro Elværk 1,32 25.000 3,00 61.000 86.000 

NRGi Net A/S 2,16 2.315.000 - - 2.315.000 

NOE Net A/S 2,63 550.000 2,00 419.000 969.000 

Galten Elværk Net A/S 2,67 485.000 - - 485.000 

Nyfors Net A/S 2,92 765.000 1,13 296.000 1.061.000 

Frederikshavn Elnet A/S 3,06 360.000 - - 360.000 

Østjysk Energi Net A/S 3,06 1.105.000 - - 1.105.000 

Energi Fyn Net A/S 3,14 1.230.000 - - 1.230.000 

Vordingborg Elnet A/S 3,21 75.000 - - 75.000 

SEAS-NVE Net A/S 3,46 5.660.000 0,59 969.000 6.629.000 

HEF Net A/S 3,69 2.245.000 - - 2.245.000 

Viby Net A/S 3,80 320.000 - - 320.000 

MES Net A/S 4,09 575.000 - - 575.000 
Verdo Hillerød El-net 
A/S 

4,38 340.000 - - 340.000 

ENV Net A/S 4,45 1.645.000 - - 1.645.000 

LEF Net A/S 4,67 355.000 1,00 76.000 431.000 

ELRO NET A/S 4,71 1.095.000 - - 1.095.000 

Brabrand Net A/S 4,77 220.000 - - 220.000 

Energi Viborg Elnet A/S 4,82 525.000 - - 525.000 

Syd Energi Net A/S 5,10 8.430.000 - - 8.430.000 

Forsyning Helsingør El-
net A/S 

5,62 610.000 - - 610.000 

Struer Forsyning Elnet 
A/S 

6,13 200.000 - - 200.000 

Videbæk Elnet A/S 6,38 105.000 - - 105.000 

RAH Net A/S 6,54 1.555.000 - - 1.555.000 

Ikast Værkerne Net A/S 6,61 290.000 2,00 87.000 377.000 
Thy-Mors Energi Net 
A/S 

6,90 2.795.000 0,10 38.000 2.833.000 

FFV El A/S 6,92 715.000 - - 715.000 

Energi Fyn Nyborg Net 
A/S 

7,17 450.000 - - 450.000 

Læsø Elnet A/S 7,20 120.000 2,50 43.000 163.000 

NKE Elnet A/S 7,33 705.000 - - 705.000 

Midtfyns Elforsyning 
A.m.b.a. 

7,79 240.000 - - 240.000 



57/58 
 
 

  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Ærø Elforsyning Net A/S 7,84 430.000 - - 430.000 

DONG Energy Eldistri-
bution A/S 

8,15 54.780.000 0,21 1.396.000 56.176.000 

Nakskov Elnet A/S 8,54 620.000 - - 620.000 

Vestforsyning Net A/S 8,57 1.490.000 - - 1.490.000 

Kjellerup Elnet A/S 9,07 230.000 - - 230.000 

SK Elnet A/S 9,08 1.460.000 - - 1.460.000 

Østkraft Net A/S 9,27 2.625.000 1,38 390.000 3.015.000 

Ringkøbing-Skjern El-net 
A/S 

9,39 720.000 - - 720.000 

Hammel Elforsyning Net 
A/S 

9,64 305.000 - - 305.000 

VOS Net A/S 10,12 770.000 - - 770.000 

Tarm Elværk Net A/S 10,38 215.000 - - 215.000 

GEV Net A/S 10,58 585.000 0,14 7.000 592.000 

Hurup Elværk Net A/S 12,76 330.000 - - 330.000 

I alt regionale distributi-
onsselskaber 

  101.925.000   4.831.000 106.756.000 

Transformerforeninger (24 stk.) 

Øslev-Drøstrup Trans-
formatorforening 

- - - - - 

Brenderup Netselskab 
A.m.b.a. 

- - 0,03 - - 

Sunds Elforsyning 1,83 20.000 - - 20.000 

Knøsgaard Transforma-
torforening 

2,49 - - - - 

Bårdesø Elforsyning 3,23 15.000 1,46 7.000 22.000 

Paarup El-forsyning 7,56 60.000 - - 60.000 

Borris Elforsyning 8,96 30.000 0,87 3.000 33.000 

Kongerslev Elnet Aps 9,52 20.000 1,00 2.000 22.000 

Aal El Net a.m.b.a. 9,53 65.000 - - 65.000 

Hasmark Egense Energi-
net A.m.b.a. 

11,04 60.000 - - 60.000 

Rolfsted og Omegns 
Transformerforenings 
Netselskab A.m.b.a. 

11,31 65.000 - - 65.000 

Tårs Elnet A/S 12,18 35.000 0,07 - 35.000 

Sdr. Felding Elforsyning 13,75 95.000 - - 95.000 

Kibæk Elværk A.m.b.a. 14,18 85.000 - - 85.000 
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  Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 
Effekti- 

viserings- 
krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav  

Effekti- 
viserings- 

krav 

Effekti- 
viserings- 

krav 

  pct. kr. pct. kr. kr. 

Hirtshals El-Netselskab 
A/S 

14,71 140.000 - - 140.000 

Netselskabet Ullerslev 
Elforsyning 

14,76 110.000 2,50 18.000 128.000 

Vildbjerg Elværk 
A.m.b.a. 

15,19 250.000 1,00 16.000 266.000 

Studsgård Vand- og El-
forsyning 

15,63 15.000 - - 15.000 

Nr. Broby-Vøjstrup Net-
selskab A.m.b.a. 

15,96 90.000 - - 90.000 

Aars Elforsyning 16,73 390.000 - - 390.000 

Nibe Elforsyning 17,37 335.000 1,00 19.000 354.000 

Ejby Elnet A.m.b.a. 17,80 150.000 - - 150.000 

Hjerting Transformator-
forening A.m.b.a. 

18,51 465.000 - - 465.000 

Hornum Elforsyning 19,29 125.000 - - 125.000 

I alt transformerforenin-
ger 

  2.620.000   65.000 2.685.000 

Alle netselskaber   110.295.000   5.266.000 115.561.000 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


