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Bilag 1: Detaljeret gennemgang af model for økonomi sk effekti-
vitet 

Sekretariatet for Energitilsynet vil i dette bilag redegøre for, hvordan netvo-
lumenmodellen bliver anvendt til at fastsætte effektiviseringskravet for et 
givent netselskab.  

Benchmarkingen af netselskabernes kvalitet i levering af elektricitet på ag-
gregeret niveau og enkeltkundeniveau, samt fastsættelse og udmøntning af 
en ét-årig forbrugerkompensation som følge af mindre tilfredsstillende kva-
litet i levering af elektricitet er beskrevet i bilag 6 og 7.  

Kategorier af netselskaber 
I afgørelserne for benchmarking fra perioden 2007-2011 er de regionale 
transmissionsselskaber opdelt i to grupper for at tage højde for forskelle i 
fordyrende rammevilkår. Sekretariatet for Energitilsynet har ved foregående 
års afgørelser foretaget en grundig analyse af de regionale transmissionssel-
skabers fordyrende rammevilkår.  

Analyserne afslører ikke alternative metoder til at korrigere for fordyrende 
rammevilkår. Dette indikerer således, at den hidtil anvendte metode er ro-
bust. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor valgt at udarbejde en 
benchmarking af de regionale transmissionsselskaber efter samme princip 
som i afgørelserne fra 2007-2011, jf. bilag 2.  

Sekretariatet for Energitilsynet har dermed udarbejdet en benchmarking af 
fire separate kategorier af netselskaber:  

• Regionale transmissionsselskaber (gruppe 1) 
• Regionale transmissionsselskaber (gruppe 2) 
• Distributionsselskaber  
• Transformerforeninger 

 
Datagrundlaget for dette års benchmarking er selskabernes indberetninger af 
netkomponenter og reguleringsregnskaber for 2011. Sekretariatet for Ener-
gitilsynet har endvidere valgt fortsat at anvende de fastsatte omkostnings-
ækvivalenter for 2005, dog med en enkelt tilføjelse i form af en ny afskriv-
ningsækvivalent for fjernaflæste målere ved afgørelsen i 2012, jf. bilag 5.  

Herefter følger en beskrivelse af den udarbejdede separate benchmarking af 
de fire kategorier af netselskaber. 
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Netvolumenmodellen 
Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kategorier for 
selskabernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne består hoved-
sageligt af en række forskellige netkomponenter, da selskaberne bruger 
mange omkostninger på at vedligeholde og afskrive nettet. For eksempel 
udgør antallet af km kabel en selvstændig kategori, fordi selskabers omkost-
ninger til vedligeholdelse og afskrivning stiger med antallet af km kabel. 

Kategorierne består udover en række netkomponenter også af administrati-
onsomkostninger, omkostninger til kundehåndtering samt 1:1 omkostninger. 
Alle 24 kategorier fremgår af tabel 1.  

Tabel 1. Kategorier af omkostningsposter 
Kategori 

1 132 kV-felt, åben 13 50/10 kV-transformer 
2 132 kV-felt, gasisoleret 14 10 kV-felt 
3 132 kV-kabel 15 10 kV-kabel 
4 132 kV-kabel, sø 16 10 kV-luftledning 
5 132 kV-luftledning, enkelttracé 17 10/0,4 kV-station 
6 132 kV-luftledning, dobbelttracé 18 0,4 kV-kabel 
7 132/50 kV-transformer 19 0,4 kV-luftledning 
8 50 kV-kabel 20 Målere - fjernaflæsning 
9 50 kV-kabel, sø 21 Målere - ikke-fjernaflæsning 

10 50 kV-luftledning 22 Kunderelaterede omkostninger 
11 50 kV-felt, åben 23 Administrationsomkostninger 
12 50 kV-felt, gasisoleret 24 1:1 omkostninger 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Bemærk at kategoriernes definitioner indeholder flere underkomponenter. 
Kategorier med komponenter på 132 kV-niveau indeholder også komponen-
ter på 150 kV niveau. Tilsvarende indeholder kategorier med komponenter 
på 50 kV-niveau også komponenter på 60 kV-niveau, mens der i kategorier 
af komponenter på 10 kV-niveau også indgår komponenter på 15 kV og 20 
kV-niveau. Sekretariatet for Energitilsynet revurderer løbende kategorierne i 
tabel 1. 

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet omkostningsækvivalenter for 
hver af de 24 forskellige kategorier. Omkostningsækvivalenterne er fastsat 
ud fra indberetninger vedr. regnskabsåret 2005 fra elnetselskaberne1. Hvert 
elnetselskab har således indberettet selskabets samlede omkostninger – både 
driftsomkostninger og afskrivninger – fordelt på de 24 kategorier. Derud-
over har elnetselskaberne indberettet, hvor mange enheder de har af hver af 
de 24 kategorier. Ved at dividere de henførte omkostninger med anførte styk 

                                                 

1 Kategori 20 (fjernaflæste målere) er, for så vidt angår afskrivninger, først blevet fastsat i 
2012, jf. bilag 5. 
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opnås et udtryk for selskabernes gennemsnitlige enhedsomkostninger for 
hver af de 24 kategorier. Det er disse gennemsnitlige enhedsomkostninger 
der betegnes omkostningsækvivalenterne og er således defineret ved: 

∑

∑
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i
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i
ij
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w  

hvor wj angiver omkostningsækvivalent hørende til kategori j, omkij angiver 
selskab i’s omkostninger til kategori j og Nij angiver selskab i’s antal enhe-
der af kategori j. 

For hvert selskab opgøres hvor mange omkostninger et gennemsnitligt sel-
skab ville have ved at drive et net svarende til det pågældende selskabs net. 
Dette beløb betegnes netvolumen og opgøres ved at gange hvert af selska-
bets anførte enheder med de dertilhørende omkostningsækvivalenter. 

( )∑ ×=
j

ijji NwNetvolumen  

Netvolumen sammenholdes herefter med selskabernes faktiske omkostnin-
ger til drift af nettet. Omkostningerne til drift og afskrivninger fremgår af 
selskabernes reguleringsregnskaber og indeholder alle omkostningsposter, 
herunder også eventuelle ekstraordinære omkostninger. 

I udgangspunktet indgår samtlige af et selskabs omkostninger i netvolu-
menmodellen, da disse må antages at afspejle selskabets økonomiske effek-
tivitet. Imidlertid har Energitilsynet, i forbindelse med tidligere års afgørel-
ser vedrørende benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet, 
holdt omkostninger til nettab og ekstraordinære omkostninger ude af 
benchmarkingen. Bilag 3 indeholder en gennemgang af ekstraordinære om-
kostninger.  

På den baggrund defineres omkostningsgrundlaget for benchmarkingen 
som: 

iiiii næreomkekstraordinettabgerafskrivnindriftomkOmk −−+=  

hvor driftsomki angiver driftsomkostninger for selskab i ifølge regulerings-
regnskab, afskrivningeri angiver afskrivninger for selskab i ifølge regule-
ringsregnskab, nettabi angiver omkostninger for selskab i til nettab ifølge 
reguleringsregnskab og ekstraordinære omki angiver omkostninger for sel-
skab i, som Energitilsynet godkender som værende ekstraordinære. 
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Ved at dividere selskabets faktiske omkostninger med dets netvolumen be-
regnes et indeks, der udtrykker selskabernes relative effektivitet. Dette in-
deks betegnes omkostningsindekset og er defineret som nedenfor: 

i

i
i Netvolumen

omk
e =  

Distributionsselskaberne er i forskelligt omfang påvirket af fordyrende 
rammevilkår, og af den årsag foretages en korrektion af selskabernes om-
kostningsindeks inden selskabernes relative effektivitet fastsættes. Dette in-
deks benævnes det korrigerede omkostningsindeks. Metoden til fastsættel-
sen er beskrevet i bilag 2. 

Et selskabs effektiviseringspotentiale kan efterfølgende fastsættes ved at 
sammenholde det individuelle selskabs omkostningsindeks med et vægtet 
gennemsnit af omkostningsindeksene for de mest effektive selskaber. Gen-
nemsnittet af de mest omkostningseffektive selskaber betegnes benchmark-
basis. 

De mest omkostningseffektive selskaber er defineret som de selskaber, der 
har det laveste omkostningsindeks (eller korrigerede omkostningsindeks for 
distributionsselskaberne), og som tilsammen udgør 20 pct. af den samlede 
netvolumen (10 pct. for distributionsselskaberne). Denne afgrænsning af de 
mest effektive selskaber benævnes også fraktilgrænsen. 

For at minimere risikoen for, at ekstreme observationer får indflydelse på 
benchmarkingen, er det endvidere et krav, at forskellen i omkostningsmæs-
sig effektivitet mellem det mest omkostningseffektive selskab og det næst-
mest omkostningseffektive selskab er mindre end 20 pct. Hvis forskellen er 
større end 20 pct., udgår det mest omkostningseffektive selskab af det gen-
nemsnit, som de øvrige selskaber sammenlignes med.  

På denne baggrund beregnes effektiviseringspotentialet i pct. som: 



















−=

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

Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct. og ud-
trykker det individuelle selskabs effektiviseringspotentiale. 
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Benchmarkbasis 
Beregningen af benchmarkbasis indeholder to trin. Først beregner Sekretari-
atet for Energitilsynet det omkostningsindeks, som præcist svarer til fraktil-
grænsen (10 pct. for distributionsselskaber og 20 pct. for transformerfor-
eninger og regionale transmissionsselskaber). Dernæst beregnes et vægtet 
gennemsnit af fraktilgrænsens omkostningsindeks og omkostningsindeksene 
for samtlige selskaber. 
 
Omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen beregnes ved en lineær in-
terpolation mellem de to selskaber, der ligger umiddelbart over og under 
fraktilgrænsen. Den beregnede værdi udtrykker det omkostningsindeks, som 
et selskab forventeligt måtte have, hvis det var placeret præcist på fraktil-
grænsen. Omkostningsindekset beregnes ved formlen: 
 
 

 
 

 
hvor OIF angiver omkostningsindekset for fraktilgrænsen, OIO angiver om-
kostningsindekset for det selskab, som ligger lige over fraktilgrænsen, OIU 
angiver omkostningsindekset for det selskab, som ligger lige under fraktil-
grænsen, AO angiver den akkumulerede netvolumen (i pct.) lige over fraktil-
grænsen, AU angiver den akkumulerede netvolumen (i pct.) lige under frak-
tilgrænsen og F angiver fraktilgrænsen i pct.  
 
Andelen af netvolumen for observationen på fraktilgrænsen beregnes ved 
formlen: 
 

 

 

 

hvor F angiver fraktilgrænsen i pct.  

Benchmarkbasis er illustreret i figur 1. Først bestemmes omkostningsindek-
set svarende til fraktilgrænsen ved en akkumuleret netvolumen på 10 pct. 
(den grønne lodrette linje)2. Dernæst beregnes benchmarkbasis som et væg-
tet gennemsnit af dette punkt og omkostningsindeksene for de observationer 
med en akkumuleret netvolumen på mindre end eller lig 10 pct. (omkost-
ningsindeksene til venstre for fraktilgrænsen).  
 

                                                 

2 For transformerforeninger og regionale transmissionsselskaber er fraktilgrænsen 20 pct. 
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Omkostningsindeksene til højre for fraktilgrænsen er højere end bench-
markbasis. Dette illustrerer, at disse selskaber har et effektiviseringspotenti-
ale i forhold til selskaberne i best practice. 

Figur 1. Illustration af benchmarkbasis for distributionsselskaber (eksempel) 

 
 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter benchmarkbasis på baggrund af 
omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen og omkostningsindeksene 
for selskaberne indenfor fraktilgrænsen. Benchmarkbasis er således et væg-
tet gennemsnit af de 10 pct. laveste omkostningsindeks for distributionssel-
skaber og 20 pct. laveste omkostningsindeks for transformerforeninger og 
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de regionale transmissionsselskaber3. Benchmarkbasis beregnes ved form-
len: 

 
 
 
 

 

Det er vigtigt at skelne mellem selskaber, der er en del af beregningsgrund-
laget og de mest effektive selskaber, hvis omkostningsindeks er lavere end 
benchmarkbasis. De mest effektive selskaber har pr. definition ikke et effek-
tiviseringspotentiale. Alle andre selskaber, inklusiv selskaber fra bereg-
ningsgrundlaget, har pr. definition et effektiviseringspotentiale. 

Omkostningsindekset ved fraktilgrænsen for distributionsselskaber er illu-
streret grafisk i figur 2. 
 
Figur 2. Illustration af omkostningsindeks ved fraktilgrænsen (eksempel) 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Figur 2 viser, at et selskab således kan have et omkostningsindeks, der er 
højere end benchmarkbasis, på trods af, at selskabet har været en del af be-
regningsgrundlaget. Elnetselskaber kan dermed godt blive pålagt et effekti-
viseringskrav på trods af, at de har været en del af beregningsgrundlaget for 
benchmarkbasis.  
                                                 

3 De hhv. 10 og 20 pct. laveste omkostningsindeks findes ved at sammenveje hhv. 10 pct. 
og 20 pct. af netvolumen. 
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Udmøntning af krav 
Distributionsselskaber og transformerforeninger skal indhente deres effekti-
viseringspotentiale på 4 år og regionale transmissionsselskaber på 7 år. For 
2013 er det individuelle effektiviseringskrav for elnetselskaberne dermed 
bestemt ved: 

Effektiviseringskravi = (Effektiviseringspotentialei / j) 

hvor i angiver et givent elnetselskab. For distributionsselskaber og trans-
formerforeninger er j = 4, mens j =7 for regionale transmissionsselskaber.    

For hvert elnetselskab angiver det beregnede effektiviseringskrav den pro-
centdel af elnetselskabets påvirkelige omkostninger, som Sekretariatet for 
Energitilsynet pålægger elnetselskabet at reducere sine påvirkelige omkost-
ninger varigt med i 2013.  

Selskabernes påvirkelige omkostninger er defineret som selskabernes om-
kostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte 
ekstraordinære omkostninger. 

Beregningsgrundlag for omkostningsækvivalenter 
Omkostningsækvivalenter er som nævnt fastsat på baggrund af omkost-
ningsdata fra 2005. I 2007 indberettede i alt 110 selskaber omkostningsdata 
for 2005 til Sekretariatet for Energitilsynet. Det var imidlertid ikke muligt 
for alle selskaber at foretage en fordeling af omkostninger på det ønskede 
specifikationsniveau, da en række selskaber til daglig benytter sig af konte-
ringssystemer, der indeholder færre omkostningskategorier. Sekretariatet 
udvalgte derfor 48 indberetninger, der blev vurderet til at være af høj kvali-
tet, til at fastlægge omkostningsækvivalenterne på baggrund af. De 48 ud-
valgte indberetninger fordeler sig på 7 indberetninger fra regionale trans-
missionsselskaber, 35 indberetninger fra distributionsselskaber samt 6 ind-
beretninger fra transformerforeninger.  

Som udgangspunkt udregnes omkostningsækvivalenter særskilt for hen-
holdsvis regionale transmissionsselskaber og for distributionsselskaber og 
transformerforeninger. Imidlertid har Sekretariatet valgt at opgøre fælles 
omkostningsækvivalenter på 50/60 kV-niveauet for distributionsselskaber 
og regionale transmissionsselskaber, idet rammevilkårene for driften af net 
på dette spændingsniveau er identiske for de to selskabstyper. Det øger ro-
bustheden af ækvivalenterne for transmissionsselskaberne væsentligt.  

Ved at benytte de vægte, som omkostningsækvivalenterne udtrykker, korri-
gerer netvolumenmodellen for forskelle i selskabernes udstrækning og op-
bygning af net. Modellen tillader selskaber med relativt flere kabler på 50 
kV-niveau end kabler på 10 kV-niveau, at afholde flere omkostninger sam-
let set end et selskab med relativt flest kabler på 10 kV-niveau. Netvolu-
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menmodellen kan på denne måde anvendes til at sammenligne selskabernes 
omkostninger – dvs. driftsomkostninger og afskrivninger. 

Omkostningsækvivalenter består for flere af kategorierne af en driftsækvi-
valent og en afskrivningsækvivalent, jf. tabel 2 og 3. Omkostningsækviva-
lenterne for henholdsvis de regionale transmissionsselskaber og for distribu-
tionsselskaber og transformerforeninger er opgjort ved at dividere de hen-
hørte omkostninger med antal netkomponenter i den givne gruppe. Dette gi-
ver et udtryk for de gennemsnitlige enhedsomkostninger for hver kategori.  

For hver af kategorierne 1 til 22 har Sekretariatet udregnet omkostnings-
ækvivalenter ved at dividere de henførte omkostninger med antallet af net-
komponenter.  

Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger (kategori 23) 
udregnes ved at dividere de henførte omkostninger med de forventede om-
kostninger til drift og vedligehold, energirådgivning samt kundeadministra-
tion. Det skyldes, at administrationsomkostninger udgør en backup funktion 
til både drifts- og vedligeholdelsesopgaver, kundehåndtering samt energi-
sparerådgivning. 

Regionale transmissionsselskaber udfører i modsætning til distributionssel-
skaber og transformerforeninger ikke energirådgivning. Derfor udregnes 
omkostningsækvivalenten for 1-1 omkostninger (kategori 24) ved at divide-
re de henførte omkostninger med de forventede omkostninger til drift- og 
vedligehold, energirådgivning samt kundeadministration. Det skyldes, at 1-1 
omkostningerne formodes at være drevet af størrelsen på selskabernes øvri-
ge arbejdsopgaver – ligesom for administrationsomkostningernes vedkom-
mende. 

For distributionsselskaberne og transformerforeningerne udregnes omkost-
ningsækvivalenten for såkaldte 1-1 omkostninger (kategori 24) ved at divi-
dere de henførte omkostninger med mængden af transporteret strøm målt i 
MWh. Det skyldes, at kategorien hovedsageligt udgøres af omkostninger til 
energibesparelse. Selskaber er pålagt at benytte et fast beløb til rådgivning 
om energibesparelse, og beløbet stiger med mængden af transporteret strøm. 
Tabel 2 og tabel 3 viser de beregnede ækvivalenter for de 24 kategorier. 

Tabel 2. Omkostningsækvivalenter for regionale transmissionsselskaber 

Kategori Type 
Drifts- 

ækvivalent 
Afskrivnings- 

ækvivalent 
Omkostnings- 

ækvivalent i alt 

1 132kV felt, åben 72.553  91.374  163.927  

2 132kV felt, gasisoleret 98.833  212.326  311.160  

3 132 kV kabel 17.706  112.047  129.753  

4 132kV kabel, sø 2.865  38.712  41.578  

5 132kV luftledning, enkelttracé 6.952  17.440  24.393  
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Kategori Type 
Drifts- 

ækvivalent 
Afskrivnings- 

ækvivalent 
Omkostnings- 

ækvivalent i alt 

6 132kV luftledning, dobbelttracé 10.192  22.300  32.492  

7 132/50kV transformer 139.970  112.890  252.860  

8 50 kV kabel 19.953  37.161  57.115  

9 50kV kabel, sø 19.774  41.822  61.597  

10 50kV luftledning 6.800  6.645  13.445  

11 50kV felt, åben 20.149  23.903  44.052  

12 50kV felt, gasisoleret 33.152  24.795  57.947  

13 50/10kV transformer 29.170  35.498  64.667  

14 10kV felt 8.072  4.414  12.486  

15 10 kV kabel - - 8.215  

16 10kV luftledning - - 9.129  

17 10/0,4kV station - - 6.554  

18 0,4 kV kabel - - 9.531  

19 0,4 kV luftledning - - 13.467  

20 Målere – ikke fjernaflæsning 13.556  111  13.667  

21 Målere - fjernaflæsning - - - 

22 Kunderelaterede omkostninger - - - 

23 Administration 0,38    0,38  

24 1 - 1 omkostninger 0,14    0,14  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Tabel 3. Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforenin-
ger 

Kategori Type 
Drifts- 

ækvivalent 
Afskrivnings- 

ækvivalent 
Omkostnings- 

ækvivalent i alt 

1 132kV felt, åben - - - 
2 132kV felt, gasisoleret - - - 
3 132 kV kabel - - - 
4 132kV kabel, sø - - - 
5 132kV luftledning, enkelttracé - - - 
6 132kV luftledning, dobbelttracé - - - 
7 132/50kV transformer - - - 
8 50 kV kabel 19.953  37.161  57.115  
9 50kV kabel, sø 19.774  41.822  61.597  

10 50kV luftledning 6.800  6.645  13.445  
11 50kV felt, åben 20.149  23.903  44.052  
12 50kV felt, gasisoleret 33.152  24.795  57.947  
13 50/10kV transformer 29.170  35.498  64.667  
14 10kV felt 7.497  5.768  13.265  
15 10 kV kabel 3.234  4.982  8.215  
16 10kV luftledning 6.616  2.514  9.129  
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Kategori Type 
Drifts- 

ækvivalent 
Afskrivnings- 

ækvivalent 
Omkostnings- 

ækvivalent i alt 

17 10/0,4kV station 2.454  4.100  6.554  
18 0,4 kV kabel 5.108  4.423  9.531  
19 0,4 kV luftledning 11.106  2.360  13.467  
20 Målere - fjernaflæsning 56  91  146  
21 Målere - ikke fjernaflæsning 56  19  74  
22 Kunderelaterede omkostninger 179    179  
23 Administration 0,38    0,38  
24 1 - 1 omkostninger 7,38    7,38  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Tabel 4 viser en oversigt over metoder til fastsættelse af omkostningsækvi-
valenter. For hver kategori specificeres dels hvilke aktiviteter, der driver 
omkostningerne, og dels hvilken størrelse omkostningerne normeres med, 
for at udregne omkostningsækvivalenten. 

Tabel 4. Metode til fastsættelse af omkostningsækvivalenter 

Kategori Omkostningsækvivalent 
Aktiviteter der driver 
omkostninger   

Normeringsstørrelse 

1-21 
Driftsomkostninger 

Medarbejdere i marken 
samt materiel 

Antal netkomponenter 

Afskrivninger 
Afskrivninger på an-
lægsinvesteringer 

Antal netkomponenter 

22 Kunderelaterede omkostninger 
IT-systemer og ser-
vicemedarbejdere 

Antal målere 

23 Administrationsomkostninger  

Backup funktion til 
drift- og vedligehold, 
kunderelaterede om-
kostninger samt energi-
rådgivning  

Forventede omkostnin-
ger (driftsvolumen) til 
drift- og vedligehold, 
kundehåndtering samt 
energirådgivning.  

24 
Energirådgivning  
(1-1 omkostninger) 

Energirådgivning 
Transporteret strøm 
(GWh) 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Udvikling i netkomponenterne 
Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en sammenligning af selska-
bernes indberettede netkomponenter i 2011 og 2012. Udviklingen er vist i 
tabel 5. 

Tabel 5. Udvikling i netkomponenter 2011-2012 for alle elnetselskaber 

  
Kategori 2011 2012 

Ændring  
2011-2011  

(faktisk) 

Ændring  
2011-2012  

(pct.) 

1 132 kV-felt, åben (stk.) 542 538 -4 -1 
2 132 kV-felt, gasisoleret (stk.) 78 84 6 8 
3 132 kV-kabel (km) 596 599 3 1 
4 132 kV-kabel, sø (km) 104 109 5 5 
5 132 kV-luftledning, enkelttracé (km) 1.101 1.086 -15 -1 
6 132 kV-luftledning, dobbelttracé (km) 1.151 1.033 -118 -10 
7 132/50 kV-transformer (stk.) 164 165 1 1 
8 50 kV-kabel (km) 3.026 3.160 134 4 
9 50 kV-kabel, sø (km) 271 192 -79 -29 

10 50 kV-luftledning (km) 5.534 5.499 -35 -1 
11 50 kV-felt, åben (stk.) 3.857 4.078 221 6 
12 50 kV-felt, gasisoleret (stk.) 142 170 28 20 
13 50/10 kV-transformer (stk.) 1.418 1.402 -16 -1 
14 10 kV-felt (stk.) 10.846 9.489 -1.359 -13 
15 10 kV-kabel (km) 59.824 60.700 876 1 
17 10 kV-luftledning (km) 3.297 2.722 -575 -17 
18 10/0,4 kV-station (stk.) 70.770 70.992 222 0 
19 0,4 kV-kabel (km) 91.688 92.396 708 1 
20 0,4 kV-luftledning (km) 3.931 3.366 -565 -14 
21 målere - fjernaflæsning (stk.) 902.577 1.343.957 441.380 49 
22 målere - ikke fjernaflæsning (stk.) 2.331.473 1.922.842 -408.631 -18 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Af elnetselskabernes indberetninger fremgår det, at der forsat sker en løben-
de udskiftning af luftledninger med nedgravede kabler på samtlige spæn-
dingsniveauer. Derudover fortsætter tendensen med udskiftning af målere 
fra ikke-fjernaflæste målere til fjernaflæste målere. Alene fra 2011 til 2012 
er der kommet 441.380 flere fjernaflæste målere svarende til en stigning på 
49 pct. 
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Bilag 2: Analyse af fordyrende rammevilkår 

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere analyseret, hvorvidt benchmar-
kingmodellen bør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnetselskaberne 
kan i forskellig grad være underlagt fordyrende rammevilkår, der kan påvir-
ke selskabernes omkostninger per enhed netkomponent, hvorfor benchmar-
kingmodellen eventuelt bør korrigere herfor. 

Benchmarkingmodellen er ændret vedr. behandlingen af fjernaflæste målere 
i 2012, jf. bilag 5. Dette medfører et databrud i de datasæt, der oprindelig er 
blevet benyttet til at foretage analyser af fordyrende rammevilkår. På bag-
grund af analyserne fra tidligere år, finder Sekretariatet for Energitilsynet 
dog, at distributionsselskaberne fortsat skal korrigeres for selskabernes kun-
detæthed, og at de regionale transmissionsselskaber skal opdeles i to for-
skellige grupper. Sekretariatet har ikke opdateret korrosionsanalysen i 2012, 
men sekretariatet har på baggrund af resultatet fra sidste år vurderet, at sel-
skaberne fortsat ikke skal korrigeres for et korrosivt miljø. 

1. Korrektion for fordyrende rammevilkår – distribu tionsselskaber 
Det omtalte databrud berører estimationen af kundetæthedskorrektionen. 
Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at der på nuværende 
tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at opdatere estimationen af 
kundetæthedskorrektionsfaktoren. Sekretariatet har i stedet vurderet, at sid-
ste års kundetæthedskorrektion er den mest retvisende at benytte i årets mo-
del, jf. bilag 5. 

På trods af dette afviger kundetæthedskorrektionsfaktoren i indeværende år 
alligevel marginalt fra den, der blev estimeret i 2011. Det skyldes, at data-
sættet til brug for estimationen er blevet korrigeret for enkelte selskabers 
fejlindberetninger, der indirekte påvirker kundetæthedskorrektionen4. Kor-
rektionen beskrives i næste afsnit. 

Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og  kundetæthed    
Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere udarbejdet en analyse af sam-
menhængen mellem omkostningsindekset og kundetætheden i bilagene til 
afgørelserne fra 2007-2011. Disse analyser viser, at et selskabs kundetæthed 
– opgjort som antal målere pr. km 0,4 kV-net – fremtræder som en robust 
indikator for omfanget af fordyrende rammevilkår.  

Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet estimatet for korrektionsfakto-
ren på baggrund af data for alle de foregående år (2006-2011) vha. en poo-
led OLS-regression. 

                                                 

4 Beregninger og figurer i dette bilag er derfor opdateret på baggrund heraf. 
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Beregningerne fra tidligere år viser, at der er en signifikant positiv sammen-
hæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed. Når kundetætheden øges, 
så øges omkostningsindekset. Sammenhængen mellem kundetætheden og 
omkostningsindekset virker mere konkav frem for lineær, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Observationer af kundetæthed og omkostningsindeks (afgørelser 2007-2011) 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at den marginale omkostning 
som følger af øget kundetæthed er aftagende. På den baggrund har Sekreta-
riatet for Energitilsynet siden 2010 anvendt en ikke-lineær korrektion for 
fordyrende rammevilkår. 

Sekretariatet for Energitilsynets beregning i 2011 tog udgangspunkt i de 
poolede data for perioden 2006-2011. Sekretariatet valgte at tage den natur-
lige logaritme til hhv. kundetæthed og omkostningsindeks for de poolede 
data. På baggrund af observationerne mellem kundetæthed og omkostnings-
indeks udtrykt i logaritmeværdier, kunne der foretages en lineær regression, 
der udtrykker en positiv sammenhæng, men med aftagende marginal om-
kostning som følge af øget kundetæthed. Regressionen fremgår af figur 2. 
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Figur 2. Sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks (afgørelser 2007-
2011) 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Regressionen er beskrevet i boksen nedenfor. 

Boks 1. Beskrivelse af en pooled OLS-regression med logaritmeværdier 
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsin-
deks og kundetæthed udtrykt i logaritmeværdier vha. følgende regressionsmodel: 

tititi eKO ,,10, ++= ββ                                                                                           (1) 

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

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

β1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som selskabs omkostningsindeks bli-
ver ændret med ved en stigning i kundetætheden udtrykt i ln 

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

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

Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (1) vha. 
af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 1 nedenfor. 

Tabel 1. Parameterestimater 
  Estimat Standardfejl P-værdi 

β0 -1,309 0,064 0,001>P 

β1 0,325 0,018 0,001>P 

R2 0,542     
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I tabel 1 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifi-
kanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5 pct. 
Kundetætheden Ki,t  er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen 
(1), jf. tabel 1.  

R2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributi-
onsselskaberne, som kan forklares vha. af variation i kundetætheden. R2 indikerer såle-
des, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 54 pct. af variationen i omkostningsin-
dekset blandt distributionsselskaberne. 

 

Beregningen af koefficienten for kundetætheden gør det muligt at sammen-
holde distributionsselskabernes omkostningsindeks ud fra en fælles referen-
ceramme. I modellen anvender Sekretariatet for Energitilsynet den med net-
volumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed som referenceniveauet for 
kundetætheden. Distributionsselskaberne bliver dermed benchmarket på det-
te niveau. Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet den gennemsnitlige 
kundetæthed til 40 målere pr. km 0,4 kV-net.    

Sekretariatet for Energitilsynet har for hvert distributionsselskab således be-
regnet et gennemsnitligt omkostningsindeks vha. følgende formel: 

( )
( ) ( )[ ]39lndkundetætheln325,0

sindeksomkostninglnsindeksomkostning Korrigeret

−⋅−
=

i

ii  

hvor 0,325 er parameterestimatet for kundetætheden, jf. boks 1, og ln(39) er 
logaritmen til den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed.   

Det korrigerede omkostningsindeks transponeres ved at anvende eksponen-
tialfunktionen, således at samtlige korrigerede omkostningsindeks har posi-
tive værdier. Sekretariatet for Energitilsynet har dermed korrigeret for for-
skelle i distributionsselskabernes kundetæthed og dermed fordyrende ram-
mevilkår.  

Den anvendte korrektionsmetode medfører, at distributionsselskaber med en 
kundetæthed over den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæt-
hed, får et lavere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede 
omkostningsindeks. Omvendt medfører korrektionsmetoden, at distributi-
onsselskaber med en lavere kundetæthed end den med netvolumen vægtede 
gennemsnitlige kundetæthed, får et højere korrigeret omkostningsindeks end 
deres ikke korrigerede omkostningsindeks.  

Som ved tidligere års benchmarking er det Sekretariatet for Energitilsynets 
vurdering, at sekretariats analyse af sammenhængen mellem omkostnings-
indeks og kundetæthed etablerer et solidt grundlag for at gennemføre en 
samlet benchmarking af distributionsselskaber, der opererer under forskelli-
ge omfang af fordyrende rammevilkår. 
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2. Korrektion for fordyrende rammevilkår – regional e transmissions-
selskaber 
Sekretariatet for Energitilsynets analyser har tidligere vist, at graden af ka-
bellægning og andelen af selskabernes 50/60 kV-net udgør indikatorer for 
omfanget af fordyrende rammevilkår. På det grundlag vurderer Sekretariatet 
for Energitilsynet stadig, at det mest retvisende fortsat er at anvende opde-
lingen af de regionale transmissionsselskaber i to grupper til at korrigere for 
fordyrende rammevilkår.  

Sekretariatet for Energitilsynet fandt bl.a. statistisk belæg for, at regionale 
transmissionsselskaber med en kabellægningsgrad på over 25 pct. har et hø-
jere omkostningsindeks end regionale transmissionsselskaber med en kabel-
lægningsgrad på under 25 pct. Derudover fandt Sekretariatet for Energitil-
synet statistisk belæg for, at regionale transmissionsselskaber med en andel 
50/60 kV-net i forhold til det samlede net på 50 pct. eller derover ligeledes 
har et højere omkostningsindeks end regionale transmissionsselskaber med 
en andel 50/60 kV-net i forhold til det samlede net på under 50 pct. 

De regionale transmissionsselskaber er derfor i udgangspunktet inddelt i to 
grupper: 

• Den ene gruppe består af regionale transmissionsselskaber, der enten 
har en kabellægningsgrad på 25 pct. eller derover, eller har en andel 
af 50/60 kV-net i forhold til det samlede net på 50 pct. eller derover5.  

• Den anden gruppe repræsenterer selskaber med en kabellægnings-
grad på under 25 pct., og hvor andelen af 50/60-kV nettet samtidig 
udgør under 50 pct. af det samlede net6.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at inddrage disse forhold, da sekre-
tariatet tidligere har observeret, at der dels forekommer en relativt stor 
spredning på selskabernes enhedsomkostninger på 132 kV-kabler, og dels at 
der forekommer en relativt stor spredning på de regionale transmissionssel-
skabers omkostninger for 50/60 kV-nettet, set i forhold til 50/60 kV-nettets 

                                                 

5 Sekretariatet for Energitilsynet har ved tidligere års afgørelser fastsat grænseværdien for 
kabellægningsgraden på 25 pct. ved at sammenholde selskabernes omkostningsindeks med 
deres kabellægningsgrad. Ved denne sammenligning har Sekretariatet for Energitilsynet 
vurderet, at de regionale transmissionsselskaber adskiller sig i to grupper. Den ene gruppe 
har en kabellægningsgrad over 25 pct., mens den anden gruppe har en kabellægningsgrad 
på under 25 pct. 
6 Grænseværdien på 50 pct. for andelen af 50/60 kV-nettet i forhold til det samlede net, har 
Sekretariatet for Energitilsynet fastsat på tilsvarende vis. Sekretariatet for Energitilsynet har 
dermed sammenholdt selskabernes omkostningsindeks med andelen af 50/60 kV-nettet i 
forhold til det samlede net. På dette grundlag har Sekretariatet for Energitilsynet vurderet, 
at selskaberne fordeler sig i to grupper. Den ene gruppe har en andel på under 50 pct., og 
den anden gruppe har en andel på over 50 pct. 
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andel af det samlede net. Dette indikerer således, at der forekommer en va-
riation i de regionale transmissionsselskabers omkostninger, der ikke nød-
vendigvis kan tilskrives selskabernes omkostningseffektivitet.  

3. Analyse af korrosion 
I høringssvarene fra foråret 2011 om benchmarkingmodellen fremførte både 
Dansk Energi og en række vestjyske selskaber, at en række forhold medfø-
rer, at driften af elnettet ved den jyske vestkyst er forbundet med højere om-
kostninger relativt til andre dele af landet. Det blev endvidere fremført, at 
selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst derfor bør kompenseres herfor 
i benchmarkingen. Selskaberne fremførte, at især et mere korrosivt miljø 
ved vestkysten som følge af den relativt høje koncentration af salt i luften 
vil medføre højere omkostninger for selskaber med net i disse områder. 

Analysen af hvorvidt selskaber med elnet ved den jyske vestkyst fremstår 
dårligere i deres resultater i benchmarkingmodellen end de øvrige selskaber 
pga. korrosion vil ikke blive opdateret i 2012. Dette skyldes manglende da-
tagrundlag, jf. tidligere omtalte databrud. Ved afgørelsen i 2013 vil sekreta-
riatet revurdere datagrundlaget og lave en opdateret analyse. Sekretariatet 
vil derfor kort opsummere resultaterne fra 2011 og tidligere år.  

Ved afgørelsen i 2011 viste analysen af korrosion, at selskaberne ved den 
jyske vestkyst hverken har et højere niveau for omkostninger eller et højere 
niveau for de omkostninger, der i benchmarkingmodellen er korrigeret for 
fordyrende rammevilkår. Det resultat indikerede, at selskaberne med elnet 
ved den jyske vestkyst, ikke stilles dårligere i benchmarkingmodellen i for-
hold til andre selskaber. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at selskaberne 
ved den jyske vestkyst generelt er mere effektive end de øvrige netselsk-
aber.  

Sekretariatet for Energitilsynet foretog en supplerende analyse, der skulle 
belyse, hvorvidt de korrosionsudsatte selskaber var mere effektive end andre 
selskaber på netkomponenter, der var upåvirket af korrosion end på korrosi-
onsudsatte netkomponenter. Resultaterne viste, at selskaberne med elnet ved 
den jyske vestkyst var mere effektive end de øvrige netselskaber på begge 
typer af netkomponenter. Samtidig viste analysen, at selskabernes effektivi-
tet ikke var mindre på de netkomponenter, der var påvirket af korrosion.  

Der var derfor ingen indikationer af, at selskaberne med elnet ved den jyske 
vestkyst var påvirket af korrosion i benchmarkingresultaterne. Samlet kunne 
analyserne således ikke bekræfte, at selskaber med elnet i et mere korrosivt 
miljø burde korrigeres yderligere for fordyrende rammevilkår i forhold til 
den gældende benchmarking. 
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Bilag 3: Dispensationer for økonomisk effektivitet 
 
Netvolumenmodellen inddrager elnetselskabernes driftsomkostninger og af-
skrivninger i vurderingen af elnetselskabernes relative økonomiske effekti-
vitet. Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet 
og indeholder alle omkostningsposter – herunder også omkostninger af eks-
traordinær karakter. 

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

Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat en korrektionsgrænse således, at 
der i forbindelse med benchmarkingen ikke bliver korrigeret for ekstraordi-
nære omkostninger, der udgør under 0,5 pct. af det enkelte selskabs netvo-
lumen7. Sekretariatet for Energitilsynet tillader generelt ikke, at flere ekstra-
ordinære omkostninger summeres for at få beløbet over korrektionsgrænsen. 
I årets vejledning har Sekretariatet for Energitilsynet endvidere udarbejdet 
en positivliste over omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære.  
Denne liste var tilgængelig for selskaberne, da de skulle anmelde de ekstra-
ordinære omkostninger. 

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

Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af 4. juli 2012 endvidere oplyst 
overfor netselskaberne, at selskaberne kan indsende ansøgninger vedr. eks-
traordinære omkostninger frem til ultimo august, hvis disse ønskes medtaget 
i udkast til afgørelse. Senere ankomne ansøgninger vil imidlertid fremgå af 
den endelige afgørelse, hvis de modtages tidsnok forud for denne. Den en-
delige afgørelse om reduktion af selskabernes indtægtsrammer skal træffes 
inden årets udgang – dvs. senest på årets sidste tilsynsmøde den 18. decem-
ber 2012. Hvorvidt sene indberetninger kan nå at blive indregnet i bench-
markingen afhænger af en konkret vurdering i hvert tilfælde. Overordnet 
                                                 

7 Et selskabs netvolumen er udtrykt i kroner. Konkret bliver netvolumen beregnet ved at ta-
ge summen et selskabs antal af forskellige netkomponenter ganget med de tilhørende om-
kostningsækvivalenter. 
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forventer sekretariatet dog, at ultimo oktober bliver grænsen for, hvor sent 
indberetninger kan indregnes i den endelige afgørelse. 

Elnetselskaberne får dog mulighed for at indsende ikke anmeldte ekstraor-
dinære omkostninger vedrørende 2011 primo 2013, hvorefter der vil blive 
foretaget en genberegning af benchmarkingen. For sent indkomne anmeldel-
ser medtages automatisk i denne genberegning. En opgørelse over for sent 
indkomne anmeldelser af ekstraordinære omkostninger vil blive udsendt ef-
terfølgende til de berørte selskaber. 

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

Indledningsvis bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at ekstraordinære 
omkostninger falder i forskellige kategorier. Der forekommer derfor forskel-
lige begrundelser for at undtage forskellige typer af omkostninger af den 
økonomiske benchmarking. Som ved tidligere års afgørelser har Sekretaria-
tet for Energitilsynet fastlagt, hvilke typer af omkostninger, der bliver be-
tragtet som ekstraordinære omkostninger ud fra et objektivt, gennemsigtigt 
og ikke-diskriminerende grundlag. 

Ved dette års benchmark kan de af Sekretariatet for Energitilsynet godkend-
te ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i fire omkostningskate-
gorier: 

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part. 

2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser. 

3. Force majeure omkostninger.  

4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes ad-
færd, herunder omkostninger til fjernaflæste målere og migrerings-
omkostninger til IT-systemer ved fusioner. 
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1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part 
Den første kategori indeholder omkostninger, der bliver afholdt af 3. part. 
Strengt taget er der ikke tale om ”ekstraordinære omkostninger”. Der er tale 
om en udgiftspost, der i sidste ende ikke udgør en omkostning for selskabet. 
Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor selskabet udfører arbejde for 3. part, og 
hvor 3. part afholder udgiften, eller hvor selskabet reparerer en opstået ska-
de, der efterfølgende betales af forsikringsselskabet. 

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

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

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

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

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

4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netse lskabernes ad-
færd 
I den fjerde kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan anses 
for at være ekstraordinære. Sekretariatet for Energitilsynet har dog besluttet 
at trække disse omkostninger ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikke 
giver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne. 
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En udskiftning af gamle målere med fjernaflæste målere kan f.eks. være 
særdeles omkostningstung. Såfremt et netselskabs gamle målere ikke er 
fuldt afskrevet, når de bliver erstattet af fjernaflæste målere, vil netselskabet 
dermed også skulle bære et tab i form af en straksafskrivning af de gamle 
målere. 

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

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

Som ved tidligere år betragter Sekretariatet for Energitilsynet imidlertid ikke 
almindelig drift af fjernaflæste målere som en ekstraordinær omkostning, da 
denne omkostning forfalder årligt og dermed ikke kan betragtes som væren-
de ekstraordinær i et givet år. Fra 2012 betragtes afskrivninger på fjernaflæ-
ste målere (herunder demontering af de gamle målere og opsætningen af de 
fjernaflæste målere) heller ikke som ekstraordinære, og der er således indført 
en særskilt afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere, jf. bilag 5. 

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

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

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

I nedenstående tabel 1 er anført samtlige de ekstraordinære omkostninger, 
som de forskellige selskaber har anmeldt. 
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Tabel 1. Behandling af anmodninger vedr. ekstraordinære omkostninger 
Selskab Beløb 

(kr.)  
Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  

for Energitilsynets  
kommentarer 

Bjerringbro Elværk 245.123 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

DONG Energy Eldis-
tribution A/S 

530.496 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Under bagatelgrænsen 

  5.594.209 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

  1.466.570 Omkostninger som følge af 
force majeure – Storm 7.-9. fe-
bruar 2011 

 X Under bagatelgrænsen 

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

 X Under bagatelgrænsen 

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

X  Står på positivlisten 

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

 X Under bagatelgrænsen 

  88.943 Omkostninger som følge af 
force majeure 

 X Under bagatelgrænsen 

  18.887.000 Andet – Smart Grid 

 

 X Omkostninger til Smart Grid 
betragtes som en del af de or-
dinære omkostninger. Ud-
gangspunktet er, at omkostnin-
ger til Smart Grid på sigt skal 
inkluderes i netvolumenmodel-
len tilsvarende den øvrige del 
af selskabernes omkostninger 
f.eks. ved indførelse af nye 
ækvivalenter, således at selska-
bernes relative omkostningsef-
fektivitet bliver sammenlignet 
på flest mulige komponenter. 
Sekretariatet for Energitilsynet 
indgår i en fortsat dialog med 
branchen med henblik på at de-
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

finere hvilke komponenter, der 
skal indgå, og hvordan. 

ELRO Net A/S 1.768.747 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-
lere 

 X Omkostninger til demontering 
er indeholdt i afskrivning-
sækvivalenten for fjernaflæste 
målere. 

 3.054.606 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Energi Fyn City Net 
A/S 

8.352.102 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Energi Fyn Net A/S 13.518.827 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

  939.129 Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

Energi Fyn Nyborg 
Net A/S 

1.675.513 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 218.686 Andet - sammenlægningsom-
kostninger, ændringer på 
10/0,4 stationer 

 X Omkostninger til sammenlæg-
ning og ændringer på eksiste-
rende anlæg mv. betragtes som 
ordinær drift. 

EnergiMidt Net A/S 2.983.387 Omkostninger ved afholdelse 
af pensionsforpligtelser 

X  Står på positivlisten 

 3.071.685 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til montering er 
indeholdt i afskrivningsækviva-
lenten for fjernaflæste målere. 

 1.535.842 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-

 X Omkostninger til demontering 
er indeholdt i afskrivning-
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

lere sækvivalenten for fjernaflæste 
målere. 

 9.255.500 Andet – Forrentning indeholdt 
i leasingydelse for fjernaflæste 
målere 

X  Forrentning indgår ikke i 
benchmarkingen, derfor accep-
terer Sekretariatet denne kor-
rektion. 

  13.557.957 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 1.507.676 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere (herunder Xellent) 

 X Omkostninger til IT-systemer 
mv. betragtes som ordinær 
drift. 

 1.829.044 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere (projektledelse) 

 X Omkostningerne til projektle-
delse betragtes som ordinær 
drift. 

  1.508.517 Andet – Smart Grid  X Omkostninger til Smart Grid 
betragtes som en del af de or-
dinære omkostninger. Ud-
gangspunktet er, at omkostnin-
ger til Smart Grid på sigt skal 
inkluderes i netvolumenmodel-
len tilsvarende den øvrige del 
af selskabernes omkostninger 
f.eks. ved indførelse af nye 
ækvivalenter, således at selska-
bernes relative omkostningsef-
fektivitet bliver sammenlignet 
på flest mulige komponenter. 
Sekretariatet for Energitilsynet 
indgår i en fortsat dialog med 
branchen med henblik på at de-
finere hvilke komponenter, der 
skal indgå, og hvordan. 

ENV Net A/S 2.094.116 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til montering er 
indeholdt i afskrivningsækviva-
lenten for fjernaflæste målere. 

  508.873 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

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

X  Omkostningerne er allerede af-
holdt i HEF Net A/S, og ESV 
har ingen komponenter, som 
omkostningerne kan holdes op 
imod. 

  3.860.900 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til montering er 
indeholdt i afskrivningsækviva-
lenten for fjernaflæste målere. 

 213.879 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Frederikshavn Elnet 
A/S 

159.949 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Forsyning Helsingør 
Elnet A/S 

346.591 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-
lere 

 X Omkostninger til demontering 
er indeholdt i afskrivning-
sækvivalenten for fjernaflæste 
målere. 

  828.042 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 431.235 Omkostninger vedrørende ape-
riodiske investeringer i IT-
udstyr mv. 

 X Investeringen vedrører årets af-
skrivning på koncernens IT-
investering, hvilket derfor er 
periodiseret og dermed ikke er 
en ekstraordinær omkostning. 

Galten Elværk Net 
A/S 

992.282 Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

  151.805 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til montering er 
indeholdt i afskrivningsækviva-
lenten for fjernaflæste målere. 
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

  497.069 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

HEF Net A/S 13.883.085 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 848.441 Omkostninger til hjemtagning 
af forbrugsdata ved fjernaflæ-
ste målere 

 X Omkostninger til IT-systemer 
mv. betragtes som ordinær 
drift. 

 1.222.743 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

  5.924.043 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

X  HEF Net har straksafskrevet og 
driftsført deres omkostninger til 
montering af fjernaflæste måle-
re og får derfor i dette konkrete 
tilfælde accepteret sin ansøg-
ning. Fremadrettet vil straksaf-
skrivning vedr. fjernaflæste 
målere skulle omfattes af af-
skrivningsækvivalenten. 

  2.962.022 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-
lere 

X  HEF Net har straksafskrevet og 
driftsført deres omkostninger til 
demontering af fjernaflæste 
målere og får derfor i dette 
konkrete tilfælde accepteret sin 
ansøgning. Fremadrettet vil 
straksafskrivning vedr. fjernaf-
læste målere skulle omfattes af 
afskrivningsækvivalenten. 

  2.117.105 Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

  633.241 IT-omkostninger ved fusioner 
(migreringsomkostninger) 

 X Under bagatelgrænsen 

  98.213 Andet – Smart Grid  X Omkostninger til Smart Grid 
betragtes som en del af de or-
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

dinære omkostninger. Ud-
gangspunktet er, at omkostnin-
ger til Smart Grid på sigt skal 
inkluderes i netvolumenmodel-
len tilsvarende den øvrige del 
af selskabernes omkostninger 
f.eks. ved indførelse af nye 
ækvivalenter, således at selska-
bernes relative omkostningsef-
fektivitet bliver sammenlignet 
på flest mulige komponenter. 
Sekretariatet for Energitilsynet 
indgår i en fortsat dialog med 
branchen med henblik på at de-
finere hvilke komponenter, der 
skal indgå, og hvordan. 

Hjerting Transforma-
torforening A.m.b.a. 

212.520 Andet – Udbygning af trans-
formerstation 

 X Udbygning af transformerstati-
on betragtes som en del af den 
ordinære drift, ikke som en 
ekstraordinær omkostning. 

Ikast Værkerne Net 
A/S 

699.741 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

LEF Net A/S 405.515 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-
lere 

 X Omkostninger til demontering 
er indeholdt i afskrivning-
sækvivalenten for fjernaflæste 
målere. 

 41.292 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 85.095 Afskrivninger på EDB (hjem-
tagningssystemer) 

 X Omkostninger til IT-systemer 
mv. betragtes som ordinær 
drift. 

 175.347 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 44.541 Andet – EDB-omkostninger  X Omkostninger til IT-systemer 
mv. betragtes som ordinær 
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

vedr. fjernaflæste målere drift. 

Midtfyns Elforsyning 
A.m.b.a. 

253.203 Andet – Telefonforbindelser og 
datahjemtagning i forbindelse 
med fjernaflæste målere 

 X Omkostninger til IT-systemer 
mv. betragtes som ordinær 
drift. 

  1.068.545 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Midtjyske Net A/S 723.149 Andet – Omkostninger i for-
bindelse med Energinet.dk’s 
forventede køb af transmissi-
onsselskaberne 

 X Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forventede 
køb af transmissionsselskaber-
ne betragtes som en del af den 
ordinære drift. De regionale 
transmissionsselskaber holdes 
ikke op imod selskaber, som 
ikke er opkøbt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om omkost-
ninger, som alle selskaber i den 
del af benchmarkingen har af-
holdt. 

Nakskov Elnet A/S 280.205 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

NKE-Elnet A/S 113.989 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-
lere 

 X Omkostninger til demontering 
er indeholdt i afskrivning-
sækvivalenten for fjernaflæste 
målere. 

 134.030 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 877.798 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til montering er 
indeholdt i afskrivningsækviva-
lenten for fjernaflæste målere. 

NRGi Net A/S 6.030.554 Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 



 

30 

 

 

 

 

Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

  4.844.611 Omkostninger pålagt af 3. part 
men betalt af selskabet 

 X Omkostninger ved pålagt ka-
belomlægning står på negativli-
sten, da kabelomlægninger som 
følge af gæsteprincippet betrag-
tes som en del af den ordinære 
drift. 

 3.082.263 Omkostninger pålagt af 3. part 
men betalt af selskabet 

 X Omkostninger ved pålagt ka-
belomlægning står på negativli-
sten, da kabelomlægninger som 
følge af gæsteprincippet betrag-
tes som en del af den ordinære 
drift. Sekretariatet for Energi-
tilsynet vurderer dog, at der er 
tale om kabelomlægninger, 
som på afgørende vis afviger 
fra øvrige mere almindeligt fo-
rekommende kabelomlægnin-
ger som eksempelvis omlæg-
ninger af allerede eksisterende 
vejsystemer, jf. NRGis ansøg-
ning vedr. de 4,8 mio. kr. lige 
ovenfor. Sidstnævnte må sel-
skaberne forventes jævnligt at 
blive pålagt, og på den bag-
grund vurderes det, at der for så 
vidt angår netop opgørelsen af 
de påvirkelige omkostninger 
bør skelnes mellem disse to ty-
per pålagte omkostninger. 
Energitilsynet vil derfor trække 
omkostningerne til den pålagte 
kabelomlægning ud af selska-
bets samlede påvirkelige om-
kostninger, der bliver anvendt 
til at beregne selskabets effek-
tiviseringskrav. 

  13.400.252 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

X  NRGi Net har straksafskrevet 
og driftsført deres omkostnin-
ger til montering af fjernaflæste 
målere og får derfor i dette 
konkrete tilfælde accepteret sin 
ansøgning. Fremadrettet vil 
straksafskrivning vedr. fjernaf-
læste målere skulle omfattes af 
afskrivningsækvivalenten. 

  2.757.862 Afskrivninger på fjernaflæste  X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

målere aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

  621.609 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

 X Under bagatelgrænsen 

NV Net A/S 662.329 Andet – Omkostninger i for-
bindelse med Energinet.dk’s 
forventede køb af transmissi-
onsselskaberne 

 X Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forventede 
køb af transmissionsselskaber-
ne betragtes som en del af den 
ordinære drift. De regionale 
transmissionsselskaber holdes 
ikke op imod selskaber, som 
ikke er opkøbt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om omkost-
ninger, som alle selskaber i den 
del af benchmarkingen har af-
holdt. 

Ringkøbing-Skjern El-
net A/S 

164.747 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

SEAS-NVE Net A/S 19.683.266 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 2.420.201 Andet – Driftsomkostninger i 
forbindelse med brud på søka-
bel 

 X Energitilsynet vurderer, at dette 
ikke er en ekstraordinær om-
kostning, da skaderne ikke er 
forvoldt af 3. part, men som led 
i den almindelige drift. 

 16.076.472 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 5.659.499 Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

 2.676.506 Andet – Licenser og admini-
stration ved to systemer ved 

 X Omkostninger til IT-systemer 
mv. betragtes som ordinær 
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

overgang til fjernaflæste måle-
re 

drift. 

SEF Net A/S 470.997 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

SK Elnet A/S 59.281 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 336.655 Omkostninger vedrørende salg 
af kapitalandele 

X  Står på positivlisten 

 350.000 IT-omkostninger ved fusioner 
(migreringsomkostninger) 

 X Sekretariatet for Energitilsynet 
finder årsagssammenhængen 
mellem fusion og it-
omkostninger svag 3 år efter 
fusionstidspunktet. 

Syd Energi Net A/S 50.832.502 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 78.397.776 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostningerne vedr. ikke re-
guleringsåret 2011. Omkost-
ninger til montering er endvi-
dere indeholdt i afskrivning-
sækvivalenten for fjernaflæste 
målere. 

 33.599.047 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-
lere 

 X Omkostningerne vedr. ikke re-
guleringsåret 2011. Omkost-
ninger til demontering er end-
videre indeholdt i afskrivning-
sækvivalenten for fjernaflæste 
målere. 

Syd Net A/S 408.713 Andet – Omkostninger i for-
bindelse med Energinet.dk’s 
forventede køb af transmissi-
onsselskaberne 

 X Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forventede 
køb af transmissionsselskaber-
ne betragtes som en del af den 
ordinære drift. De regionale 
transmissionsselskaber holdes 
ikke op imod selskaber, som 
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

ikke er opkøbt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om omkost-
ninger, som alle selskaber i den 
del af benchmarkingen har af-
holdt. 

Sydøstjyske Net A/S 421.818 Andet – Omkostninger i for-
bindelse med Energinet.dk’s 
forventede køb af transmissi-
onsselskaberne 

 X Omkostninger i forbindelse 
med Energinet.dk’s forventede 
køb af transmissionsselskaber-
ne betragtes som en del af den 
ordinære drift. De regionale 
transmissionsselskaber holdes 
ikke op imod selskaber, som 
ikke er opkøbt af Energinet.dk, 
hvorfor der er tale om omkost-
ninger, som alle selskaber i den 
del af benchmarkingen har af-
holdt. 

Tarm Elværk Net A/S 611.382 Andet – Udbyg-
ning/forstærkning 

 X Udbygning/forstærkning be-
tragtes som en del af den ordi-
nære drift, og ikke som en eks-
traordinær omkostning. 

 703.624 Andet – Nyudstykning  X Nyudstykning betragtes som en 
del af den ordinære drift, og ik-
ke som en ekstraordinær om-
kostning. 

 336.044 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 70.200 Andet – Smart Grid (storfor-
brugere) 

 X Omkostninger til Smart Grid 
betragtes som en del af de or-
dinære omkostninger. Ud-
gangspunktet er, at omkostnin-
ger til Smart Grid på sigt skal 
inkluderes i netvolumenmodel-
len tilsvarende den øvrige del 
af selskabernes omkostninger 
f.eks. ved indførelse af nye 
ækvivalenter, således at selska-
bernes relative omkostningsef-
fektivitet bliver sammenlignet 
på flest mulige komponenter. 
Sekretariatet for Energitilsynet 
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

indgår i en fortsat dialog med 
branchen med henblik på at de-
finere hvilke komponenter, der 
skal indgå, og hvordan. 

 67.178 Andet – Smart Grid (øvrige 
forbrugere) 

 X Omkostninger til Smart Grid 
betragtes som en del af de or-
dinære omkostninger. Ud-
gangspunktet er, at omkostnin-
ger til Smart Grid på sigt skal 
inkluderes i netvolumenmodel-
len tilsvarende den øvrige del 
af selskabernes omkostninger 
f.eks. ved indførelse af nye 
ækvivalenter, således at selska-
bernes relative omkostningsef-
fektivitet bliver sammenlignet 
på flest mulige komponenter. 
Sekretariatet for Energitilsynet 
indgår i en fortsat dialog med 
branchen med henblik på at de-
finere hvilke komponenter, der 
skal indgå, og hvordan. 

TRE-FOR Elnet A/S 11.935.650 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 2.433.676 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til montering er 
endvidere indeholdt i afskriv-
ningsækvivalenten for fjernaf-
læste målere. 

 270.408 Omkostninger til demontering 
af gamle ikke-fjernaflæste må-
lere 

 X Omkostninger til demontering 
er endvidere indeholdt i af-
skrivningsækvivalenten for 
fjernaflæste målere. 

 4.222.522 Andet – Hjemtagning af må-
linger fra fjernaflæste målere 

 X Omkostninger til IT-systemer 
mv. betragtes som ordinær 
drift. 

Verdo Hillerød El-net 
A/S 

236.322 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 423.381 Afskrivninger på fjernaflæste  X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
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Selskab Beløb 
(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

målere aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Verdo Randers El-net 
A/S 

584.377 Omkostninger ved afholdelse 
af pensionsforpligtelser 

X  Står på positivlisten 

 153.352 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Vestforsyning Net 
A/S 

1.855.370 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 114.071 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 176.000 Omkostninger vedrørende ape-
riodiske investeringer i IT-
udstyr mv. 

X  Står på positivlisten 

 725.132 Andet – Smart Grid  X Omkostninger til Smart Grid 
betragtes som en del af de or-
dinære omkostninger. Ud-
gangspunktet er, at omkostnin-
ger til Smart Grid på sigt skal 
inkluderes i netvolumenmodel-
len tilsvarende den øvrige del 
af selskabernes omkostninger 
f.eks. ved indførelse af nye 
ækvivalenter, således at selska-
bernes relative omkostningsef-
fektivitet bliver sammenlignet 
på flest mulige komponenter. 
Sekretariatet for Energitilsynet 
indgår i en fortsat dialog med 
branchen med henblik på at de-
finere hvilke komponenter, der 
skal indgå, og hvordan. 

 3.422.130 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 

 X Omkostninger til montering er 
indeholdt i afskrivningsækviva-
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(kr.)  

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

målere lenten for fjernaflæste målere. 

Viby Net A/S 112.572 Omkostninger vedr. datamigre-
ring og datahub 

 X Omkostninger til IT-systemer, 
mødeaktiviteter, kurser mv. be-
tragtes som ordinær drift. 

 149.995 Forberedelse af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til tidsforbrug 
ved afholdelse af møder betrag-
tes som ordinær drift. 

Videbæk Elnet A/S 336.592 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Vordingborg Elnet 
A/S 

57.358 Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

VOS Net A/S 814.352 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

Ærø Elforsyning Net 
A/S 

427.667 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 425.375 Løn- og materialeomkostninger 
til montering af fjernaflæste 
målere 

 X Omkostninger til montering er 
indeholdt i afskrivningsækviva-
lenten for fjernaflæste målere. 

 107.160 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

Østjysk Energi Net 
A/S 

764.348 Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

 1.575.107 Afskrivninger på fjernaflæste 
målere 

 X Der er blevet indført en af-
skrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere, og afskrivnin-
ger hertil indgår derfor i 
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Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Sekretariatet  
for Energitilsynets  
kommentarer 

benchmarkingen som en ordi-
nær omkostning, jf. bilag 5. 

 1.257.537 Straksafskrivning på gamle 
skrottede målere 

X  Står på positivlisten 

 4.630.375 Andet – Ekstraordinære tab 
som følge af forkert åbningsba-
lance 

 X Straksafskrivningen indgår i 
benchmarkingen det år, hvor 
skrotningen foretages. Selska-
bet står selv til ansvar for den 
levetid, der blev estimeret for 
selskabets anlæg i 2004, og tab 
som følge af kortere levetid end 
forventet anses derfor ikke som 
en ekstraordinær omkostning.  

 1.075.355 Andet – Demonteringsomkost-
ninger i forbindelse med nød-
vendige nyinvesteringer 

 X Nødvendige nyinvesteringer 
fratrækkes ikke i benchmarkin-
gen. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Bilag 4: Analyse af ad-hoc korrektion ved fusioner 

Dansk Energi har i forbindelse med benchmarkingen i 2011 gjort Sekreta-
riatet for Energitilsynet opmærksom på, at benchmarkingmodellen kan in-
deholde et uhensigtsmæssigt aspekt ved beregningen af effektiviseringskrav 
til fusionerede selskaber. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor analyse-
ret og vurderet problemstillingen og fundet det rimeligt at korrigere enkelte 
selskaber. Sekretariatet for Energitilsynet vil således fremover i benchmar-
kingen behandle fusioner særskilt. Sekretariatet har vurderet, at korrektio-
nen af effektiviseringskravet skal være en ét-årig korrektion, da selskaberne 
forventes at indhente stordriftsfordele relateret til fusionen relativt hurtigt, 
jf. afsnit 5.  

I udgangspunktet er korrektionen kun relevant ved fusionen mellem AKE 
Net A/S og HEF Net A/S ved afgørelsen i 2012, da det hypotetisk fusione-
rede selskab her ville få et effektiviseringskrav, der er højere end det aggre-
gerede krav for de separate selskaber. 

Dansk Energis argumentation bygger på beregninger foretaget på baggrund 
af to separate selskabers effektiviseringskrav og det hypotetiske effektivise-
ringskrav, som det fusionerede selskab alt andet lige ville have fået. Dette er 
illustreret i figur 1. 

Figur 1. Eksempel på konsekvenser af fusion 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret effekterne af fusioner i 
benchmarkingmodellen og har fundet, at disse afhænger af flere faktorer, 
bl.a. selskabernes påvirkelige omkostninger, omkostningsgrundlag, netvo-
lumen, kundetæthed mm. 
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Udfordringen ved at foretage konsekvensberegninger ved fusioner er gene-
relt tilgængeligheden af data og tidspunktet for beregningen. Problemstillin-
gen består i, at Sekretariatet for Energitilsynet på intet tidspunkt vil have da-
ta for begge selskabskonstruktioner (separate selskaber versus fusioneret 
selskab) for samme periode. Sekretariatet modtager følgende indberetnin-
ger: 

• År 0: To separate selskaber foretager to separate indberetninger. 
• År 1: Et fusioneret selskab foretager én indberetning. 

Konsekvensberegner kan umiddelbart foretages i år 0 ved at danne en hypo-
tetisk fusion mellem de to selskaber ved at summere selskabernes indberet-
ninger og foretage benchmarkingen med det fusionerede selskab i stedet for 
de to separate. Beregningen af konsekvenser af fusionen er således en alt 
andet lige betragtning, som ikke tager højde for eventuelle ændringer en fu-
sion måtte medføre for selskaberne. 

Alternativt kan konsekvensberegninger foretages i år 1 ved at opdele det fu-
sionerede selskab i to hypotetiske, separate selskaber. Denne beregning kan 
tage højde for eventuelle konsekvenser af fusionen, men beregningen vil 
fastholde strukturen fra de to oprindelige separate selskaber. 

1. Dansk Energis første løsningsforslag (forslag 1)  

Dansk Energi har præsenteret en mulig løsning, hvor problemstillingen kan 
løses ved at give det fusionerede selskab et krav svarende til det mindste af 
1) de enkelte selskabers akkumulerede krav, eller 2) det fusionerede sel-
skabs krav. Forslaget er illustreret i figur 2. 

Figur 2. Illustration af Dansk Energis første løsningsforslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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I eksempel 1 i figur 1 overstiger det fusionerede selskabs effektiviserings-
krav i år 1 loftet – givet ved det akkumulerede krav i år 0. I det tilfælde skæ-
res toppen af selskabernes effektiviseringskrav i år 1. I eksempel 2 er det fu-
sionerede selskabs effektiviseringskrav lavere end loftet, og kravet bliver 
derfor gældende. 

I praksis betyder forslag 1, at selskabernes maksimale effektiviseringskrav i 
år 1 bliver lig det akkumulerede effektiviseringskrav i år 0 uanset hvordan 
selskabernes omkostninger udvikler sig. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at Dansk Energis første løsnings-
forslag ikke er hensigtsmæssigt. Dette skyldes dels, at resultatet af bench-
markingen og dermed kravenes størrelse kan ændre sig væsentligt uaf-
hængigt af fusionen. Forslag 1 vil dermed behandle det fusionerede selskab 
væsentligt forskelligt fra de øvrige selskaber. Dels vurderer Sekretariatet for 
Energitilsynet ikke, at forbrugeren skal betale for alle eventulle meromkost-
ninger forbundet med fusionen,  

2. Dansk Energis andet løsningsforslag (forslag 2) 

Dansk Energi har efterfølgende præsenteret en anden mulig løsning. 

På baggrund af data for året før selskabernes fusion (år 0) kan modelom-
kostningerne ved fusion (herefter MOF) beregnes. I år 0 eksisterer selska-
berne som to selvstændige enheder. Deres akkumulerede effektiviserings-
krav udgør den ene halvdel af beregningen. 

Sekretariatet for Energitilsynet lægger herefter omkostninger og netkompo-
nenter sammen i år 0 til et nyt hypotetisk fusioneret selskab. Benchmarkin-
gen genberegnes med dette selskab i stedet for de to selvstændige selskaber 
og det fusionerede selskabs effektiviseringskrav udgør den anden halvdel af 
beregningen. På den baggrund kan MOF beregnes ved: 

eringskraveffektivist akkumulerefaktisk                 

fusion hypotetisk  vederingskraveffektivisBeregnet MOF

−
=

 

MOF skal herefter fratrækkes det fusionerede selskabs effektiviseringskrav i 
år 1. 

Der vil således kun ske en korrektion af selskabets krav i år 1, hvis det fusi-
onerede selskab får beregnet en positiv MOF i år 0, dvs. at fusionen model-
mæssigt giver selskaberne et højere effektiviseringskrav ved sammenlæg-
ning af indberetninger fra de individuelle selskaber. Der sker derfor ikke en 
korrektion, hvis det fusionerede selskab får beregnet en negativ MOF. 

Korrektionen er illustreret i figur 3. 
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Figur 3. Illustration af Dansk Energis andet løsningsforslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Dansk Energi angiver endvidere, at MOF er relativt stabilt i forhold til æn-
dringer i underliggende forhold i benchmarkingen, hvorfor en beregning for 
år 0 godt kan overføres til efterfølgende år. 
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3. Sekretariatets vurdering og korrektionsberegning er  

Sekretariatet for Energitilsynet har med udgangspunkt i forslag 2 beregnet 
og analyseret konsekvenserne for flere allerede fusionerede selskaber. På 
den baggrund finder Sekretariatet det rimeligt, at enkelte fusioner korrigeres 
ved brug af Dansk Energis andet løsningsforslag. 

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere besluttet, at hvis det fusione-
rede selskabs krav i år 1 er lavere end det aggregerede krav i år 0, da vil sel-
skabet ikke blive korrigeret. Dette er illustreret vha. den vandrette stiplede 
linje i figur 4. 

Figur 4. Illustration af Sekretariatet for Energiti lsynets korrektionsmetode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet har vurderet, at fusioner skal korrigeres efter den beskrevne 
metode første gang det fusionerede selskab indgår i benchmarkingen, så-
fremt følgende er opfyldt: 

• De modelmæssige omkostninger ved fusionen er positive i det forrige år 
• Det fusionerede selskabs krav er højere end de særskilte selskabers ag-

gregerede krav i det forrige år 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at et selskab maksimalt kan få sit 
krav korrigeret ned til summen af de særskilte selskabers krav fra det forrige 
år.  

I praksis beregnes MOF ved at erstatte de to separate selskaber med det hy-
potetisk fusionerede selskab. Benchmarkbasis vil dermed blive påvirket af 
udskiftningen af selskaber og deres individuelle selskabsstruktur. Sekreta-
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riatet tager derfor udgangspunkt i en beregning, hvor benchmarkbasis er dy-
namisk i modellen. 

Sekretariatet for Energitilsynet har samtidig undersøgt robustheden af be-
regningen af MOF. Sekretariatet har foretaget beregninger på tidligere, fak-
tisk gennemførte fusioner, hvor MOF er beregnet for forskellige variationer 
i benchmarkbasis og selskabernes driftsomkostninger. Disse beregninger 
stemmer overens med Dansk Energis bemærkninger. 

4. Sekretariatets beregninger i forbindelse med BM 2012 

I forbindelse med afgørelsen i 2012 er det alene fusionen mellem AKE Net 
A/S og HEF Net A/S, der har givet anledning til en korrektion. 

Ved fusionen mellem AKE Net A/S og HEF Net A/S får det hypotetisk fu-
sionerede selskab et effektiviseringskrav, der er højere end de separate sel-
skaber ville have fået. Dette vises i tabel 1. 

Tabel 1. Effektiviseringskrav ved AKE-HEF fusion ved forskellige scenarier 
  År 0 

Uden fusion 2.715.344 

Med fusion 3.629.675 

MOF 914.331 
Note: Den grå celle illustrerer ikke-eksisterende data for et hypotetisk fusioneret selskab. 
Se yderligere forklaringer i boks 1. 

MOF beregnes til 914.331 kr. for fusionen mellem AKE Net A/S og HEF 
Net A/S. Det er altså beløbet, som skal fratrækkes det fusionerede selskabs 
kommende effektiviseringskrav. 

Boks 1 giver en nærmere forklaring af beregningerne, der indgår i tabel 1. 

Boks 1. Forklaring af beregningerne i tabel 1 

Række 1 – Uden fusion:  
Angiver de separate selskabers akkumulerede effektiviseringskrav, hvor basisscenariet er 
baseret på selskabernes faktiske indberetninger i år 0. Tallet er således udtryk for det ef-
fektiviseringskrav det fusionerede selskab ville få, hvis benchmarkingmodellen var neutral 
i forhold til selskabets fusion. 

Række 2 – Med fusion:  
Angiver det fusionerede selskabs effektiviseringskrav, hvor basisscenariet er baseret på en 
hypotetisk fusion af selskabernes indberetninger i år 0. Tallene er således udtryk for det 
effektiviseringskrav, det fusionerede selskab vil få under den nuværende benchmarking-
model. 

Række 3 - MOF:  
Angiver modelomkostningerne ved fusion defineret som forskellen mellem effektivise-
ringskravene for de separate selskaber og det hypotetiske fusionerede selskab. Denne dif-
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ference er udtryk for den ændring i effektiviseringskrav ved fusion, som udelukkende 
skyldes benchmarkingmodellen. MOF = række 2 – række 1. 

 
Sekretariatet har vurderet, at korrektionen skal være en 1-årig korrektion på 
baggrund af nedenstående analyse. 

5. Udvikling i omkostninger ved fusion 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at hensynet til forbrugerne bør 
vægtes højt i forbindelse med korrektionen af fusioner. Derfor er det sekre-
tariatets udgangspunkt, at de forventelige økonomiske gevinster ved fusio-
ner hurtigt skal komme forbrugerne til gode. Sekretariatet har således vurde-
ret, at korrektionen af effektiviseringskravet set ud fra et forbrugerhensyn 
bør være ét-årig. 

Sekretariatet har analyseret de seneste års fusioner, for at undersøge om en 
ét-årig korrektion også er retvisende i forhold til selskabernes indhentelse af 
f.eks. stordriftsfordele ved at fusionere. 

På området for distribution af el har der været en række fusioner siden 2007. 
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret udviklingen i de 10 største fu-
sionerede selskabers omkostninger i perioden. Figur 5 viser den procentvise 
udvikling i fusionerede selskabers omkostninger efter år 1, år 2, år 3 og år 4. 

Figur 5. Udviklingen i fusionerede selskabers omkostninger 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

Figur 5 viser, at 6 ud af 10 selskaber allerede første år efter fusionen oplever 
et fald i driftsomkostningerne på 10 pct. eller derover (dvs. de første punkter 
på selskabernes omkostningsudviklingskurver ligger under x-aksen). Efter 
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andet år efter fusionen har 8 ud af 10 selskaber oplevet et fald i driftsom-
kostningerne. 

På baggrund af dette vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at selskaberne 
relativt hurtigt indhenter stordriftsfordele og derfor, at en ét-årig korrektion i 
benchmarkingen gennemsnitligt er retvisende i forhold til selskabernes fak-
tiske omkostningsforløb. 

6. Opsamling 

I forbindelse med enkelte fusioner får det fusionerede selskab i udgangs-
punktet et effektiviseringskrav, der er højere i år 0 end de separate selskaber 
ville have fået. Dette er dog langt fra gældende for alle fusioner. Dette indi-
kerer, at der ikke er tale om et generelt problem, men en situation der kan 
opstå i forbindelse med visse fusioner. 

Sekretariatet har derfor vurderet, at fusioner skal korrigeres, efter den be-
skrevne metode i afsnit 3, første gang det fusionerede selskab indgår i 
benchmarkingen, såfremt følgende er opfyldt: 

• De modelmæssige omkostninger ved fusionen er positive i det forrige år 
• Det fusionerede selskabs krav er højere end de særskilte selskabers ag-

gregerede krav i det forrige år 

Ved afgørelsen i 2012 vil kravet til HEF Net A/S blive korrigeret med 
914.331 kr. (som følge af fusionen), jf. tabel 1. 
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Bilag 5: Modelændring i model for økonomisk effekti vitet  

Sekretariatet for Energitilsynet gennemgår i dette bilag ændringen i bench-
markingmodellen for økonomisk effektivitet i forbindelse med behandlingen 
af fjernaflæste målere for distributionsselskaber og transformerforeninger. 

1. Historik fra tidligere års benchmarking 

 

Netvolumenmodellen og tidligere behandling af fjernaflæste målere 

Selskaberne kan ansøge Sekretariatet for Energitilsynet om godkendelse af 
ekstraordinære omkostninger, som skal holdes ude af benchmarkingen, og 
som derfor ikke indgår i selskabernes omkostningsindeks. Selskabernes in-
dividuelle omkostningsindeks ei er defineret som: 

 

  

 

hvor omki angiver selskabernes omkostningsgrundlag og netvolumeni angi-
ver selskabernes antal af netkomponenter, Nij, ganget med de dertilhørende 
omkostningsækvivalenter, wj, jf. bilag 1. 

Omkostninger forbundet med investeringer i fjernaflæste målere er hidtil 
blevet anset som ekstraordinære omkostninger8. Selskaber, der har investe-
ret i fjernaflæste målere, har hidtil (2007-2010) fået korrigeret for deres om-
kostningsindeks for: (i) omkostninger til demontering af gamle ikke-
fjernaflæste målere, (ii) straksafskrivninger på gamle skrottede målere, (iii) 
løn- og materialeomkostninger til montering af fjernaflæste målere samt (iv) 
afskrivninger på fjernaflæste målere. Samtidig er netvolumen til disse ind-
regnet ved anvendelse af ækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere. Dette 
blev ændret ved afgørelsen i 2011. 

 

 

 

 
                                                 

8 Dette gælder dog ikke de løbende driftsomkostninger vedr. fjernaflæste målere, der altid 
har indgået i netvolumen med driftsækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere. 
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Den midlertidige modelændring i 2011 

I 2011 blev der på baggrund af branchens høringssvar lavet en midlertidig 
ændring i behandlingen af fjernaflæste målere, da det var vurderingen, at 
korrektionen for fjernaflæste målere stillede selskaber, der havde investeret i 
fjernaflæste målere, uhensigtsmæssigt gunstigt.  

Den oprindelige måde at behandle fjernaflæste målere på indebar, at nogle 
selskabers investeringer i fjernaflæste målere kunne påvirke benchmarkba-
sis. Dette skyldtes, at alle omkostninger til fjernaflæste målere blev trukket 
ud af omkostningsgrundlaget men ikke af netvolumen (antallet af fjernaflæ-
ste målere indgik vha. ækvivalenten for ikke-fjernaflæste målere). Omkost-
ningsindekset for selskaber med investeringer i fjernaflæste målere blev der-
for kunstigt lave, hvilket påvirkede benchmarkbasis i nedadgående retning 
til ugunst for de selskaber, der ikke havde fjernaflæste målere. 

Fastsættelsen af benchmarkbasis i 2011 skete derfor i stedet på baggrund af 
de omkostninger, der ikke 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. 

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

Afgørelsen fra 2011 om den fremadrettede proces 

Netselskabernes investeringer i fjernaflæste målere har for alvor taget fart, 
og antallet af fjernaflæste målere er steget markant de sidste år. I 2011 var 
næsten halvdelen af selskabernes målere fjernaflæste. 

I april 2012 blev konteringsvejledningen opdateret, således at ansøgninger 
vedr. ekstraordinære omkostninger til fjernaflæste målere skulle specificeres 
på (i) omkostninger til demontering af gamle ikke-fjernaflæste målere, (ii) 
straksafskrivninger på gamle skrottede målere, (iii) løn- og materialeom-
kostninger til montering af fjernaflæste målere samt (iv) afskrivninger på 
fjernaflæste målere. 

Det betyder, at Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række speci-
ficerede ansøgninger vedr. ekstraordinære omkostninger, hvilket har givet 
en stor indsigt i fordelingen af selskabernes omkostninger samt tilstrække-
ligt datagrundlag til at opdele omkostninger forbundet med fjernaflæste må-
lere på løbende afskrivninger og egentlige engangsomkostninger. 
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I afgørelse af 31. oktober 2011 vedr. effektiviseringskrav til netselskaberne 
for 2012, punkt 114 bemærkede Sekretariatet for Energitilsynet: 

”at den nævnte ændring for så vidt angår fjernaflæste målere er en 
midlertidig justering af modellen. Sekretariatet vil forud for næste års 
benchmarking analysere om, og i givet fald hvordan, investeringer i 
fjernaflæste målere bør indgå i benchmarkingmodellen i fremtiden, og 
modellen vil blive ændret i henhold til resultaterne af denne analyse”. 

I forlængelse af sidste års afgørelse har sekretariatet analyseret, hvordan 
fjernaflæste målere bør indgå fremadrettet, jf. afsnit 2. 

2. Vurdering af mulige modelændringer i 2012 

Da sidste års behandling af fjernaflæste målere var en midlertidig justering 
af modellen, har Sekretariatet for Energitilsynet set på mulige løsningsfor-
slag fremadrettet. Sekretariatet vil indstille nedenstående mulighed. 

Beregning af ny afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere og undladel-
se af dispensation for løbende afskrivninger på fjernaflæste målere 

Afskrivningsækvivalenten for fjernaflæste målere udskilles og opdateres så-
ledes, at de løbende afskrivninger vedr. fjernaflæste målere indgår mere ret-
visende i modellen. Samtidig fjernes muligheden for at få undtaget de lø-
bende afskrivninger på fjernaflæste målere som ekstraordinære omkostnin-
ger, da disse ikke længere betragtes som ekstraordinære. 

Ved denne løsningsmulighed afspejler benchmarkbasis i højere grad selska-
bernes ”normale” drift, da kun egentlige engangsomkostninger bliver fra-
trukket (engangsomkostninger, der knytter sig til udskiftning af målere)9. 
Det betyder, at selskaberne ikke længere ”belønnes” for at investere i fjern-
aflæste målere, men de bliver stadig holdt skadesfri for etableringsomkost-
ningerne.  

3. Delanalyse af selskabernes afskrivningsmetoder 

I forbindelse med overvejelserne omkring modelændringen herunder mulig-
heden for at udskille og opdatere afskrivningsækvivalenten for fjernaflæste 
målere har Sekretariatet for Energitilsynet indhentet yderligere informatio-
ner omkring bl.a. selskabernes afskrivningsmetoder i forbindelse med af-
skrivninger på fjernaflæste målere. 

                                                 

9 Disse omkostninger vil ikke nødvendigvis i al fremtid bliver betragtet som ekstraordinæ-
re. I takt med den løbende udrulning af fjernaflæste målere hos selskaberne, vil disse om-
kostninger gradvist kunne blive inkluderet i den løbende drift. 
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Indsamling af oplysninger 

Alle distributionsselskaber har i forbindelse med årets benchmark indberet-
tet, at de har installeret fjernaflæste målere10. Der er dog meget store for-
skelle på, hvor mange målere selskaberne har installeret. For så vidt angår 
transformerforeninger har 89 pct. installeret fjernaflæste målere. Samlet set 
har 71 selskaber indberettet fjernaflæste målere og har dermed modtaget 
spørgsmål fra Sekretariatet for Energitilsynet for at indgå i grundlaget for 
delanalysen. 

Spørgsmålene i undersøgelsen omhandler selskabernes afskrivningsgrund-
lag, afskrivningsperiode, afskrivningsmetode, den årlige afskrivning pr. må-
ler samt ekstraordinære afskrivninger på målere. De selskaber, der har an-
søgt om ekstraordinære omkostninger vedr. afskrivninger på fjernaflæste 
målere, er endvidere blevet bedt bekræfte, at deres ansøgning ikke indehol-
der andre typer omkostninger end afskrivninger på fjernaflæste målere. 

Resultat af undersøgelse 

Der er 59 selskaber, som har indsendt oplysninger vedr. deres afskrivnings-
metoder for fjernaflæste målere. Dette svarer til en svarprocent på 83 pct.  

I delanalysen betragtes dog kun 41 selskaber, da undersøgelsen ser bort fra 
de 5 selskaber, der har valgt at straksafskrive deres investering i fjernaflæste 
målere i anskaffelsesåret, og de 13 selskaber der har et meget lavt antal 
fjernaflæste målere og/eller endnu ikke er påbegyndt afskrivningen. 

Delanalysen viser, at: 

• Selskaberne har forskellige valg af afskrivningsgrundlag. Ikke alle 
selskaber har fjernaflæste målere adskilt fra det øvrige afskrivnings-
grundlag. Oftest består afskrivningsgrundlagene dog af anskaffelses-
pris samt montering (materialer og løn).  

• Afskrivningsperioderne varierer mellem 3 og 40 år. Det gennemsnit-
lige valg af afskrivningsperiode blandt selskaberne er 16,6 år11. 
Halvdelen af selskaberne har dog valgt at afskrive deres fjernaflæste 
målere over en 10-årig horisont. 

• 40 ud af 41 selskaber afskriver vha. lineær metode, hvor der afskri-
ves lige store beløb hvert år. Ét enkelt selskab afskriver vha. saldo-

                                                 

10 Definitionen af fjernaflæste målere omfatter alle typer fjernaflæste målere, heriblandt bå-
de målere til industri og husholdninger. 
11 Ved at beregne et vægtet gennemsnit af afskrivningsperioderne på baggrund af antal må-
lere fås 13,3 år, og ved at beregne et vægtet gennemsnit af afskrivningsperioderne på bag-
grund af afskrivningsbeløb fås 11,7 år. 
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metoden, hvor der afskrives med en bestemt procentdel af aktivmas-
sens bogførte restværdi hvert år. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har benyttet selskabernes svar vedr. årlig af-
skrivning pr. måler samt bekræftelse af, at der ikke har været foretaget eks-
traordinære afskrivninger på målerne til at kontrollere og kvalitetssikre sel-
skabernes indsendte data. Det er vigtigt, at der gennemsnitligt er en direkte 
sammenhæng mellem antallet af målere og de indberettede afskrivninger, da 
ækvivalenten ellers ikke vil afspejle de faktiske omkostninger. 

4. Sekretariatet for Energitilsynets beslutning 

Selskaberne er i sidste års afgørelse blevet gjort opmærksomme på, at den 
anvendte metode var en midlertidig løsning.  

På baggrund af beskrivelsen af udfordringerne i afsnit 1, vurderingen i afsnit 
2 og delanalysen af selskabernes afskrivningsmetoder i afsnit 3 har Sekreta-
riatet for Energitilsynet valgt at indstille, at der beregnes en ny ækvivalent 
for afskrivninger på fjernaflæste målere samt fjernelse af muligheden for at 
få fritaget disse afskrivninger i benchmarkingen.  

Sekretariatet vurderer, at årets ansøgninger til ekstraordinære omkostninger 
samt delanalysen af selskabernes afskrivningsmetoder har givet et robust 
grundlag for at opdatere ækvivalenten for afskrivninger på fjernaflæste må-
lere.  

Da størstedelen af selskaberne benytter en lineær afskrivning vil ækvivalen-
ten gennemsnitligt repræsentere det faktiske billede af selskabernes årlige 
afskrivninger. 

Dataindsamling og behandling af data 

Datamaterialet bag opdateringen af ækvivalenten for afskrivninger på fjern-
aflæste målere tager udgangspunkt i selskabernes indberetning af netkom-
ponenter samt deres ansøgning vedr. ekstraordinære omkostninger i forbin-
delse med løbende afskrivninger på fjernaflæste målere. Sekretariatet for 
Energitilsynet har valgt dette datagrundlag, da det må betragtes som et op-
dateret og retvisende billede af selskabernes reelle afskrivninger. 

Der er 27 selskaber, som har ansøgt om ekstraordinære omkostninger vedr. 
ekstraordinære omkostninger i forbindelse med afskrivninger på fjernaflæste 
målere. Heraf er der fjernet ét selskab fra beregningsgrundlaget, der anven-
der straksafskrivning. 

Der er herudover fjernet 15 pct. outliers fra beregningsgrundlaget, hvilket 
svarer til de 4 mest markante observationer (de to største og de to mindste 
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værdier af afskrivning pr. måler). Det betyder, at det endelige datasæt består 
af indberetninger fra 22 selskaber. Disse data er anvendt til at fastsætte den 
samlede afskrivning og det samlede antal målere for selskaberne til brug for 
beregningen af afskrivningsækvivalenten.  

Beregningerne til brug for opdateringen af den nye afskrivningsækvivalent 
for fjernaflæste målere er beregnet i overensstemmelse med de eksisterende 
ækvivalenter, der benyttes i netvolumenmodellen. Ækvivalenten er derfor 
fastlagt ved hjælp af følgende formel: 

 

 

 

hvor afskrivninger er selskabernes årlige afskrivning på fjernaflæste målere, 
og fysisk mængde er selskabernes registrerede antal af fjernaflæste målere. 

Tilbageskrivning af ækvivalent til 2005-prisniveau 

Data til brug for beregning af ovenstående ækvivalent er opgjort i 2011-
prisniveau. Benchmarkingmodellens øvrige ækvivalenter er i 2005-
prisniveau. For at gøre den opdaterede ækvivalent sammenlignelig med de 
eksisterende ækvivalenter, er det nødvendigt at tilbageskrive ækvivalentens 
værdi til 2005-prisniveau. 

Da ækvivalenten repræsenterer gennemsnitlige årlige afskrivninger pr. må-
ler, der oftest indeholder afskrivning af både løn og materialer, anvendes re-
guleringsprisindekset12, Rprisindeks, som er et sammenvejet prisindeks bestå-
ende af 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel, til at tilbageskrive værdi-
en.  

Tilbageskrivning fra 2011-niveau til 2005-niveau foretages vha. følgende 
formel: 

 

 

 

 

                                                 

12 Reguleringsprisindekset bliver også benyttet til at pristalsregulere netselskabernes regule-
ringspriser og rådighedsbeløb. 
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5. Resultat og vurdering 

For de 22 selskaber i beregningsgrundlaget udgør de samlede årlige afskriv-
ninger 119.019.699 kr., og det samlede antal målere udgør 1.061.806 stk. 
Reguleringsprisindekset for 2011 er 126,4, og reguleringsprisindekset for 
2005 er 104,2 – derfor ser resultatet af Sekretariatet for Energitilsynets be-
regning af afskrivningsækvivalenten for fjernaflæste målere således ud: 

 

 

 

Resultatet betyder, at de gennemsnitlige årlige afskrivninger pr. fjernaflæste 
måler i 2005 estimeres til at udgøre 92,4 kr. Den tilsvarende ækvivalent for 
en almindelig ikke-fjernaflæst måler udgør fortsat 18,8 kr. Sekretariatet vur-
derer, at differencen primært skyldes forskelle i enhedspriser og afskriv-
ningsperioder. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at den beregnede ækvivalent på 
92,4 kr. pr. måler (2005-prisniveau) fremstår rimelig, da tilsvarende analy-
ser får lignende resultater. Ækvivalenten for de løbende driftsomkostninger 
på fjernaflæste målere13 har fortsat en værdi på 55,6 kr. – hvilket betyder, at 
den samlede ækvivalent får værdien 148 kr. (2005-niveau). 

I redegørelsen ”Fremme af prisfleksibelt elforbrug for små og mellemstore 
kunder” af Dansk Energi og Energinet.dk fra september 2011 fremgår det, at 
den årlige udgift til drift og afskrivning af fjernaflæste målere estimeres til 
140 kr. pr. kunde (2005-prisniveau). 
 
I redegørelsen ”Detailmarkedet for elektricitet” af Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen fra december 2011 estimeres den gennemsnitlige omkostning 
pr. fjernaflæst måler til at være 1.325 kr. Samtidig antages en forventet leve-
tid på 15 år. Dette giver en gennemsnitlig afskrivning på 72 kr. pr. kunde 
(2005-prisniveau)14, hvilket skal sammenlignes med afskrivningsækvivalen-
tens værdi på 92,4 kr. pr. måler. 

 

 

                                                 

13 Driftsækvivalenten for fjernaflæste målere er lig driftsækvivalenten for ikke-fjernaflæste 
målere. 
14 Det skal bemærkes, at analysen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kun omfatter de 
7 største netselskaber. Det betyder, at resultaterne kan afspejle eventuelle stordriftsfordele 
mm., som ikke ville kunne gøre sig gældende generelt på brancheniveau. 

måler pr. kr. 4,92

2,104
4,126

1.061.806

9119.019.69

Ækvivalent niveau-2005 ==
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Konsekvenser 

Den påtænkte modelændring i form af indførelse af en ny ækvivalent for 
fjernaflæste målere vil påvirke de pålagte krav til alle selskaber. 

For det første vil selskabernes omkostningsindeks entydigt falde relativt i 
forhold til tidligere år som følge af, jf. formel side 1, at: 

• Omkostningsgrundlaget falder sammenlignet med modellen fra 2011, alt 
andet lige, da ekstraordinære omkostninger vedr. fjernaflæste målere 
fratrækkes i de omkostningsindeks, der indgår i benchmarkbasis (lige-
som i 2010-afgørelsen, jf. afsnit 1). 

• Netvolumen stiger sammenlignet med alle tidligere år, alt andet lige, da 
ækvivalenten for fjernaflæste målere indgår med en øget værdi, hvilket 
også indirekte medfører en øget netvolumen til administration. 

For det andet vil valget af datagrundlag til estimation af kundetæthedskor-
rektionen i modellen have stor betydning for selskabernes omkostningsin-
deks og dermed fastsættelsen af benchmarkbasis. Årets modelændring vil 
medføre et databrud i datagrundlaget til estimationen af kundetæthedskor-
rektionen, hvor sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed 
estimeres.  

Mulighederne for valg af datagrundlag er umiddelbart et datagrundlag på 6 
år med databrud eller et datagrundlag på 1 år uden databrud. Ved en estima-
tion af en sammenhæng mellem to variable i et datasæt, vil man som ud-
gangspunkt ikke benytte et datasæt hvori, der er databrud, da det vil give et 
forvrænget billede af de historiske data. Omvendt vil estimationen på bag-
grund af et etårigt datasæt give et lavt antal observationer og en kortsigtet 
sammenhæng. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer ikke, at der på nuvæ-
rende tidspunkt er et tilstrækkeligt grundlag til at opdatere estimationen af 
kundetæthedskorrektionsfaktoren. Sekretariatet har i stedet vurderet, at sid-
ste års kundetæthedskorrektion er den mest retvisende at benytte i årets mo-
del, da denne er estimeret på et 5-årigt datagrundlag uden databrud. Sekreta-
riatet for Energitilsynet vil frem mod næste års afgørelse revurdere data-
grundlaget til brug for estimationen af kundetæthedskorrektionen. 

Det er vigtigt at bemærke, at det vil være forskelligt hvilke konsekvenser, 
modelændringen vil få for de enkelte selskaber. De individuelle konsekven-
ser afhænger af selskabernes enhedspriser, valg af afskrivningsperioder samt 
ansøgninger vedr. andre typer ekstraordinære omkostninger vedr. fjernaflæ-
ste målere. 
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Bilag 6: Detaljeret gennemgang af model for kvalite t i levering af 
elektricitet på aggregeret niveau 

Der gives i afgørelsens afsnit 5.2.1 en kort præsentation af modellen for 
kvalitet i levering på aggregeret niveau. Dette bilag giver en detaljeret gen-
nemgang af modellen.  

Selskaberne benchmarkes på både afbrudshyppighed og -varighed. Der ope-
reres med fire spændingsniveauer. Det højeste spændingsniveau (70-170 
kV) transporterer elektriciteten væk fra producenterne, mens det laveste 
spændingsniveau (0,4-1 kV) transporterer elektriciteten ud til forbrugerne. 
De resterende spændingsniveauer (1-25 kV og 25-70 kV) forbinder høj-
spændingsnettet med lavspændingsnettet. 

Beregning af afbrudshyppigheder og -varigheder 

Selskaberne har indberettet, hvor mange kundeafbrud de har haft i 2011 
samt varigheden af disse afbrud på hvert af de fire spændingsniveauer. Her-
udover indberetter selskaberne antallet af kunder og km net på hvert spæn-
dingsniveau. På baggrund af disse data udregner Sekretariatet for Energitil-
synet afbrudshyppigheder samt -varigheder for hvert selskab.15 

Selskaberne indberetter afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud, jf. ta-
bel 1. Der er imidlertid forskel på konsekvenserne af forskellige typer af-
brud for både private kunder og erhvervskunder samt på, hvor meget nets-
elskaberne kan lægges til last for de forskellige typer afbrud. Derfor har se-
kretariatet valgt at vægte de fem forskellige afbrudstyper forskelligt i bereg-
ningen af den samlede afbrudshyppighed, som beregnes på hvert spæn-
dingsniveau for både afbrudshyppighed og -varighed, jf. tabel 1.16 Således 
vil den af Energitilsynets sekretariat beregnede afbrudshyppighed reelt være 
mindre end den faktiske afbrudshyppighed hhv. afbrudsvarighed, som kun-
derne oplever i praksis. 

 

 

 

                                                 

15 Afbrudshyppighed er defineret ved antal kundeafbrud i forhold til antallet af kunder 
(SAIDI), mens afbrudsvarighed er defineret ved varigheden (målt i minutter) af kundeaf-
bruddene i forhold til antallet af kunder (SAIFI). 
16 Sekretariatet har på baggrund af egne skøn fastlagt disse vægte for beregningen af den 
samlede afbrudshyppighed hhv. -varighed. Der foreligger således ikke en undersøgelse af 
forbrugernes tab af nytte ved at blive afbrudt uvarslet hhv. varslet. 
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Tabel 1. Typer af elektricitetsafbrud der indgår i benchmarkingen og disses respekti-
ve vægte 
Typer af elektricitetsafbrud Vægt (pct.) 

(i) Uvarslede afbrud  100 

(ii) Varslede afbrud 50 

(iii) Afbrud forårsaget af tredje part 10 

(iv) Afbrud forårsaget af force majeure (f.eks. orkaner og stormflod) 0 

(v) Afbrud uden for eget statistikområde 0 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

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

Ad (ii) Et varslet afbrud vægtes med 50 pct. i opgørelsen af det samlede an-
tal afbrud. Det må antages at varslede afbrud ikke i samme grad er til gene 
for forbrugeren som de uvarslede, da denne er forberedt på afbruddet. Hertil 
kommer, at selskaberne har en vis mulighed for at lade sådanne afbrud fore-
gå på tidspunkter, hvor færrest kunder generes. Derfor tæller afbruddene 
kun med 50 pct. i opgørelsen. 

Ad (iii) Et afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. i opgørelsen af 
det samlede antal afbrud. Et selskab har kun begrænset indflydelse på, om 
der sker afbrud forårsaget af tredjepart. Derfor tæller disse afbrud kun 10 
pct. med i opgørelsen af antal afbrud. Selskabet har mulighed for at begræn-
se denne type afbrud ved at beskytte sine kabler og kabelskabe godt eller 
oplyse grundigt om kabellægningen, så kablerne ikke helt så nemt risikerer 
at blive gravet over  

Ad (iv) Afbrud som følge af force majeure vægtes med 0 pct. i opgørelsen 
af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse på afbrudshyp-
pigheden. Force majeure dækker over afbrud, der skyldes forhold, som afvi-
ger væsentligt fra de normalt anvendte dimensioneringskriterier. For så vidt 
angår benchmarking af kvalitet i levering dækker force majeure over føl-
gende: (a) stormflod, (b) orkan, (c) hændelser, som Sekretariatet for Energi-
tilsynet efter ansøgning fra et elnetselskab, godkender som force majeure. 
Force majeure kan angives i tilfælde af planlagt arbejde, som alene kan til-
skrives påvirkning som følge af en force majeure-hændelse. 

Ad (v) Afbrud uden for eget statistikområde vægtes ligeledes med 0 pct. i 
opgørelsen af det samlede antal afbrud, og har derfor heller ingen indflydel-
se på afbrudshyppigheden.  
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To af nøglebegreberne i kvalitet i levering af elektricitet er afbrudshyppig-
hed og -varighed pr. kunde pr. år.  

Et selskabs afbrudshyppighed på aggregeret niveau er defineret ved det an-
tal gange selskabets kunder – det vil sige elmålere17 – i gennemsnit bliver 
afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbrudshyppigheden angiver således det 
samlede antal registrerede afbrudte kunder i løbet af et år i forhold til sel-
skabets samlede antal kunder. 

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

For at fastslå, om selskaberne har en så høj afbrudshyppighed eller – varig-
hed, at de skal pålægges et krav, beregnes i modellen en række overordnede 
tærskelværdier og derefter en række individuelle (selskabsspecifikke) tær-
skelværdier. Beregningen af disse tærskelværdier gennemgås i det følgende. 

Overordnede tærskelværdier 

For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes der for hvert af de fire 
spændingsniveauer en overordnet tærskelværdi.  

Som grundlag for fastsættelsen af de overordnede tærskelværdier har Sekre-
tariatet for Energitilsynet anvendt selskabernes indberettede data vedrørende 
både 2010 og 2011. Hensigten hermed er at mindske effekten af eventuelle 
ekstreme observationer. Grundet relativt færre observationer for 70-170 kV 
end for de øvrige spændingsniveauer har sekretariatet for dette niveau tillige 
anvendt data for 2009. 

Metoden til beregning af de overordnede tærskelværdier er beskrevet neden-
for i boks 1. 

Boks 1. Beregning af den overordnede tærskelværdi 

Sekretariatet for Energitilsynet beregner en overordnet tærskelværdi for 
både afbrudshyppighed og -varighed på hvert enkelt spændingsniveau. 
Der beregnes således i alt otte overordnede tærskelværdier. 
 
Ved beregning af den overordnede tærskelværdi for afbrudshyppigheder 
(eller -varigheder) oplistes alle selskaberne indledningsvis. For hvert sel-
skab noteres selskabets afbrudshyppighed (afbrud pr. kunde pr. år) og an-
tal kunder på det spændingsniveau, den overordnede tærskelværdi bereg-
nes for. Selskabernes sorteres dernæst efter afbrudshyppigheder (i stigen-

                                                 

17 Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed. 
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de orden). Dernæst summeres løbende hvert af disse selskabers andele af 
det samlede antal kunder. På baggrund af de akkumulerede kundetal fast-
sættes 83-procentfraktilen18  Herved identificeres de 83 pct. af selskaber-
ne som klarer sig bedst i forhold til afbrudshyppigheder og dermed også 
de 17 pct. af selskaberne, som har de højeste afbrudshyppigheder. 
 
Som regel vil 83-procentfraktilen fastsættes et sted ”mellem” to selskaber, 
og der må i så fald foretages en såkaldt lineær interpolation. Denne meto-
de beskrives i det følgende. 

Som udgangspunkt for beregning af den overordnede tærskelværdi tages 
den afbrudshyppighed, Hu, hvis akkumulerede andel af alle kunder på 
markedet, Au, er tættest på 83 pct., men som stadig ligger under 83 pct. 
For at ramme en afbrudshyppighed, hvis akkumulerede andel af nettet er 
præcis 83 pct., skal der lægges et tillæg til Hu ved brug af den afbruds-
hyppighed, Ho, hvis akkumulerede andel af nettet, Ao, er tættest på, men 
som er over 83 pct. 

Tillægget beregnes ved først at tage forskellen fra afbrudshyppigheden, 
hvis akkumulerede andel af alle kunder er lige under 83 pct., Hu, og op til 
den lige over 83 pct., Ho. Da Ho ikke skal vægte fuldt ud i tillægget til Hu 
ganges førnævnte forskel med den normerede andel af kunderne, der er 
nødvendig for, at Hu plus tillægget bliver den afbrudshyppighed, hvis ak-
kumulerede andel af nettet er præcis 83 pct.:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18 Denne fraktil er i forbindelse med årets modeljustering ændret fra 80 til 83 pct., jf. be-
skrivelsen heraf i bilag 8. 
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Af boks 2 fremgår et konstrueret eksempel på fastsættelse af den overordne-
de tærskelværdi.  

Boks 2. Eksempel på fastsættelse af den overordnede tærskelværdi (83-pct.-fraktilen) 

I denne boks er vist et eksempel på beregning af en overordnet tærskelværdi for afbruds-

hyppigheden på et spændingsniveau, hvor 5 selskaber (A, B, C, D, E) opererer. Betragtes 

eksempelvis kolonnen med selskab C i tabellen nedenfor, fremgår det af den akkumulerede, 

procentvise fordeling af selskabernes kunder, at 70 pct. af alle kunder ikke har oplevet en 

højere gennemsnitlig afbrudshyppighed end 0,03. 

 

Selskabernes afbrudshyppigheder, km elnet og spændingsniveauets akkumulerede km elnet 

Selskab A B C D E I alt 

Afbrudshyppighed 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - 

Selskabets antal kunder 200 100 400 200 100 1.000 

Selskabets antal kunder (pct.) 20 10 40 20 10 100 

Antal kunder akkumuleret (pct.) 20 30 70 90 100 - 

 

Tærskelværdien fastsættes som 83 procentfraktilen, der ligger midt imellem selskab C og 

D. Hvis de 83 pct. af kunderne ikke fremgår direkte af de akkumulerede tal i tabellen ne-

derste række, fortages der som nævnt en lineær interpolation af de to selskaber på hver sin 

side af de 83 pct. for på den måde at fastsætte det niveau af afbrud som netop de 83 pct. af 

kunderne, der har været bedst stillet i perioden, maksimalt har oplevet, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Fordeling af afbrudshyppighed i forhold til akkumuleret antal kunder     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet tærskelværdi fastsættes således til:  

0,03 + (0,09 – 0,03) * (83 pct. - 70 pct.) / (90 pct. - 70 pct.) = 0,07 
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Tærskelværdierne svarer således til 83-procentfraktilen for afbrudshyppig-
hed hhv. afbrudsvarighed målt i forhold til selskabernes akkumulerede antal 
kunder på det givne spændingsniveau. Populært sagt ligger 17 pct. af kun-
derne i perioden således over denne tærskelværdi, mens 83 pct. ligger under 
tærskelværdien. 

Tærskelværdien for afbrudsvarighed er fastsat efter præcis samme princip 
som for afbrudshyppighed.  

Individuelle tærskelværdier 

For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert enkelt 
selskab en individuel tærskelværdi, som går på tværs af alle fire spændings-
niveauer. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gennemsnit 
af de fire overordnede tærskelværdier, hvor der vægtes ligeligt med antal 
kunder og km elnet for hvert spændingsniveau. På tilsvarende vis laves et 
vejet gennemsnit af selskabernes afbrudshyppigheder hhv. -varigheder på de 
fire spændingsniveauer, og disse værdier holdes op imod de individuelle 
tærskelværdier. Vægtningen af afbrudshyppigheder og -varigheder følger 
den vægtning, som bruges til beregning af de individuelle tærskelværdier.  
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I boks 3 gives et eksempel på beregning af de individuelle tærskelværdier.  

Boks 3. Eksempel på beregning af individuelle (selskabsspecifikke) tærskelværdier for 
afbrudshyppigheden for et hypotetisk selskab A med net og kunder på alle spæn-
dingsniveauer 
Overordnede tærskelværdier for hvert spændingsniveau:  

0,4-1kV = 0,2; 1-25kV = 0,3; 25-70kV = 0,1; 70-170kV = 0,05 

Selskab A’s fordeling af kabel og luftledningsnet på spændingsniveauer: 

0,4-1kV = 40 pct.; 1-25kV = 30 pct.; 25-70kV = 20 pct.; 70-170kV = 10 pct. 

Selskab A’s fordeling af kunder på spændingsniveauer: 

0,4-1kV = 25 pct.; 1-25kV = 25 pct.; 25-70kV = 25 pct.; 70-170kV = 25 pct. 

Selskab A’s individuelle afbrudshyppighedstærskelværdi: 

 0,5*(0,2*(40%+25%)) + (0,3*(30%+25%)) + (0,1*(20%+25%)) + (0,05* (10%+25%)) 
= 0,18 

Selskab A’s faktiske afbrudshyppigheder på spændingsniveauerne er: 

0,4-6kV = 0,1; 6-25kV = 0,2; 25-70kV = 0,3; 70-170kV = 0,1 

Selskab A’s samlede afbrudshyppighed er: 

0,5*(0,1*(40%+25%)) + (0,2*(30%+25%)) + (0,3*(20%+25%)) + (0,1* (10%+25%)) = 
0,17 

Det vil sige, at selskab A afbrød sine kunder 0,17 gange i det pågældende år, når man har 
taget højde for de forskelligt vægtede afbrudstyper (varslet, uvarslet, afbrud som følge af 
tredjepart m.v.) 

Således ligger selskab A’s afbrudshyppighed under selskabets individuelle tærskelværdi 
på 0,18 og selskabet pålægges derfor ikke noget krav. 

 

Ved at fastsætte individuelle tærskelværdier for selskaberne tages hensyn til, 
at selskaberne har forskellig kundesammensætning, og at elnettene på de fi-
re spændingsniveauer har forskellige afbrudskarakteristika. 

De overordnede tærskelværdier for hvert af de fire spændingsniveauer er så-
ledes ikke bindende for selskaberne. Et selskab kan godt overskride tærskel-
værdien på et spændingsniveau uden, at selskabet overskrider den individu-
elle tærskelværdi. Det vil være tilfældet, hvis selskabet ligger tilstrækkeligt 
under tærskelværdierne på de øvrige spændingsniveauer.  
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Udmøntning af krav 

Kravudmøntningen på aggregeret niveau foretages efter en gradueret skala 
med loft, jf. figur 2. 

Figur 2. Metode til udmøntningen af krav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Et netselskab vil få et gradueret effektivitetskrav på mellem 0 og 1 pct. ved 
en overskridelse på mellem 0 til 10 pct. af den individuelle tærskelværdi. En 
overskridelse på 10 pct. og derover vil give et fast effektiviseringskrav på 1 
pct. Konkret vil en overskridelse på f.eks. 4 pct. af den individuelle tærskel-
værdi medføre et effektivitetskrav på 0,4 pct., mens en overskridelse på 50 
pct. af den individuelle tærskelværdi vil medføre et effektivitetskrav på 1 
pct. 

Kravene er additive, således at et netselskab, der både overtræder den indi-
viduelle tærskelværdi på afbrudshyppighed og varighed på aggregeret ni-
veau, vil få effektivitetskrav for begge dele.  

Hvis et netselskabs vægtede afbrudshyppighed og vægtede afbrudsvarighed 
overskrider selskabets individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed hhv. 
-varighed bliver selskabet således pålagt et krav på op til 1 pct. af selskabets 
påvirkelige omkostninger for både hyppighed og varighed, således at det 
maksimale krav er 2 pct. af de påvirkelige omkostninger, jf. figur 3. 

 

 

Effektivitets krav

Overskridelse af den individuelle 
tærskelværdi for afbruds-

hyppighed / varighed

Graduering
med loft

Graduering 0,1 pct.
Individuel 

tærskelværdi

1 pct. Loft

0 pct. 10 pct.
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Figur 3. Samlet loft ved udmøntning af krav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Pct. overskridelse af den 

individuelle tærskelværdi 

for afbrudshyppighed

Samlet loft 2 %

10 %
Graduering 0,1 %

Individuel tærskelværdi

10 %

Pct. overskridelse af den 

individuelle tærskelværdi 

for afbrudsvarighed

0 %

0 %
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Bilag 7: Detaljeret gennemgang af model for kvalite t i levering af 
elektricitet på enkeltkundeniveau  

Der gives i tilsynsnotatets afsnit 5.3.1 en kort præsentation af modellen for 
kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. Dette bilag giver en detaljeret gen-
nemgang af modellen.  

Selskaberne benchmarkes på både afbrudshyppighed og -varighed. Der ope-
reres med fire spændingsniveauer. Det højeste spændingsniveau (70-170 
kV) transporterer elektriciteten væk fra producenterne, mens det laveste 
spændingsniveau (0,4-1 kV) transporterer elektriciteten ud til forbrugerne. 
De resterende spændingsniveauer (1-25 kV og 25-70 kV) forbinder høj-
spændingsnettet med lavspændingsnettet. 

Det er femte gang selskaberne benchmarkes på deres kvalitet i levering på 
enkeltkundeniveau. Selskaberne har i den forbindelse indberettet, hvor 
mange af deres kunder, der har oplevet henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og 
derover. Siden 2010 har de desuden indberettet i hvor lang tid, de enkelte 
kunder har været afbrudt. Dette er indberettet i forudbestemte intervaller så-
som 0-1 min, 1-3 min osv. Formålet med benchmarkingen på enkeltkunde-
niveau er, at Sekretariatet for Energitilsynet har bedre mulighed for at vur-
dere, om der er enkelte kunder eller kundegrupper, som oplever mange af-
brud – og dette uanset om selskabet, der leverer til de pågældende kunder, 
overordnet set skulle have en tilfredsstillende kvalitet i levering af elektrici-
tet.  

Selskaberne har indberettet data vedrørende enkeltkunders afbrud i 2011 for 
0,4-1 kV og for 1-25 kV-spændingsniveauerne.  

Beregning af vægtet antal afbrud 

I benchmarkingen af kvalitet i levering opereres med fem forskellige typer 
af afbrud: Varslede, uvarslede, afbrud forårsaget af tredje mand, force maje-
ure og hændelser uden for eget statistik område. De forskellige afbrudstyper 
vægtes også på enkeltkundeniveau forskelligt, jf. nedenfor. 

På aggregeret niveau indberetter netselskaberne afbrud fordelt på følgende 
typer, hvor vægtningen følger af parentesen: 

1. Uvarslet (100 pct.) 
2. Varslet (50 pct.) 
3. Forårsaget af tredjepart (10 pct.)  
4. Force majeure (0 pct.) 
5. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde (0 

pct.). 
 



 

64 

 

 

 

 

Da selskaberne ikke indberetter oplysninger om, i hvilket omfang afbrudde-
ne på enkeltkundeniveau er varslede, uvarslede, som følge af 3.-partsafbrud, 
force majeure eller afbrud uden for eget statistikområde, korrigerer Sekreta-
riatet for Energitilsynet efterfølgende herfor ved at anvende selskabets ind-
berettede fordeling af disse afbrud på aggregeret niveau. I boks 1 er gen-
nemgået, hvordan vægtningen bliver foretaget. 

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

Et hypotetisk selskab A har sendt en indberetning på spændingsniveauet 1-25 kV. Sel-

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

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

 

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

  a b c 

Uvarslede 500 1 0,5 

Varslede 300 0,5 0,3 

3. part 100 0,1 0,1 

Force majeure 60 0 0,06 

Uden for eget statistik område 40 0 0,04 
Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

 

Ud fra vægtning og fordelingen af de fem forskellige typer afbrud på aggregeret ni-

veau, kan der beregnes en individuel korrektionsfaktor til brug for enkeltkundeniveau, 

hvor der i indberetningen ikke skelnes mellem de fem typer afbrud. 

 

Korrektionsfaktoren findes ved at tage sumproduktet af kolonne b og c i tabel 1. Dvs. 

korrektionsfaktoren for selskab A bliver: 

 

(1*0,5+0,5*0,3+0,1*0,1+0*0,06+0*0,04) = 0,66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

Af tabel 2 fremgår det, hvorledes selskab A’s afbrudshyppighed fordeler sig på enkelt-

kundeniveau. 

 

Tabel 2. Fordeling og vægtning af kunder 

Antal afbrud Berørte kunder 
Samlet antal  

vægtede kunder 
Vægtede antal  
berørte kunder 

  A b=a*0,66 b=a*0,66 

0 4.317 4.3171 0 

1 440 290 290 

2 200 132 132 

3 30 20 20 

4 0 0 0 

5 8 5 5 

6 5 3 3 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

I alt 5.000 4.768 450 
Note 1: Antal kunder med 0 afbrud vægtes ikke, da de jo netop ikke har nogen afbrud. 
Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

 
Af boks 1 fremgår, hvorledes selskab A’s vægtede antal kunder fremkom-
mer. Selskab A vil altså ikke blive benchmarket i forhold til de 
(440+200+30+8+5) 683 kunder, som ifølge selskabets indberetning er be-
rørt af afbrud. I stedet bliver selskab A benchmarket i forhold til de 
(290+132+20+5+3) 450 kunder, der ud fra vægtningen er berørt af afbrud. 
At det korrigerede antal berørte kunder er væsentligt lavere end det oprinde-
lige antal på 683 skyldes bl.a., at en høj andel af afbruddene var varslede og 
derfor kun vægter 50 pct. 

Havde alle indberettede afbrud på aggregeret niveau været uvarslede, ville 
korrektionsfaktoren være 1, og alle 683 berørte kunder ville tælle i bench-
markingen. Tilsvarende ville selskabet ikke have nogle berørte kundeafbrud 
på enkeltkundeniveau, såfremt alle de indberettede afbrud på aggregeret ni-
veau var forårsaget af force majeure, og korrektionsfaktoren ville dermed 
være 0. 

Fastsættelse af tærskelværdier 

Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder er fastsat med udgangspunkt i 
den samlede fordeling af afbrudshyppigheder hhv. -varigheder for enkelt-
kunder. Selskaberne er vægtet efter kundemasse for at få det mest retvisende 
billede af kvaliteten set fra enkeltkundernes synspunkt.  
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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.  

Såfremt der ikke er mere end 1 pct. af et selskabs kunder, der oplever flere 
afbrud, end det niveau 99,5 pct. af alle kunder har oplevet, anses det for ac-
ceptabelt, og selskabet pålægges ikke noget krav. Et selskab bliver altså på-
lagt et krav, hvis 1 pct. eller flere af selskabets kunder oplever en afbruds-
hyppighed hhv. -varighed, som er større hhv. længere end den, som de 99,5 
pct. bedst stillede kunder oplevede. Ved fastsættelsen af det acceptable antal 
afbrud benyttes data for 2011 samt 2010. Hermed mindskes effekten af 
eventuelle ekstreme observationer i datasættet.  

Tabel 3. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudshyppighed i 2011 

Antal afbrud 
0,4-1 kV  

(pct.) 
0,4-1 kV  
∑(pct.) 

1-25 kV  
(pct.) 

1-25 kV  
∑(pct.) 

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

1 2 99,7 16,7 94,9 

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

3 0 100 0,9 99,7 

4 0 100 0,2 99,9 

5 eller flere 0 100 0 100 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Det fremgår af tabel 3, at tærskelværdien for afbrudshyppighed på 0,4-1 kV-
niveau ved dette års benchmarking fastsættes til to afbrud, idet 99,5 pct. af 
alle kunder i 2011 har oplevet maksimalt ét afbrud. Tilsvarende fastsættes 
tærskelværdien på 1-25 kV-niveau til fire afbrud, da 99,5 pct. af kunderne 
har oplevet maksimalt tre afbrud i 2011. Såfremt mere end 1 pct. af et sel-
skabs kunder har oplevet to eller flere afbrud på 0,4-1 kV-
spændingsniveauet i 2011 pålægges selskabet et krav. Tilsvarende hvis mere 
end 1 pct. af selskabets kunder har oplevet fire eller flere afbrud på 1-25 kV-
spændingsniveauet.  

Tilsvarende fastsættelse af tærskelværdier sker for afbrudsvarigheden på 
enkeltkundeniveau. 

Udmøntning af krav 

I modellen for enkeltkundeniveau fastsættes et krav for både afbrudshyp-
pighed og -varighed på hvert af de to spændingsniveauer, således at et sel-
skab potentielt kan få fire krav 

I forbindelse med benchmarkingen i 2012 ændres modellen for udmøntning 
af krav på enkeltkundeniveau. Der er nu indført en graduering af effektivi-
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tetskravet med et loft på 0,5 pct. for hyppighed hhv. varighed på de to 
spændingsniveauer. Endvidere er den tidligere vægtning med km net fjernet.  

Den nye model er illustreret i figur 1. Modellens parametre er som følger: 

- Den neutrale zone sikrer, at selskaber, hvor mindre end 1 pct. af sel-
skabets kunder har en afbrudshyppighed/-varighed over tærskelvær-
dien, ikke pålægges et krav. Dette er uændret i forhold til den tidli-
gere model. 

- Gradueringen sikrer netselskaberne et incitament til at begrænse de-
res afbrud, da selskabet får en procentuel stigning i kravet for hver 
procentuel overskridelse af den individuelle tærskelværdi. Gradue-
ringsparameteren fastsættes til 0,4. 

 
- Loftet på 0,5 pct. sikrer, at selskaber med høje afbrudshyppigheder 

og/eller varigheder ikke bliver ramt uhensigtsmæssigt hårdt.  
 
 
Figur 1. Kontinuert kravudmåling af effektivisering skrav 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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I tabel 4 ses en oversigt over de maksimale krav på enkeltkundeniveau ved 
den nye gravudmøntning.  

Tabel 4. Oversigt over kravskalaen for kvalitet i levering for 2012 (2011-data) 
Spændingsniveau Parameter Enkeltkundeniveau (kontinuert skala) 

0,4-1 kV  
Hyppighed Op til 0,5 pct. 

Varighed Op til 0,5 pct. 

1-25 kV 
Hyppighed Op til 0,5 pct. 

Varighed Op til 0,5 pct. 

  Max. samlet krav 2 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering, er 
ikke varige, dvs. de er alene gældende for det følgende kalenderår. 

Regionale transmissionsselskaber er udeladt af analysen vedrørende kvalitet 
i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau, idet disse selskaber ikke har 
net på 0,4-1 kV hhv. 1-25 kV-niveau, og dermed ikke har direkte kunderela-
tioner. 
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Bilag 8 – Modelændringer for kvalitet i leveringen 

Dette bilag giver en detaljeret gennemgang af ændringerne i benchmar-
kingmodellen for kvalitet i levering på aggregeret niveau (afsnit 1) og en-
keltkundeniveau (afsnit 2). 

 

1. Modeljustering på aggregeret niveau 

1.1. Historik fra benchmarkingen på aggregeret niveau i 2011 (2010-data) 
 
Kort beskrivelse af modellen for aggregeret niveau 
Til benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau indberetter 
selskaberne antallet af afbrud og afbrudsminutter fordelt på afbrudstyper, 
antal kunder og km elnet på spændingsniveauerne 0,4-1 kV, 1-25 kV, 25-70 
kV samt 70-170 kV.  

På denne baggrund beregner Sekretariatet for Energitilsynet en overordnet 
tærskelværdi for afbrudshyppighed og -varighed for hvert af de fire spæn-
dingsniveauer. De overordnede tærskelværdier for hvert spændingsniveau er 
hidtil blevet fastsat som den maksimale afbrudshyppighed/-varighed, som 
80 procent af nettets kunder har oplevet.  

De individuelle tærskelværdier for det enkelte selskab fastsættes herefter 
ved at beregne et individuelt vægtet gennemsnit af de overordnede tærskel-
værdier bestemt ud fra selskabets fordeling af kunder/net. Dette sammen-
holdes med et tilsvarende vægtet gennemsnit af selskabernes afbrudshyp-
pigheder/-varigheder, hvormed en eventuel overskridelse og heraf følgende 
krav beregnes. Et selskab kan maksimalt pålægges krav svarende til 1 pct. af 
dets påvirkelige omkostninger for hhv. afbrudshyppighed og -varighed, dvs. 
2 pct. i alt. 

Kort beskrivelse af modelændringen i 2011 
I 2011 blev der foretaget følgende ændringer i fastlæggelsen af tærskelvær-
dierne på aggregeret niveau: 

a) 80-procent fraktilen, som er bestemmende for de overordnede tær-
skelværdier, fastsættes på baggrund af selskabernes kunder i stedet 
for km elnet. 

b) I beregningen af de individuelle tærskelværdier benyttes et vægtet 
gennemsnit af både km elnet og antal kunder, og ikke som tidligere 
alene km elnet 
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Justeringen af kravudmøntning som følge af høring 2011 
I forbindelse med høringen hos branchen af udkast til sidste års benchmar-
kingafgørelse blev det påpeget, at de pågældende modelændringer førte til 
en markant forhøjelse af kravenes størrelse. 

Sekretariatet anerkendte, at dette var tilfældet, og valgte på den baggrund at 
give selskaberne en ad hoc kompensation i 2011, som modsvarede forhøjel-
sen af den samlede kravstørrelse. Dette blev gjort via en ændring i kravud-
målingen, hvor selskabernes påvirkelige omkostninger blev ganget med en 
faktor 0,52.  

Sekretariatet valgte således at holde fast i modelændringen, som havde til 
formål at modellen (1) i højere grad end tidligere afspejler kundernes ople-
velse, og (2) via vægtningen ved beregning af individuelle tærskelværdier 
afspejler, dels hvor mange kunder selskaberne har på de forskellige spæn-
dingsniveauer og dels hvor store omkostninger selskaberne har til afskriv-
ninger og drift af nettet på de forskellige spændingsniveauer.  

Afgørelsen fra 2011 om den fremadrettede proces 
I sidste års benchmarkingafgørelse fremgik, at ”modellen forud for næste 
års benchmarking bør tilpasses ud fra en målsætning om, at dette og næste 
års modelændringer samlet set vil være neutrale i forhold til niveauet af 
krav. Det bemærkes, at sidstnævnte ikke er ensbetydende med, at kravene i 
næste års benchmarking vil ligge på samme niveau som i år. Niveauet for de 
samlede krav vil som hidtil afhænge af selskabernes performance.”  19. 

 
1.2. Justering af model på aggregeret niveau for 2012 (2011-data) 
 
På baggrund af ovenstående foretages der i år en justering af modellen for 
aggregeret niveau, så modelændringen fra 2011 i store træk bliver neutral i 
forhold til det samlede kravniveau ved brug af modellen fra 2010. Det er 
hensigten, at dette års justering skal udgøre en modvægt til den utilsigtede 
effekt, som 2011-modelændringen isoleret set viste sig at have på niveauet 
af krav til branchen ved benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret 
niveau.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at denne justering ikke er ensbe-
tydende med, at kravene i dette års benchmarking vil ligge på samme niveau 
som sidste år, men kun at kravene vil ligge på samme niveau i år, som de 

                                                 

19 Punkt 182, s. 38. 
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ville have gjort, hvis modelændringen i 2011 ikke var foretaget.20 Niveauet 
for de samlede krav vil som hidtil afhænge af selskabernes performance. 

Modeljusteringen foretages via en ændring af 80-procent fraktilen. Denne 
fraktil bestemmer det niveau af afbrudshyppighed/-varighed, som de bedst 
stillede 80 pct. af kunderne har oplevet. En højere fraktilgrænse vil medføre 
højere overordnede tærskelværdier, og foranlediger således alt andet lige, at 
kravniveauet sænkes.  

Valg af fraktil 
I tabel 1 ses det samlede effektiviseringskrav i kr. ved både 2010-modellen 
(’gammel model’) og 2011-modellen (’ny model’) med uændret fraktil. Dis-
se samlede effektiviseringskrav er beregnet for de seneste tre års data, dvs. 
for årene 2012 (2011-data), 2011 (2010-data) samt 2010 (2009-data). I ta-
bellen ses også i fjerde kolonne de fraktilstørrelser, som for hvert år får det 
samlede krav i den nye model til at svare til niveauet i den gamle model.  

Tabel 1. Ændring i samlet effektiviseringskrav i kr. ved ændret model, data fra 2009-
2011 

 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 
Note: I 2011 (2010-data) blev der efter justeringen af de påvirkelige omkostninger givet et 
samlet effektiviseringskrav på kr. 3.114.723. 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Det fremgår ved sammenligning af tallene i de enkelte kolonner i tabel 1 
hver for sig, at der ved kørsel af samme version af modellen med datasæt for 
forskellige år kan optræde store variationer i det samlede krav fra år til år. 
Dette skyldes primært, at størrelsen af de påvirkelige omkostninger hos de 
selskaber, der pålægges krav, er meget forskellige.  

For at modeljusteringen rammer et niveau, som giver en passende modvægt 
til 2011-modelændringen, fastlægges den nye fraktilværdi ud fra den gen-

                                                 

20 Dette sikres ved at modeljusteringen laves ud fra kørsler af de forskellige versioner af 
modellen på samme datasæt, således at vi har kravniveauet ved brug af den gamle model 
men ved brug af dette års data, som kan sammenlignes med kravniveauet med den justerede 
model på dette års data (altså samme datasæt, men forskellige modeller). 
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nemsnitlige værdi af de beregnede fraktilstørrelser på data fra årene 2009-
2011, jf. tabel 1.  

Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af beregningerne i tabel 1 
valgt, at opjustere fraktilen fra 80 til 83 pct. Dette medfører en begrænset 
afvigelse mellem kravniveauet i ny og gammel model set over alle tre år, jf. 
tabel 2. Det kan dog ikke undgås ved sådanne modelændringer og -
justeringer, at der det enkelte år vil være afvigelser mellem kravniveauet 
ved den nye hhv. den gamle model. Sekretariatet for Energitilsynet bemær-
ker derfor, at ændringen i krav – både samlet på brancheniveau og for de 
enkelte selskaber – således dels skyldes, at de som følge af 2011-
modelændringen klarer sig bedre i benchmarkingen og dels skyldes, at der 
er tale om en generel modeljustering, som i sagens natur ikke kan justere på 
selskabsniveau. Det vil således forekomme, at det enkelte selskab får tildelt 
et krav, som afviger fra det, de ville have fået, hvis 2011-modelændringen i 
stedet blev rullet tilbage. 

Tabel 2. Samlede effektiviseringskrav i kr. ved hhv. gammel og ny model med justeret 
fraktil 

År Gammel model  
Ny model, 

Ændring 
83 pct. fraktil 

2012 (2011-data) 8.516.318 5.158.817 -3.357.501 

2011 (2010-data) 3.112.628 3.668.182 555.554 

2010 (2009-data) 4.142.788 4.029.864 -112.924 

Gennemsnit 5.257.245 4.285.621 -971.624 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det samlede kravniveau i 2012 
med justeringen lander på et markant lavere niveau end niveauet for den 
gamle model, jf. tabel 2. Faktisk fremgår det, at den valgte modeljustering 
netop i år til gunst for selskaberne medfører en sænkning af det samlede ef-
fektiviseringskrav i forhold til den gamle model. Det skal derfor understre-
ges, at dette skyldes særlige forhold ved dette års data, idet modeljusterin-
gen ved brug af både 2010- og 2009-data rammer ganske tæt på kravniveau-
et ved brug af den gamle model.  

Kravændringerne som følge af 2011-modelændringen skyldes både ændrin-
ger i selskabernes individuelle afbrudsvarigheder/-hyppigheder samt i deres 
individuelle tærskelværdier. Hvordan disse ændres, afhænger af selskabets 
net- og kundestruktur på de fire spændingsniveauer samt af ændringen i den 
overordnede tærskelværdi. Modelændringen indebærer et skift fra vægtnin-
gen med km net til også at vægte med antal kunder. Det har den helt over-
ordnede konsekvens, at de højere spændingsniveauer tenderer til at vægte 
tungere efter modelændringen end før modelændringen.  



 

73 

 

 

 

 

Når selskabets afbrudsvarighed/-hyppighed og tærskelværdi ændres, påvir-
kes kravet endvidere forskelligt afhængigt af selskabets eksisterende over-
skridelse af tærskelværdien. Såfremt selskabet i forvejen havde en stor over-
skridelse og dermed blev pålagt det maksimale krav i den gamle model, vil 
ændringen i afbruds-/hyppigheder og/eller tærskelværdier i mange tilfælde 
ikke påvirke kravet.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at opjusteringen af fraktilen fra 
80 til 83 pct. isoleret set har en entydig nedadgående/neutral effekt på krav-
størrelsen. Dette skyldes, at fraktiljusteringen alt andet lige medfører højere 
tærskelværdier og dermed lavere overskridelser for selskaberne. Selskaber 
med store overskridelser vil dog fortsat blive pålagt det fulde effektivise-
ringskrav, og vil derfor ikke blive påvirket. 

Ved en fraktil på 83 pct. er det samlede effektiviseringskrav for 2012 ved 
den nye, justerede model på kr. 5.158.817. Til sammenligning ville det sam-
lede krav ved brug af den gamle model (2010-modellen) på årets data have 
været på kr. 8.516.318. For 2012 medfører den kombinerede modelændring 
fra 2011 og modeljustering for 2012 således, at det samlede krav falder med 
kr. 3.357.501, jf. tabel 2. Den gennemsnitlige ændring i det samlede effekti-
viseringskrav for de tre år er ved en fraktilstørrelse på 83 pct. på -971.624 
kr. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer samlet, at en modeljustering, 
hvor fraktilen hæves fra 80 til 83 pct. er i tråd med, hvad der blev tilkende-
givet over for branchen ved sidste års benchmarkingafgørelse.  

 

2. Modelændring på enkeltkundeniveau 

2.1. Historik fra benchmarkingen i 2011 
 

Kort beskrivelse af den eksisterende model 
Til brug for 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.  

Tærskelværdierne fastsættes herfra som det maksimale antal af-
brud/afbrudsminutter, som mindst 99,5 pct. af samtlige kunder oplever på 
hvert spændingsniveau.  

Selskaber, hvor flere end 1 pct. af kunderne oplever flere/længere afbrud 
end tærskelværdien, får et effektiviseringskrav. Dette kan maksimalt udgøre 
0,5 pct. af de påvirkelige omkostninger for hver af de fire kategorier, der 
indgår i modellen, dvs. for hhv. hyppighed og varighed på hhv. 0,4-1 og 1-
25 kV.   
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I den eksisterende model foretages herefter en vægtning af afbrudshyppig-
hederne/-varighederne ud fra fordelingen af selskabets net på 0,4-1 og 1-25 
kV. En virksomhed, som f.eks. får det maksimale krav på 0,5 pct. for af-
brudshyppigheden på 0,4-1 kV og som har sit net ligeligt fordelt på de to 
spændingsniveauer, vil således få et effektiviseringskrav for hyppighed 0,4-
1 kV på 0,25 pct. Denne vægtning medfører, at to selskaber, som har identi-
ske afbrudshyppigheder/-varigheder, kan få forskellige krav afhængigt af 
netstrukturen alene. 

2.2. Ændring af model på enkeltkundeniveau 2012 (2011-data) 
 
Der foretages i år en ændring af udmøntningen af effektiviseringskravet på 
enkeltkundeniveau. Udmøntningen ændres fra diskret til kontinuert, så der 
gives krav efter overskridelsens størrelse op til et fastsat loft, hvorefter der 
gives det maksimale effektiviseringskrav på 0,5 pct. svarende til kravud-
møntningen på aggregeret niveau. 

Hermed skabes større overensstemmelse mellem modellerne på enkeltkun-
deniveau og aggregeret niveau, hvor der ligeledes er en kontinuert kravud-
måling. Endvidere vil ændringen også betyde, at graden af et selskabs over-
skridelse af tærskelværdierne nu har betydning for kravudmålingen. Endelig 
vil uhensigtsmæssighederne, som følger af vægtningen med km net i krav-
bestemmelsen, også udgå. Modelændringen foretages med udgangspunkt i, 
at ændringen så vidt muligt er neutral i forhold til det samlede niveau af 
krav. 

I forbindelse med overgangen til en gradueret kravudmøntning skal der fast-
lægges en række parametre, jf. figur 1. 
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Figur 1. Kontinuert kravudmåling af effektivisering skrav 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Neutral zone 
Sekretariatet vurderer, at grænseværdien for, hvornår selskaber får et effek-
tiviseringskrav, ikke i udgangspunktet bør ændres i forhold til tidligere. Sel-
skaber, hvor under 1 pct. af kunderne oplever en dårligere leveringskvalitet 
end den fastsatte tærskelværdi, vil således fortsat ikke blive pålagt noget ef-
fektiviseringskrav (neutral zone). Dette betyder, at det uafhængigt af mo-
delændringen vil være de samme selskaber, der pålægges krav i 2012. 

Loft 
Endvidere vurderer sekretariatet, at det maksimale effektiviseringskrav, sel-
skaberne kan modtage i en given kategori, bør være på 0,5 pct. i overens-
stemmelse med benchmarkingen på aggregeret niveau, hvor der maksimalt 
set kan opnås krav på 2 pct. svarende til krav på 0,5 for hyppighed og varig-
hed på hvert af de to spændingsniveauer. 

I den eksisterende model er effektiviseringskravet som udgangspunkt også 
0,5 pct. for hhv. afbrudshyppighed og -varighed på hvert spændingsniveau, 
men pga. sammenvejningen af km net på tværs af spændingsniveauerne er 
det maksimale effektiviseringskrav reelt set på 1 pct.21 Det maksimale krav 

                                                 

21 Betragt f.eks. et selskab, der pålægges det maksimale krav på 0,5 pct. i alle fire kategorier 
og som har 75 pct. af sit net på 0,4-1 kV og 25 pct. af nettet på 1-25 kV. Effektiviserings-
kravet for dette selskab vil så med den gamle model blive 0,5*0,75=0,375 pct. for de to 
overskridelser på 0,4-1 kV samt 0,5*0,25=0,125 pct. for de to overskridelser på 1-25 kV, 
svarende til et samlet krav på 1 pct.  
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vil således stige fra 1 pct. til 2 pct. ved modelændringen.22 Imidlertid vil den 
graduerede skala samtidig medføre, at selskaberne med de laveste overskri-
delser vil få et lavere krav end hidtil, hvilket har en modsatrettet effekt på 
kravniveauet.  

Fastsættelse af gradueringsparameter 
Grænsen for, hvor stor en overskridelse, der udløser det maksimale krav på 
0,5 pct., er afhængig af hældningen på kurven i figur 1. Denne hældning be-
stemmes i modelberegningerne af en kravgradueringsparameter. Desto stør-
re kravgradueringsparameter, desto stejlere hældning og dermed også flere 
selskaber, der pålægges det maksimale krav. Kravgradueringsparameteren 
påvirker således niveauet af branchens samlede effektiviseringskrav, og 
modelændringen kan derfor gøres neutral i forhold til det samlede krav ved 
at justere på kravgradueringsparameteren. 

I tabel 3 ses for forskellige kravgradueringsparametre en oversigt over æn-
dringen i kravniveauet i kr. ved indførelsen af en gradueret kravudmåling 
for hvert af de tre år 2012 (2010-data), 2011 (2010-data) samt 2010 (2009-
data).  

Tabel 3. Ændring i samlet krav i kr. for forskellige kravgradueringsparametre 

  
Krav i  

gl. model 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

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. 

Det fremgår af tabel 3, at det samlede krav i 2012 er væsentligt lavere end i 
de to foregående år. Dette skyldes, at det i 2012 i overvejende grad er små 
selskaber, der pålægges krav.23 Som det også var tilfældet på aggregeret ni-
veau, kan der som følge af store forskelle i selskabernes påvirkelige om-
kostninger være store fluktuationer i den samlede effektiviseringskrav fra år 
til år. 

For i så vidt muligt omfang at tage højde for forskelle i datagrundlaget fra år 
til år betragtes den gennemsnitlige kravændring for årene 2010-2012 ved 

                                                 

22 Det maksimale krav på 2 pct. gives dog kun, såfremt et selskab har store overskridelser af 
tærskelværdierne for både hyppighed og varighed på begge spændingsniveauer, hvilket 
sker meget sjældent, og ikke er sket i hverken 2010 eller 2011. 
23 Dette kan illustreres ved, at de samlede påvirkelige omkostninger for de 9 selskaber, der i 
2012 pålægges krav, kun udgør 3 pct. af de samlede påvirkelige omkostninger for alle sel-
skaber. Til sammenligning udgjorde de påvirkelige omkostninger for de selskaber, der fik 
krav i 2011 og 2010, hhv. 14 og 17 pct. af de samlede påvirkelige omkostninger. 
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valget af gradueringsparameter. I henhold til tabel 3 vil en kravgraduerings-
parameter på 0,4 give den mindste gennemsnitlige ændring i det samlede 
krav og således den største grad af kravneutralitet ved modelændringen for 
de viste kravgradueringsparametre. På denne baggrund fastlægges kravgra-
dueringsparameteren til 0,4. Ved denne kravgradueringsparameter forøges 
det samlede krav gennemsnitligt med kr. 9.659 i forhold til den gamle mo-
del svarende til en gennemsnitlig stigning på 1,3 procent af det samlede 
gennemsnitlige krav. 

Ved en gradueringsparameterværdi på 0,4 vil det maksimale krav udløses, 
når mindst 2,25 pct. af et selskabs kunder har oplevet en større afbrudsva-
righed/hyppighed end den varighed/hyppighed mindst 99,5 pct. af alle kun-
der har oplevet, svarende til at selskabets afbrudsvarighed/hyppighed er på 
2,25. Dette svarer til en procentmæssig overskridelse af 1-procents grænsen 
på 125 pct. Endvidere vil parameterværdien på 0,4 medføre, at gennemsnit-
ligt halvdelen af alle overskridelser (samlet for hyppighed og varighed for 
begge spændingsniveauer) medfører det maksimale krav på 0,5 pct. Der er 
således en vis risiko for, at et selskab bliver pålagt det maksimale krav, 
hvilket af sekretariatet vurderes som værende rimeligt. 

Til sammenligning er gradueringsparameteren på aggregeret niveau på 0,1. 
Parameterværdien fastsættes med de 0,4 således lidt højere på enkeltkunde-
niveau svarende til en mere stejl hældning på gradueringen, jf. figur 1. Dette 
følger af målet om så vidt muligt at holde kravniveauet neutralt ved model-
ændringen. 

3. Opsummering 

På baggrund af ovenstående ændres benchmarkingmodellerne for kvalitet i 
leveringen på følgende måde: 
 

• På aggregeret niveau foretages en modeljustering, således at 2011-
modelændringen set over en årrække ikke markant ændrer det sam-
lede krav, branchen bliver pålagt i benchmarkingen af selskabernes 
kvalitet i levering på aggregeret niveau. Modeljusteringen er foreta-
get ved at ændre på fraktilen i forbindelse med fastsættelsen af de 
overordnede tærskelværdier fra 80 pct. til 83 pct. 
 

• På enkeltkundeniveau indføres en kontinuert kravudmøntning med 
en uændret neutral zone på 1 pct. og et kravloft for hhv. afbrudshyp-
pighed og -varighed på 0,5 pct. for hvert spændingsniveau. Gradue-
ringsparameteren fastsættes til 0,4. Dette medfører, at modelændrin-
gen så vidt muligt set over en årrække gennemsnitligt er neutral i 
forhold til det samlede kravniveau. 
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Bilag 9: Statistik og udvikling for kvalitet i leve ringen på aggre-
geret niveau 

I perioden 2008-2012 er der på aggregeret niveau beregnet krav med en ak-
kumuleret værdi af ca. 28 mio. kr. De samlede årlige krav, i forbindelse med 
benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau, ligger mellem 3 
og 8 mio. kr., jf. tabel 1. Det fremgår af tabel 1, at kravniveauet har været 
faldende i perioden 2008-2011, og stigende igen fra 2011 til 2012.24 

 

Tabel 1. Samlet krav i kr. på aggregeret niveau for årene 2008-2012 
  2008 2009 2010 2011 2012 I alt 
Krav i alt (kr.) 8.057.000 7.438.000 4.142.788 3.114.723 5.158.817 27.911.328 
Kilde: Benchmarkingafgørelser for 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. 

 

I 2011 afbrød selskaberne i gennemsnit elektriciteten til kunderne i ca. 4,09 
minutter pr. kunde, og i gennemsnit blev hver 0,10 kunde afbrudt samme år, 
jf. tabel 2. Til sammenligning blev kunderne afbrudt 4,24 minutter i 2010, 
mens det i gennemsnit var hver 0,09 kunde, der blev afbrudt i 2010.  

 

Tabel 2. Gennemsnitlig afbrudshyppighed og afbrudsvarighed pr. kunde i 2011 på 
aggregeret niveau 
  I alt, alle selskaber 
Gennemsnitlig afbrudshyppighed pr. kunde pr. år 0,10 
Gennemsnitlig afbrudsvarighed pr. kunde pr. år 4,09 
Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet.  

 

 

 

 

                                                 

24 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det samlede kravniveau et givent år påvirkes af 
størrelsen af de selskaber, der pålægges krav, idet kravene beregnes som en procentsats af 
et selskabs påvirkelige omkostninger. Ændringer i det samlede krav fra år til år skyldes så-
ledes ikke alene ændringer i kvaliteten i levering, men kan også afspejle, at selskaber af 
forskellig størrelse pålægges krav. Der er dermed ikke direkte sammenlignelighed mellem 
årene. 
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Selskabernes afbrudshyppigheder og -varigheder varierer en del mellem de 
fire spændingsniveauer, jf. tabel 3. Selskaberne har flest og længst afbrud på 
1-25 kV niveauet. 

 

Tabel 3. Vægtede gennemsnitsværdier og maksima af afbrudshyppigheder og af-
brudsvarigheder 2011 

  
Afbrudshyppighed Afbrudsvarighed 

(Antal afbrud  
pr. kunde pr. år) 

(Antal afbrudte minutter  
pr. kunde pr. år) 

  
Vægtede gennem-

snits-værdier 
Maksima 

Vægtede gennem-
snits-værdier 

Maksima 

0,4-1 kV 0,03 0,14 3,25 45,86 
1-25 kV 0,25 1,05 11,09 41,56 
25-70 kV 0,07 1,13 1,15 24,03 
70-170 kV 0,02 0,05 0,16 0,66 
Alle 0,10 1,13 4,09 45,86 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Det fremgår af tabel 3, at de vægtede gennemsnitsværdier af afbrudshyppig-
hederne varierer mellem 0,02-0,25 afbrud, mens den maksimale afbruds-
hyppighed varierer mellem 0,14-1,13 afbrud inden for de fire spændingsni-
veauer. Ligeledes fremgår det af tabel 3, at de vægtede gennemsnitsværdier 
af afbrudsvarighederne på de forskellige spændingsniveauer varierer mel-
lem 0,16-11,09 minutter, mens de maksimale afbrudsvarigheder varierer 
mellem 0,66-45,86 minutter. Vægtningen af gennemsnitsværdierne er fore-
taget med afsæt i selskabernes antal kunder. 
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Figur 1 viser udviklingen i de vægtede gennemsnitværdier for afbrudshyp-
pigheder for spændingsniveauerne 0,4-1 kV25, 1-25 kV, 25-70 samt 70-170 
kV i perioden 2007-2011.  

Figur 1. Vægtede gennemsnitsværdier for afbrudshyppigheden fordelt på forskellige 
spændingsniveauer over perioden 2007-2011 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Ny opdeling af spændingsniveauer for 2010-data. Opdelingen er nu 0,4-1 kV og 1-25 
kV. Den har hidtil heddet 0,4-6 kV og 6-25 kV. 

 

Fra 2010 til 2011 var den gennemsnitlige afbrudshyppighed uændret for 0,4-
1 kV og 1-25 kV, mens den steg på 25-70 kV og faldt på 70-170 kV. For 
0,4-1 kV er den gennemsnitlige afbrudshyppighed stort set uændret i hele 
perioden 2008 til 2011. 

Den gennemsnitlige afbrudshyppighed for 1-25 kV er modsat de øvrige 
spændingsniveauer faldet i hele perioden fra 2007 og frem til 2010. Den 
gennemsnitlige afbrudshyppighed for 25-70 kV har været skiftevis stigende 
og aftagende i perioden, senest med en stigning fra 2010-2011. Endelig er 
den gennemsnitlige afbrudshyppighed for 70-170 kV efter en fordobling i 
størrelse fra 2007-2008 faldet over hele perioden fra 2008 til 2011 og lå i 
2011 under niveauet for 2007. 

                                                 

25 Spændingsniveauerne var for data til og med 2009 opdelt således: 0,4-6 kV, 6-25 kV, 25-
70 kV og 70-170 kV. For overblikkets skyld benyttes alene den nuværende opdeling i dette 
notat. 
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Figur 1 viser, at selskabernes gennemsnitlige antal afbrud pr. kunde er højt 
på spændingsniveauet 1-25 kV relativt til afbrudshyppigheden på de tre øv-
rige spændingsniveauer. Den gennemsnitlige afbrudshyppighed er lavere i 
2011 end i 2007 på de tre spændingsniveauer 0,4-1, 1-25 samt 70-170 kV. 
For spændingsniveauet 25-70 kV er afbrudshyppigheden i 2011 højere i 
2011 end i 2007, men der synes dog ikke at være nogen klar tendens for ud-
viklingen i afbrudshyppigheden for dette spændingsniveau. 

De vægtede gennemsnitsværdier for afbrudsvarigheden er for spændingsni-
veauerne 0,4-1 kV og 25-70 kV faldet i 2011 set i forhold til 2010, mens de 
er uændrede for 1-25 kV og 70-170 kV, jf. figur 2 nedenfor. Til sammenlig-
ning faldt afbrudsvarighederne i 2010 for alle spændingsniveauer på nær 
0,4-1 kV. Den vægtede gennemsnitlige afbrudsvarighed er for alle spæn-
dingsniveauer lavere i 2011 end i 2007. 

Figur 2. Vægtede gennemsnitsværdier for afbrudsvarigheden fordelt på forskellige 
spændingsniveauer over perioden 2007-2011 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Ny opdeling af spændingsniveauer for 2010-data. Opdelingen er nu 0,4-1 kV og 1-25 
kV. Den har hidtil heddet 0,4-6 kV og 6-25 kV. 
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Bilag 10: Statistik og udvikling for kvalitet i lev eringen på en-
keltkundeniveau 

I dette bilag gives et overblik over udviklingen i de beregnede krav i forbin-
delse med benchmarkingen af kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau for 
hhv. afbrudshyppighed og -varighed i perioden 2008-2012. I perioden 2008-
2012 er der på enkeltkundeniveau beregnet krav med en akkumuleret værdi 
af 4,4 mio. kr.26 De beregnede krav i forbindelse med benchmarking af kva-
litet i levering på enkeltkundeniveau, har imidlertid varieret meget henover 
disse fem år. 

Benchmarkingen af afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau er i 2012 gen-
nemført for femte år i træk, mens benchmarkingen af afbrudsvarighed på 
enkeltkundeniveau kun har været gennemført de seneste to år. Det bemær-
kes, at data for 2010 ikke er direkte sammenlignelig med data for de tre fo-
regående år. Baggrunden herfor er ændringen i indberetningen 2011 mht. 
uvarslede og varslede afbrud i 2010. 

Tabel 1 angiver den samlede fordeling af enkeltkunders afbrudshyppighed i 
2009, 2010 og 2011. Det fremgår, at fordelingen på 0,4-1 kV-niveau er me-
get ens i disse tre år.27 I alle tre år oplevede ca. 98 pct. af kunderne på lav-
spænding ikke at være blevet afbrudt i løbet af året. På 1-25 kV-niveau op-
levede næsten 90 pct. af kunderne nul afbrud i 2009. I 2010 og 2011 steg 
den samlede afbrudshyppighed dog, idet mere end 20 pct. af alle kunder op-
levede at blive afbrudt i disse to år. 

Tabel 1. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudshyppighed 2009-2011 
Antal afbrud 0,4-1 kV (pct.) 1-25 kV (pct.) 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

0 98,5 97,6 97,7 89,7 77,8 78,2 

1 1,4 2,1 2,0 8,0 17,0 16,7 

2 0,1 0,2 0,2 1,8 3,9 3,8 

3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,9 

4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 

5 eller flere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Det gråmarkerede område angiver de 0,5 pct. (eller færre afhængig af hvordan kun-
derne fordeler sig) af kunderne, som danner grundlag for fastsættelsen af tærskelværdien. 
Se bilag 7 for yderligere vedr. fastsættelse af tærskelværdien. 

                                                 

26 Svarende til summen af de samlede krav i tabel 3 og tabel 4. 
27 Denne lighed skyldes for så vidt angår 2010 og 2011 dog til dels, at tærskelværdierne i 
2011 beregnes på basis af de gennemsnitlige fordelinger af afbrudshyppighederne for 2010 
og 2011. 
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Tabel 2 viser tilsvarende den samlede fordeling af enkeltkunders afbrudsva-
righed i 2010 og 2011. Også for afbrudsvarighederne er fordelingen meget 
ens i 2010 og 2011, her for både 0,4-1 kV og 1-25 kV28. For 0,4-1 kV ople-
vede ca. 98 pct. af kunderne i begge år en varighed på 0-1 min (i overvejen-
de grad kunderne med 0 afbrud i tabel 1).  

De resterende godt 2 pct. af kunderne er fordelt på de øvrige afbrudsvarig-
heder, dog har kun ganske få kunder i 2010 og 2011 samlet set oplevet af-
brud af hhv. 1-20 og 1-10 minutters varighed. For 1-25 kV har ca. 76 pct. af 
kunderne oplevet afbrudsvarigheder på 0-1 minutter. De resterende 24 pct. 
af kunderne har oplevet varierende afbrudsvarigheder, der er dog en tendens 
til, at relativt få kunder har oplevet varigheder i tidsintervallerne på over 3 
timer (180 min.). 

Tabel 2. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudsvarighed 2010-2011 
Antal afbrud 0,4-1 kV (pct.) 1-25 kV (pct.) 

  2010 2011 2010 2011 

0-1 min 97,7 97,8 75,8 76,6 

1-3 min 0,0 0,0 2,7 2,7 

3-10 min 0,0 0,0 4,1 3,6 

10-20 min 0,0 0,1 1,6 1,9 

20-30 min 0,1 0,1 2,5 2,4 

30-60 min 0,4 0,3 6,4 6,1 

60-90 min 0,3 0,3 3,1 2,9 

90-120 min 0,3 0,3 1,7 1,6 

120-180 min 0,5 0,5 1,2 1,3 

180-240 min 0,3 0,3 0,5 0,5 

240-300 min 0,1 0,1 0,2 0,2 

300-360 min 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

>720 min 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Det gråmarkerede område angiver de 0,5 pct. (eller færre afhængig af, hvordan kun-
derne fordeler sig) af kunderne, som danner grundlag for fastsættelsen af tærskelværdien. 
Se bilag 7 for yderligere vedr. fastsættelsen af tærskelværdien. 

 

 

 

                                                 

28 Som for afbrudshyppigheden skyldes ligheden delvist, at tærskelværdierne i 2011 bereg-
nes på basis af de gennemsnitlige fordelinger af afbrudsvarighederne for 2010 og 2011. 
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I tabel 3 og tabel 4 fremgår udviklingen i de samlede krav på hhv. afbruds-
hyppighed og afbrudsvarighed. 

Tabel 3. Krav i kr. for afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Krav i alt for afbrudshyppighed  
på enkeltkundeniveau 

2.148.061 173.434 800.379 630.679 95.746 

Kilde: Benchmarkingafgørelser for 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. 
Note: Benchmarking af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau er indført i 2011. 
Note: Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærme-
ste 1.000 kr. i forbindelse med udmøntningen. 

 
Tabel 4. Krav i kr. for afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau 2011-2012 
  2011 2012 

Krav i alt for afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau  528.976 22.829 
Kilde: Benchmarkingafgørelser for 2011 og 2012. 
Note: Benchmarking af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau er indført i 2011. 
Note: Det skal bemærkes, at de samlede krav for kvalitet i levering afrundes ned til nærme-
ste 1.000 kr. i forbindelse med udmøntningen. 

 

Det fremgår af tabel 3 og 4, at der er store forskelle i kravene fra år til år. 
Generelt er kravene i kr. imidlertid ikke direkte sammenlignelige fra år til 
år, da den samlede størrelse kan variere alt efter størrelsen på de selskaber, 
der har fået beregnet et krav, idet kravet beregnes ud fra selskabernes påvir-
kelige omkostninger. Den store variation over årene kan således forklares 
ved, at der over de fire år har været en blandet fordeling af store, mellemsto-
re og små selskaber, som har fået beregnet et krav. 

Ved sammenligning af de enkelte år ses det, at kravene i 2009 og 2012 er 
markant lavere end de øvrige år, samt at kravet i 2008 er væsentligt højere. 
Det ses endvidere, at de samlede krav for hhv. hyppighed og varighed synes 
at være på omtrent samme niveau i både 2011 og 2012. 



Bilag 11: Parternes bemærkninger til høringsudkast af notat 

 

Følgende selskaber har indsendt høringssvar til Sekretariatet for Energitil-
synet: 

1. Dansk Energi 

2. Dansk Energi – Analyse af Peter Bogetoft 

3. Dong Energy Eldistribution A/S 

4. SEAS-NVE Net A/S 

5. Syd Energi Net A/S 

6. EnergiMidt Net A/S 

7. Nyfors Net A/S 

8. Smidt Knudsen Advokatfirma på vegne af NOE Energi A/S, Thy-
Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og RAH Net A/S 

9. TRE-FOR El-net A/S 

10. ENV Net A/S 
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Høringssvar til udkast til afgørelse om reduktion af 
elnetselskabernes indtægtsrammer for 2013 

Dansk Energi har den 28. september 2012 modtaget et udkast til af-

gørelse om reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2013 

fra Energitilsynet.  

 

Med dette høringssvar retter Dansk Energi fire centrale kritikpunkter 

mod den anvendte benchmarkingmetode og reduktion af selskaber-

nes indtægtsrammer: 

 

1. Der udmøntes et for stort effektiviseringspotentiale 

2. Der anvendes forkert metode til håndtering af fjernaflæste elmå-

lere 

3. Afgørelsen modvirker omstillingen af elnettet til smart grid 

4. Benchmarkingen tilskynder til inoptimal høj leveringssikkerhed 

 

Alle fire kritikpunkter er kort opridset nedenfor og er yderligere uddy-

bet i afsnittene på de kommende sider. Dansk Energi opretholder 

samtidig alle fremførte kritikpunkter, der fremgår af tidligere afgivne 

høringssvar og klageskrivelser. 
  

Dok. ansvarlig: TNE  
Sekretær:   
Sagsnr:  s2012-781  
Doknr: d2012-12829-58.0  
26-10-2012  
  

Dansk Energi retter 

fire centrale kritik-

punkter 
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Samlet set opfordrer Dansk Energi til: 

 

- at Energitilsynet i sin kravsudmåling respekterer den åbenlyse 

statistiske modelusikkerhed, der er knyttet til den anvendte 

benchmarkingmodel, ved at ingen selskaber meddeleles krav om 

indhentning af mere end halvdelen af det beregnede effektivise-

ringspotentiale over en fireårig periode, 

 

- at Energitilsynet standser kravsudmålingen for selskaber, der 

allerede er pålagt effektiviseringskrav svarende til det i 2007 op-

gjorte potentiale evt. tillagt det nye dokumenterbare potentiale 

der måtte opstå som følge af, at best practice løbende effektivi-

seres, 

 

- at Energitilsynet ikke foretager ændringer vedr. håndteringen af 

omkostninger til fjernaflæste målere i den økonomiske bench-

markingmodel i forhold til den model, der blev anvendt i 2011, 

 

- at Energitilsynet godkender omkostninger til smart grid investe-

ringer som ekstraordinære omkostninger, indtil resultatet af el-

reguleringseftersynet foreligger og der er identificeret en model, 

der på robust grundlag opererer med andre omkostningsdrivere 

end den aktuelle såkaldte netvolumen, 

 

- at Energitilsynet fastsætter en samfundsøkonomisk fornuftig tær-

skelværdi for leveringssikkerhed, og at der ikke meddeleles øko-

nomiske sanktioner til selskaber, der opfylder denne tærskel-

værdi, og at Energitilsynet undlader at meddele nye økonomiske 

sanktioner, indtil denne tærskelværdi foreligger, 

 

- at Energitilsynet ud over ovenstående i øvrigt ikke foretager 

yderligere ændringer i benchmarkingen af den økonomiske ef-

fektivitet og af leveringssikkerhed, førend resultatet af det af re-

geringen nedsatte El-reguleringsudvalg har afsluttet sit arbejde 

og relevante anbefalinger er implementeret i lovgivningen. 

 

   

 

I forhold til udmøntning af effektiviseringskrav viser en statistisk ana-

lyse udført af professor Peter Bogetoft, at den af Energitilsynet an-

vendte benchmarkingmodel rent statistisk overvurderer effektivise-

ringspotentialet og udmønter for høje effektiviseringskrav. Dansk 

Energi opfordrer derfor til en langt mere forsigtig udmøntning af de 

opgjorte effektiviseringspotentialer, der anerkender metodeusikker-

heden ved den anvendte model, og i langt større udstrækning ud-

trykker en kritisk tilgang til anvendelse af statistiske modelresultater, 

Der udmøntes et for 

stort effektivise-

ringspotentiale 
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end tilfældet er med Energitilsynets udmøntning af effektiviserings-

krav i dag. Energitilsynet tolker de facto alle afvigelser i forhold til 

modellen som ineffektivitet, selvom en del af denne afvigelse skyl-

dels modelusikkerhed og usikkerhed vedr. data, hvilket ikke har no-

get at gøre med selskabernes reelle effektiviseringspotentialer. Peter 

Bogetofts analyser viser, at Energitilsynets model overvurderer ef-

fektiviseringsmulighederne med helt op til 74 pct., hvilket Energitilsy-

net opfordres til at tage hensyn til i udmøntningen af effektiviserings-

krav.  Endvidere opfordres Energitilsynet til at begrunde, hvorledes 

den anvendte benchmarkingmodel udmærker sig i international 

sammenligning mht. robusthed og præcision i en sådan grad, at 

Energitilsynet finder grundlag for at anlægge en markant mere re-

striktiv betragtning end andre regulatorer i EU, jf. nedenfor.  

 

På kort sigt bør Energitilsynet ændre den praksis, der anvendes til at 

udmønte effektiviseringskrav og anerkende den statistiske usikker-

hed, som er indbygget i benchmarkingmodellen. Dansk Energi op-

fordrer til, at Energitilsynet i sin kravsudmåling respekterer den åben-

lyse statistiske modelusikkerhed, der er knyttet til den anvendte 

benchmarkingmodel, ved at ingen selskaber meddeleles krav om 

indhentning af mere end halvdelen af det beregnede effektivise-

ringspotentiale over en fireårig periode. Konkret forslår Dansk Energi 

på baggrund af den statistiske analyse gennemført af Peter Boge-

toft, at Energitilsynet anvender en korrektionsfaktor på 0,5.  

 

Der bør samtidig indføres et loft for det akkumulerede udmålte krav 

som selskaberne kan blive pålagt. Dansk Energi anbefaler Energitil-

synet til at standse kravsudmålingen for selskaber, der allerede er 

pålagt effektiviseringskrav svarende til det i 2007 opgjorte potentiale 

evt. tillagt det nye dokumenterbare effektiviseringspotentiale, der op-

står som følge af effektiviseringer blandt de bedste selskaber.  

 

Dette kritikpunkt er uddybet i afsnittet Der udmøntes et for stort ef-

fektiviseringspotentiale.  

 

Dansk Energi anerkender ikke den af Energitilsynet anvendte model 

til benchmarking af selskabernes effektivitet, jf. ovenfor fremførte ar-

gumenter og som uddybet nedenfor. Uagtet dette er det væsentligt 

at påpege, at den anvendte metode til håndtering af fjernaflæste el-

målere er forkert og er ikke konsistent med grundkonstruktionen i 

den af Energitilsynet anvendte benchmarkingmodel. Den nye af-

skrivningsækvivalent er fastsat på et alt for usikkert og ikke gennem-

arbejdet grundlag, hvilket medfører, at inddragelsen af ækvivalenten 

bidrager med betydelig mere usikkerhed i modellen end det, tiltaget 

bidrager til egentlig effektivitetsmåling.  

 

Der anvendes forkert 

metode til håndtering 

af fjernaflæste elmå-
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Energitilsynet bør ikke foretage ændringer vedr. håndteringen af om-

kostninger til fjernaflæste målere i den økonomiske benchmarking-

model i forhold til den model, der blev anvendt i 2011. Dermed und-

gås det, at selskaberne pålægges effektiviseringskrav vedrørende 

fjernaflæste elmålere, der er et resultat af det enkelte selskabs valg 

af afskrivningsperiode samt af øvrig metodeusikkerhed, og som ikke 

reelt udtrykker det enkelte selskabs effektivitet ved at etablere og 

drive fjernaflæste elmålere.  

 

Dette kritikpunkt er uddybet i afsnittet Der anvendes forkert metode 

til håndtering af fjernaflæste elmålere. 

 

Det fremsendte udkast til benchmarking af elnetselskaber gør det 

meget vanskeligere at fremme omstillingen af elnettet til et smart 

grid. Der introduceres i realiteten en ny økonomisk straf til selskaber, 

der investerer i ny teknologi samt til selskaber, der har installeret 

fjernaflæste elmålere og nye IT-systemer, der kan anvendes til time-

afregning af kunder. Afgørelsen bevirker dermed, at selskaber der 

anvender ny teknologi i elnettet bliver økonomisk dårligere stillet 

sammenlignet med selskaber, der anvender traditionel teknologi.  

 

Dansk Energi opfordrer derfor Energitilsynet til at godkende omkost-

ninger til smart grid investeringer som ekstraordinære omkostninger, 

indtil resultatet af el-reguleringseftersynet foreligger og der er identi-

ficeret en model, der på robust grundlag opererer med andre om-

kostningsdrivere end traditionelle netkomponenter (den aktuelle så-

kaldte netvolumen). 

 

Samtidig bør Energitilsynet - på samme vis som regulatoren i Norge 

- bidrage til at sikre stabile rammevilkår for danske elnetselskaber og 

undgå at ændre benchmarkingmodellen fra det ene år til det andet - 

med store økonomiske konsekvenser for selskaberne til følge. 

 

Dette kritikpunkt er uddybet i afsnittet Afgørelsen modvirker omstil-

ling til smart grid. 

 

Med årets udkast til afgørelse finder Energitilsynet anledning til at 

pålægge flere elnetselskaber effektiviseringskrav som følge af deres 

niveau for leveringssikkerhed. En netop gennemført analyse viser, at 

en gennemsnitlig elforbruger i Danmark har haft strøm i stikkontak-

ten i mere end 99,99 pct. af årets 8.760 timer. Dansk Energi vurde-

rer, at leveringssikkerheden i dag er så høj, at den samfundsmæssi-

ge gevinst forbundet med en endnu højere leveringssikkerhed ikke 

modsvarer omkostningerne ved at øge den i forvejen ekstremt høje 

leveringssikkerhed.  

 

Afgørelsen modvir-

ker omstilling af el-

nettet til smart grid 

Benchmarkingen 

tilskynder til inopti-

mal høj leveringssik-
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Energitilsynet opfordres derfor til at fastsætte en samfundsøkono-

misk fornuftig tærskelværdi for leveringssikkerhed, der bevirker, at 

der ikke tildeles økonomiske sanktioner til selskaber, der opfylder 

denne tærskelværdi. Energitilsynet bør undlade at tildele selskaber 

økonomiske sanktioner indtil det tidspunkt hvor denne tærskelværdi 

foreligger.   

 

Dette kritikpunkt er uddybet i afsnittet Benchmarkingen tilskynder til 

inoptimal høj leveringssikkerhed. 

 

Generelle bemærkninger 

Overordnet set er det et problem i udmøntningen af den anvendte 

benchmarkingmodel, at den bremser investeringer i nye netkompo-

nenter, ud over helt vitale reinvesteringer. Det skyldes, at effektivite-

ten udmåles op imod gennemsnittet af de 10 pct. mest effektive sel-

skaber. Hvis et selskab investerer i et nyt netkomponent, fx en for-

stærkning af nettet, vil der derfor umiddelbart være 95 pct. sandsyn-

lighed for, at benchmarkingmodellen udpeger investeringen som in-

effektiv, og at selskabet dermed får beskåret indtægtsrammen per-

manent.  

 

Der er behov for, at Energitilsynet forholder sig til modellens grund-

læggende problemer med at give en sund økonomisk tilskyndelse til 

at gennemføre investeringer. Det er afgørende både i forhold til det 

igangværende elreguleringseftersyn samt den energipolitiske aftale 

fra foråret, hvoraf det fremgår, at der snart skal fremlægges en smart 

grid strategi. En uændret videreførelse af den nuværende bench-

markingmodel forekommer vanskeligt foreneligt med en smart grid 

strategi og behovet for robust økonomisk tilskyndelse til effektive in-

vesteringer. Tilsvarende er der behov for, at Energitilsynet skaber en 

fremadrettet afklaring af, hvordan man vil effektivitetsregulere ener-

gimåling set i lyset af, at den energipolitiske aftale skal følges op 

med en aftale om udrulning af timeafregnede, fjernaflæste målere. 

 

Der udmøntes et for stort effektiviseringspotentiale 

Med årets udkast til afgørelse udmønter Energitilsynet igen et bety-

deligt krav om effektivisering og reduktion af indtægtsrammer. Det 

sker til trods for, at Energitilsynet nu på brancheniveau har indhøstet 

hele det effektiviseringspotentiale på ca. 585 mio. kr., som første 

gang blev opgjort i år 2007. I perioden 2008-2013 har Energitilsynet 

således reduceret selskabernes indtægtsrammer med knap 580 mio. 

kr. 

 

Dansk Energi bemærker samtidig, at Energitilsynet med den an-

vendte benchmarkingmodel hvert år opgør et effektiviseringspotenti-

ale af stort set samme størrelse. Uagtet, at selskabernes tilladte ind-

tægter siden år 2008 er blevet beskåret med knap 580 mio. kr. og 

Energitilsynet opgør 

hvert år et effektivi-

seringspotentiale af 

samme størrelse 
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selskaberne samtidig har gennemført effektiviseringer og nedbragt 

deres påvirkelige driftsomkostninger med ca. 25 pct. Det er Dansk 

Energis opfattelse, at dette skyldes den anvendte metode, der kon-

sekvent opgør et arbitrært stort effektiviseringspotentiale år efter år 

uden at tage hensyn til historisk indhøstede effektiviseringer. Den 

samlede kravsudmåling for selskaber bør ikke overstige det i 2007 

opgjorte potentiale evt. tillagt det nye dokumenterbare potentiale der 

hvert år opstår som følge af, at best practice løbende effektiviseres. 

 

En række selskaber er samtidigt blevet tildelt akkumulerede effekti-

viseringskrav, der overskrider deres oprindelige samlede opgjorte ef-

fektiviseringspotentiale. F.eks. beregnes i 2007 for SEAS-NVE et po-

tentiale på 20,7 mio. kr.  I perioden 2008-2013 har Energitilsynet re-

duceret selskabets indtægtsramme med hele 44,3 mio. kr. Dermed 

overskrider det akkumulerede krav det oprindeligt udmålte potentia-

le. Det samme gør sig gældende for en lang række andre netselsk-

aber. Dansk Energi finder det i strid med god forvaltningsskik, at 

modellen i 2007 bliver anvendt til at identificere et effektiviseringspo-

tentiale, mens der efterfølgende kræves at selskaberne gennemfører 

endnu større effektiviseringer. Selskaberne påføres dermed større 

effektiviseringer end det modeltekniske oprindeligt opgjorte potentia-

le. 

  

Tallene illustrerer, at netselskaberne nu bliver ramt af det samme ef-

fektiviseringspotentiale flere gange. Det betyder, at de samlede ef-

fektiviseringskrav for nogle selskaber er større end selskabernes fak-

tiske muligheder for at effektivisere. I sidste ende vil det hindre sel-

skabernes mulighed for at opnå en rimelig forrentning samt deres 

muligheder for at tiltrække kapital til de nødvendige udbygninger af 

fremtidens elnet. Dansk Energi opfordrer Energitilsynet til at løse 

dette åbenlyse regulatoriske problem.  

 

Ved udmøntning af effektiviseringskrav er Energitilsynet alt for ukriti-

ske i deres anvendelse af benchmarkingmodellen med den konse-

kvens, at selskaber tvinges til for store reduktioner af indtægterne. 

Dansk Energi opfordrer derfor Energitilsynet til at anerkende de 

usikkerhedsfaktorer, der er forbundet med den anvendte benchmar-

kingmodel, samt til at anlægge en langt mere forsigtig udmøntning af 

effektiviseringskrav. Vi foreslår, at Energitilsynet nedjusterer selska-

bers effektiviseringskrav med en usikkerhedsfaktor, som er fastsat 

på baggrund af den gennemførte statistiske analyse beskrevet her-

under.  

 

Dansk Energi har tidligere til Energitilsynet fremsendt konkret doku-

mentation for, at den anvendte benchmarkingmodel er behæftet med 

stor usikkerhed (høringssvar af 26. august 2011 samt klage til Ener-

Usikkerhed indebæ-

rer for store effektivi-

seringspotentialer 
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giklagenævnet af 1. december 2011). Modellens usikkerhed gør, at 

den anviser for store effektiviseringspotentialer.  

 

Det er af denne grund bekymrende, at Energitilsynet - på et meget 

usikkert grundlag - finder anledning til at kræve hele det beregnede 

effektiviseringspotentiale realiseret. Det svarer til, at Energitilsynet 

forudsætter, at benchmarkingmodellen nøjagtigt (og med 100 pro-

cents præcision) er anvendelig til at beregne selskabernes reelle, in-

dividuelle potentialer for effektivisering.  

 

Dansk Energi kender ingen andre lande, der udmønter hele det mål-

te effektiviseringspotentiale, som de respektive benchmarkingmodel-

ler anviser. Samtidig giver Energitilsynet kun selskaberne fire år til at 

realisere de krævede besparelser. Dansk Energi kender heller ikke 

til andre lande, der forudsætter en så kort tidshorisont til at indhente 

det beregnede effektiviseringspotentiale.  

 

Fx er tidshorisonten i Tyskland fastsat til 8 år. På denne baggrund 

opfordres Energitilsynet til særligt at begrunde, hvorledes den an-

vendte benchmarkingmodel udmærker sig i international sammen-

ligning mht. robusthed og præcision i en sådan grad, at Energitilsy-

net finder grundlag for at anlægge en markant mere restriktiv be-

tragtning end andre regulatorer i EU.  

 

På vegne af Dansk Energi har professor Peter Bogetoft foretaget en 

statistisk analyse af den anvendte benchmarkingmodel (se vedlagte 

note). Peter Bogetoft er blevet bedt om at vurdere, hvorvidt den an-

vendte model giver en rimelig beskrivelse af omkostningsforholdene 

i sektoren og fastlægger et robust effektiviseringspotentiale.  

 

Analysen viser, at den af Energitilsynet anvendte benchmarkingmo-

del rent statistisk overvurderer effektiviseringspotentialet og udmøn-

ter for høje effektiviseringskrav.  

 

Energitilsynets benchmarkingmodel indeholder en række elementer, 

der i faste forhold til hinanden og alene forudsættes at drive selska-

bernes omkostninger, fx antal kilometer 0,4 kV kabler og antal kilo-

meter 10 kV luftledninger. Modellens gyldighed forudsætter, at vær-

dien for hvert af disse elementer er korrekt fastsat i forhold til hinan-

den. Energitilsynet fastsætter værdierne via en regnskabsmæssig 

øvelse, hvor selskaberne bliver bedt om at henføre omkostninger til 

hvert af disse elementer. Dette er ikke nogen nem øvelse og forud-

sætter, at selskaberne nøjagtigt kan fordele deres omkostninger. Det 

er reelt ikke muligt at opnå denne grad af nøjagtighed i praksis, da 

de relevante økonomiregistreringer ikke er tilgængelige. Omkostnin-

gerne må derfor i vid udstrækning fordeles via et skøn.  

 

 

 Energitilsynet forud-

sætter at benchmar-

kingmodellen er 100 

pct. nøjagtig 

 

Aggressiv udmønt-

ning set i forhold til 

praksis i andre lande 

i EU 

 

Resultatet viser for 

store effektivise-

ringspotentialer 

Professor Peter Bo-

getoft har foretaget 

en statistisk analyse 

af benchmarking-

modellen  

Modellen baserer sig 

på en vanskelig 

regnskabsmæssig 

øvelse der i praksis 

er umulig at udføre 

korrekt 

Energitilsynet anmo-

des om at begrunde 

sin skærpende be-

tragtning set i for-

hold til andre regula-

torer  
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Anvendelse af statistik viser, at Energitilsynets benchmarkingmodel 

kan forklare 89 pct. af variationen i selskabernes omkostninger. Der 

udestår således 11 pct. af variationen i selskabernes omkostninger, 

som benchmarkingmodellen ikke kan forklare - forudsat, at statisti-

ske tests i øvrigt underbygger modellens anvendelighed. Energitilsy-

nets anvendelse af modellen indebærer, at alle afvigelser fra model-

len de facto opfattes som ineffektivitet. Det er ikke tilfældet, da en del 

af variationen, der ikke kan forklares af modellen, alene skyldes 

usikkerheder ved modellen og ved de data der anvendes, og der-

med bliver de beregnede besparelsespotentialer for store. 

 

Peter Bogetoft illustrerer samtidig, at man rent statistisk kan korrige-

re de enkelte elementer i benchmarkingmodellen, så de kalibreres i 

forhold til hinanden. Det øger modellens forklaringsgrad til 99,9 pct. 

Med andre ord mindskes det opgjorte effektiviseringspotentiale med 

ca. 11 pct. point alene ved at rent statistiske usikkerheder indgår i 

kalibreringen af modellen. Det skal dog bemærkes, at en ensidig an-

vendelse af forklaringsgrad som statistisk grundlag for at vurdere 

modellens anvendelighed indebærer en betydelig risiko for fejlfor-

tolkning, idet der ikke er taget for højde at øvrige relevante statistiske 

tests kan vise andre problemer ved modellen. 

 

Til sammenligning opgør Energitilsynet i årets afgørelse et effektivi-

seringspotentiale på 22 pct. af selskabernes påvirkelige omkostnin-

ger. Dansk Energi vurderer på denne baggrund, at anvendelse af en 

mere korrekt benchmarkingmetode vil halvere effektiviseringspoten-

tialet og dermed halvere de udmeldte effektiviseringskrav. 

  

Forsyningssekretariatet for vand- og spildevandsselskaberne benyt-

ter en tilsvarende benchmarkingmodel som Energitilsynet til grund-

lag for udmøntning af prislofter for vandforsyningsselskaber. Pro-

blemstillingen omkring korrekt fordeling af omkostninger i modellen 

på vandområdet har tidligere været behandlet i Kendelse afsagt af 

Konkurrenceankenævnet af 31. maj 2012 vedr. Forsyningssekretari-

atets afgørelser på vandområdet, og har været medvirkende til, at 

benchmarkingen er blevet hjemvist til fornyet behandling. Af afgørel-

sens fremgår således følgende passager: 

 

”Det bemærkes, at benchmarksprocessen bygger på, at Forsynings-

sekretariatet har bedt virksomhederne selv fordele omkostningerne 

på de forskellige costdrivere, hvilket uundgåeligt vil have ført til usik-

kerhed omkring de indrapporterede data.” 

 

”Konkurrenceankenævnet finder videre, at Forsyningssekretariatet 

ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for de usikkerheder, som føl-

ger af selskabernes egen fordelingen af omkostningerne på costdri-

vere.” 

Modellen mangler at 

forklare 11 pct. af 

variationen i selska-

bernes omkostninger 

Anvendelse af en 

korrekt metode vil 

mindske effektivise-

ringspotentialet  

Konkurrenceanke-

nævnet anerkender 

usikkerhed forbundet 

med den anvendte 

omkostningsforde-

ling 

 

Anvendelse af en 

korrekt benchmar-

kingmetode vil halve-

re effektiviseringspo-

tentialet 

Forklaringsgrad er 

ikke et tilstrækkeligt 

statistisk vurde-

ringskriterium  
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Samme usikkerhed genfindes i Tilsynets model, hvilket Tilsynet bør 

tage hensyn til i anvendelsen af modellen. 

 

Forsyningssekretariatet for vand- og spildevandsselskaberne har 

indført en særskilt korrektion, der imødekommer usikkerhed forbun-

det med at fastlægge elementernes indbyrdes værdi ved en regn-

skabsmæssig øvelse. Det er interessant, fordi de anvendte bench-

markingmetoder, som Forsyningssekretariatet og Energitilsynet an-

vender, som nævnt er nært beslægtede.  

 

Korrektionen for vand- og spildevandsselskaber indebærer en analy-

se af, om nogle elementer er undervurderede i forhold til andre. Ra-

tionalet er, at hvis dette er tilfældet, vil selskaber med store andele af 

de undervurderede elementer blive dårligere stillet og få et for stort 

effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet foretager derfor en 

korrektion før de udmønter et effektiviseringspotentiale til selskaber-

ne. Professor Peter Bogetoft vurderer, at en sådan metode også vil 

være naturligt at anvende for elnetselskaber. 

 

Såfremt Energitilsynet anvender den samme metode til korrektion 

som Forsyningssekretariatet, så vil en del selskaber få reduceret de-

res effektiviseringspotentialer med op imod 20 pct. Det skal i den 

forbindelse understreges, at Forsyningssekretariatets efter-

korrektion har mindre effekt end den korrektion, som der normalt fo-

reskrives i benchmarking-litteraturen og som professor Peter Boge-

toft anbefaler at benytte. En korrekt efter-korrektion vil således inde-

bære at selskaberne vil få reduceret deres effektiviseringspotentialer 

med mere end 25 pct. 

 

Når Energitilsynet anvender benchmarkingmodellen til at udmønte 

effektiviseringskrav til netselskaber opfordrer Dansk Energi til, at 

Energitilsynet respekterer modellens statistiske begrænsninger og 

tager højde for denne usikkerhed ved at reducere kravsudmålingen 

betydeligt.  

 

Nye benchmarkingmetoder (såkaldte DEA- og SFA-modeller) an-

vender bl.a. statistik til at sikre en statistisk korrekt sammenhæng 

mellem værdien af de enkelte elementer. Til sammenligning er vær-

dierne i Energitilsynets model fastlagt på forhånd, mens det ikke bli-

ver testet, om de fastsatte værdier er korrekte. Peter Bogetoft illu-

strerer et stort spænd ved opgørelse af effektiviseringspotentialer 

ved anvendelse af forskellige modeller, og påviser, at det opgjorte 

effektiviseringspotentiale i Energitilsynets anvendte benchmarking-

model kan blive mere end halveret når man anvender en alternativ 

og mere statistisk robust model. Peter Bogetoft illustrerer anvendel-

se af en række forskellige modeller. Fire af de anvendte modeller re-

Nye og moderne me-

toder kan halvere 

effektiviseringspo-

tentialet for elnet-

selskaber 

 Forsyningssekretari-

atet imødegår denne 

usikkerhed … 

Samme metode vil 

nedbringe effektivi-

seringspotentialet for 

elnetselskaber med 

mindst 25 pct. 

… og korrigerer ef-

fektiviseringspoten-

tialet før udmøntning 

af effektiviserings-

krav 
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ducerer Energitilsynets opgjorte effektiviseringspotentiale med hhv. 

22 pct., 27 pct., 46 pct. og 76 pct. 

 

Der vil altid eksistere et spænd mellem de effektiviseringspotentialer, 

som beregnes i selv de bedst specificerede modeller. Det betyder, at 

selskaberne reelt bliver udsat for en metodeusikkerhed, der ikke har 

noget med selskabernes reelle effektiviseringspotentiale at gøre. Det 

er derfor blevet mere almindeligt, at regulatorer anvender en kombi-

nation af flere modeller og lader usikkerheden komme selskaberne til 

gode. I Østrig anvendes fx tre modeller, mens man i Tyskland (den 

nyeste europæiske regulering) anvender hele fire modeller. Her vur-

deres det enkelte selskab på baggrund af samtlige modeller, og re-

gulator vælger efterfølgende at benytte den metode, der tildeler sel-

skabet det laveste effektiviseringspotentiale. 

 

Effektiviseringspotentialet vil blive reduceret yderligere såfremt 

Energitilsynet anvender et gennemsnit af flere års omkostninger 

frem for at anvende omkostninger på baggrund af det enkelte år. 

Dansk Energi har i tidligere høringssvar gjort Energitilsynet opmærk-

som på, at elnetselskaber er præget af en cyklisk (eller svingende) 

omkostningsstruktur. Som følge heraf vil selskaberne i nogle år have 

høje omkostninger og andre år have lave omkostninger - fx drevet af 

sikkerhedskrav til faste periodeeftersyn af elnettet. Når denne cykli-

ske omkostningsstruktur ikke tages i betragtning, overvurderes de 

beregnede effektiviseringspotentialer. Det skyldes, at selskaberne, 

der udgør best practice, med stor sandsynlighed vil være i den rela-

tivt lave del af deres cyklus og derfor reelt er ”overeffektive” i forhold 

til deres gennemsnitlige omkostningsniveau set over en årrække. 

Dansk Energi fremlagde sidste år en analyse, der viser, at et gen-

nemsnitligt elnetselskab flytter sig 10 pladser i benchmarkingen hvert 

år. 

 

Dansk Energi efterspørger derfor en langt mere forsigtig udmøntning 

af de opgjorte effektiviseringspotentialer, der anerkender metode-

usikkerheden ved den anvendte model, og i langt større udstrækning 

udtrykker en kritisk tiltro til modelresultater, end tilfældet er med 

Energitilsynets udmøntning af effektiviseringskrav i dag.  
  

Andre lande anven-

der forskellige mo-

deller og lader usik-

kerheden komme 

selskaberne til gode 

Cykliske omkostnin-

ger overvurderer ef-

fektiviseringspoten-

tialet …  

 

De mest effektive 

selskaber bør vurde-

res på baggrund af 

flere års omkostnin-

ger 

… anvendelse af flere 

års omkostninger vil 

yderligere nedbringe 

effektiviseringspo-

tentialet 
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Løsningsforslag – udmøntning af effektiviseringspotentiale 

Energitilsynet bør senest med virkning for indeværende år ændre 

den praksis, der anvendes til at udmønte effektiviseringskrav på 

baggrund af benchmarkingmodellen. Som følge af de påpegede 

usikkerheder forbundet med modellen bør Energitilsynet udforme en 

korrektionsfaktor, der nedskriver effektiviseringspotentialet før der 

udmøntes effektiviseringskrav til selskaberne. 

 

Dansk Energi foreslår, at Energitilsynet anvender en korrektionsfak-

tor på 0,5. Det vil afspejle den usikkerhed, som professor Peter Bo-

getoft anviser i sin statistiske analyse.  

 

Der bør samtidig indføres et loft for det akkumulerede udmålte krav 

som selskaberne kan blive pålagt. Dansk Energi foreslår, at loftet 

fastsættets til det oprindelige udmålte effektiviseringspotentiale evt. 

tillagt det nye dokumenterbare potentiale der hvert år opstår som 

følge af at de mest effektive selskaber fortsat bliver mere effektive. 

   

 

Der anvendes forkert metode til håndtering af fjernaflæste elmå-

lere 

Dansk Energi anerkender ikke den af Energitilsynet anvendte model 

til benchmarking af selskabernes effektivitet, jf. ovenfor fremførte ar-

gumenter. Dansk Energi påpeger endvidere, at den anvendte meto-

de til håndtering af fjernaflæste elmålere er forkert og ikke er konsi-

stent med grundkonstruktionen i den af Energitilsynet anvendte 

benchmarkingmodel.  

 

Energitilsynet har i år valgt at beregne en ny såkaldt afskrivnings-

ækvivalent for fjernaflæste målere. En afskrivningsækvivalent er en 

på forhånd fastsat værdi, der afspejler de årlige omkostninger, som 

Energitilsynet forventer, et selskab oppebærer til at afskrive én fjern-

aflæst måler. 

 

Fjernaflæste elmålere adskiller sig fra selskabernes øvrige netkom-

ponenter ved at der ikke lovmæssigt er defineret en fast afskriv-

ningsperiode. Selskaber, der benytter en relativt kort afskrivningspe-

riode får dermed høje årlige afskrivninger, mens selskaber der væl-

ger en længere afskrivningsperiode opnår lave omkostninger, hvilket 

under ingen omstændigheder har indflydelse på de pågældende sel-

skabers effektiviseringspotentialer. Der er alene tale om et selskabs-

specifikt valg mellem ligeværdige og legitime regnskabsmæssige 

principper. Til sammenligning anvender alle selskaber for hver af de 

øvrige netkomponenter samme afskrivningsperiode (der er fastsat af 

Energistyrelsen i bek. nr. 335 af 2011). På denne vis sikres det – for 

Fjernaflæste elmålere 

adskiller sig fra øvri-

ge netkomponenter 

Ny metode til håndte-

ring af fjernaflæste 

elmålere 
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de øvrige netkomponenter – at selskaberne sammenlignes på et 

ensartet grundlag og at omkostningerne ikke varierer som følge af 

forskelle i valg af afskrivningsperiode. Denne betragtning er imidler-

tid ikke ensbetydende med, at benchmarkingmodellen via anvendel-

sen af afskrivningsækvivalenter på øvrige komponenter er egnet til 

at måle investeringseffektivitet. Dette har Dansk Energi tidligere 

fremført og begrundet i en række tidligere høringssvar. 

 

Den metode Energitilsynet anlægger til benchmarking af fjernaflæste 

elmålere, indebærer dermed, at selskabernes omkostninger i over-

vejende grad er et resultat af valg af afskrivningsperiode, og ikke 

nødvendigvis udtrykker det enkelte selskabs effektivitet til at etablere 

og drive fjernaflæste elmålere. Dette forhold er helt afgørende, og 

indebærer i sig selv, at Energitilsynet bør undlade at gennemføre 

den planlagte benchmarking af fjernaflæste elmålere.  

 

Energitilsynet har indsamlet data om selskabernes investeringer i 

fjernaflæste målere og efterfølgende fastsat afskrivningsækvivalen-

ten for fjerneaflæste målere til 90,9 kr. 

 

Dansk Energi har gennemgået det datagrundlag, som Energitilsynet 

har benyttet til at beregne afskrivningsækvivalenten. Dansk Energi 

gør sig følgende observationer:  

- Ækvivalenten er fastsat på baggrund af data fra 26 selskaber og 

variationen i de indrapporterede værdier er meget høj. 

- Den laveste værdi er 24 kr. og den højeste værdi er 557 kr. 

- Fem selskaber indrapporterer værdier på mindre end 50 kr., 

mens fire selskaber indrapporterer værdier på over 350 kr. 

 

Det er Dansk Energis vurdering, at variationen i de indberettede data 

er så stor, at opgørelsen af en gennemsnitsækvivalent i sagens na-

tur vil være behæftet med en betydelig usikkerhed, og den resulte-

rende ækvivalent er dermed fejlbehæftet. Herunder beskrives poten-

tielle fejlkilder i forbindelse med fastsættelse af afskrivningsækviva-

lenten.  

 

Selskaberne har indmeldt data til Energitilsynet på baggrund af en 

skriftlig vejledning, og at processen for validering synes uklar. Dansk 

Energi er ikke bekendt med anvendelse af ekstern revionsbistand el-

ler øvrige tiltag, der sikrer anvendelse af valide data. 

 

Energitilsynet har anmodet selskaberne om at specificerer omkost-

ninger til fjernaflæste elmålere på fem forskellige poster:  

 

- Afskrivninger på fjernaflæste målere 

- Omkostninger til demontering af gamle ikke-fjernaflæste målere 

- Straksafskrivning på gamle skrottede målere 

Afskrivningsækviva-

lent er fastsat til 91 

kr. 

 

Indberetningerne er 

fejlbehæftede 

 Proces for validering 

af data er uklar 

Stor variation i ind-

beretninger: Fra 24 

kr. til 557 kr. 

 

Forskelle i regn-

skabspraksis inde-

bærer risiko for fejl-

konteringer  

Omkostninger til 

fjernaflæste elmålere 

udtrykker valg af-

skrivningsperiode - 

ikke selskabernes 

effektivitet 
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- Løn og materialeomkostninger til montering af fjernaflæste måle-

re 

- Eventuelle øvrige omkostninger  

 

Posten ”Afskrivninger på fjernaflæste målere” er efterfølgende an-

vendt til at opgøre afskrivningsækvivalenten, mens Energitilsynet har 

undladt at anvende de øvrige fire poster. Dette forhold indebærer en 

væsentlig fejlkilde, da der kan være forskelle i selskabernes anvend-

te regnskabsmæssige praksis ved indberetning til Energitilsynet. Fx 

kan der være forskel på, om løn og materialeomkostninger til monte-

ring af fjernaflæste målere indgår separat, eller om de betragtes som 

værende etableringsomkostninger og dermed indgår i afskrivninger 

på fjernaflæste målere. Det er derfor nødvendigt, at Energitilsynet 

gennemfører en undersøgelse af selskabernes anvendte regn-

skabspraksis, og anvender denne undersøgelse til at kvalitetssikre 

data før data kan benyttes i reguleringsmæssig sammenhæng. 

 

Et andet forhold vedrørende opgørelse af afskrivningsækvivalenten 

er, at det er uklart hvordan omkostninger til projektledelse ved etab-

lering af fjernaflæste elmålere er behandlet. Vejledningen er ikke 

specifik på dette punkt og det indebærer, at en række selskaber må 

forventes at medtage omkostninger til projektledelse mens andre 

selskaber udelader dem. 

 

En væsentlig omkostningspost ved installation af fjernaflæste elmå-

lere er etablering af IT-systemer. Energitilsynet har valgt at undlade 

at indregne disse omkostninger ved opgørelse af ækvivalenten, og 

det indebærer, at ækvivalenten dermed slet ikke reflekterer de om-

kostninger, der i praksis drives af et fjernaflæst måledatasystem. 

 

Dansk Energi gør opmærksom på, at en ny dataindsamling og en 

grundig validering af data er nødvendigt, men ikke i sig selv er til-

strækkeligt til at gennemføre en korrekt benchmarking af fjernaflæste 

elmålere. Det kræver samtidig, at der – ligesom for øvrige netkom-

ponenter – defineres en afskrivningsperiode, så der sikres et ensar-

tet omkostningsgrundlag (både ved fastlæggelse af afskrivning-

sækvivalenten og ved de årlige indmeldinger af selskabernes om-

kostninger). Den anvendte metode er i sin nuværende form ikke 

konsistent med grundkonstruktionen i den af Energitilsynet anvendte 

benchmarkingmodel.  

 

Det skal bemærkes, at indførelsen af en ækvivalent for fjernaflæste 

målere indirekte øger benchmarkingkravene også for selskaber med 

selvaflæste målere. Selskaber med høj effektivitet på fjernaflæste 

målere vil via Energitilsynets anvendte benchmarkingmodel gøre 

selskaber med selvaflæste målere relativt mindre effektive, hvilket 

Energitilsynet bør 

gennemføre en kvali-

tativ undersøgelse af 

selskabernes an-

vendte regnskabs-

praksis 

Ny datavalidering er 

nødvendig, men ikke 

tilstrækkeligt til at 

introducere afskriv-

ninger på fjernaflæ-

ste målere i modellen 

 

Øvrige fejlkilder ved-

rører omkostninger 

til projektledelse …  
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sker uden at selskabernes reelle effektivitet i forhold til måleropga-

ven er ændret.   

 

Selvom der på kort sigt måtte kunne etableres en fælles afskriv-

nings- og konteringspraksis på tværs af selskaberne, er der ikke 

grundlag for, at allerede afholdte investeringer og afskrivninger må-

les ud fra en ny praksis på området. Det er derfor regulatorisk inkon-

sistent, at Energitilsynet alligevel insisterer på at introducere en mo-

deljustering på dette punkt. 

 

Løsningsforslag - fjernaflæste elmålere 

Den nye afskrivningsækvivalent er fastsat på et alt for usikkert og 

ikke gennemarbejdet grundlag, hvilket medfører, at inddragelsen af 

ækvivalenten bidrager med betydelig mere usikkerhed i modellen 

end reel effektivitetsmåling.         

 

Dansk Energi opfordrer derfor Energitilsynet til, at anvende samme 

benchmarkingmetode vedrørende fjernaflæste elmålere, som blev 

benyttet sidste år (2011).  

 

Dermed undgås det, at selskaberne pålægges effektiviseringskrav 

vedrørende fjernaflæste elmålere - der er et resultat af det enkelte 

selskabs valg af afskrivningsperiode samt af øvrig metodeusikkerhed 

- og som ikke reelt udtrykker det enkelte selskabs effektivitet til at 

etablere og drive fjernaflæste elmålere.  

 

Forskellen er særlig vigtig i den første periode, hvor der sker udrul-

ning af fjernaflæste målere, og hvor afskrivningerne ikke har fundet 

et nyt leje. Således bør også øvrige omkostninger ved fjernaflæste 

målere, som fortsat vil være ekstraordinære, behandles på samme 

vis som sidste år. 

   

 

Afgørelsen modvirker omstilling af elnettet til smart grid 

Dansk Energi vurderer, at Energitilsynets benchmarkingmodel ikke 

længere er tidssvarende. Modellen kan ikke måle selskabernes ef-

fektivitet i en tid, hvor der sker en teknologisk udvikling af nettet frem 

mod et mere intelligent net (smart grid). Udviklingen af et smart grid 

bygger grundlæggende på investeringer i overvågning og automatik i 

form af IT-udstyr, der skal nedbringe omkostningerne forbundet med 

at distribuere strøm set i forhold til traditionel teknologi. Modellen til-

skynder alene selskaber til at investere i traditionelle netkomponen-

ter.   

 

Det fremsendte udkast til benchmarking af elnetselskaber gør det 

meget vanskeligere at fremme omstillingen af elnettet til et smart 

Ny økonomisk straf 

på 22,6 mio. kr. til 

selskaber der har 

investeret i fjernaf-

læste elmålere  

Energtilsynets 

benchmarkingmodel 

tilskynder selskaber 

til at anvende traditi-

onel teknologi 

Introduktionen af en 

afskrivningsækviva-

lent på fjernaflæste 

elmålere er regulato-

risk inkonsistent og 

det er ikke realistisk 

på kort sigt at gen-

nemføre en robust 

modeljustering på 

dette punkt  
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grid. Det er kontraproduktivt i forhold til Ministerens nedsatte Smart 

Grid Netværk, som anbefaler klare incitamenter for netselskaber til at 

investere i ny - frem for traditionel - teknologi, der øger elnettets pro-

duktivitet. Det er derfor uforståeligt, at der introduceres en ny øko-

nomisk straf på knap 22,6 mio. kr. til selskaber, der har installeret 

fjernaflæste elmålere og har investeret i nye IT-systemer, der kan 

anvendes til timeafregning af kunder. Med afgørelsen introduceres 

samtidig en ny økonomisk straf til de selskaber, der fremadrettet øn-

sker at installere fjernaflæste elmålere. Det forringer business casen 

forbundet med at installere nye fjernaflæste elmålere og medvirker 

derfor til at bremse udrulningen. 

 

Introduktion af en ny økonomisk straf bevirker samtidig, at usikker-

heden forbundet med fremtidige investeringer øges. Energitilsynet 

har således i år - samt i alle foregående år – valgt at foretage æn-

dringer i benchmarkingmodellen med den konsekvens, at de effekti-

viseringskrav, som selskaberne bliver underlagt, bliver ændret (og 

øget). Det øger usikkerheden forbundet med den regulering, som 

selskaberne er underlagt. Fx har selskaber, der har udrullet fjernaf-

læste målere, haft en berettiget, rationel forventning om, at de ikke 

ville blive straffet herfor i benchmarkingen. Dette er således i flere år 

blevet nævnt eksplicit i afgørelserne, og årets modelændring øger 

derfor usikkerheden om selskabernes fremtidige rammevilkår, lige-

som tidligere års justeringer alene bidrager til at øge den regulatori-

ske risiko, selskaberne opererer under.  

 

Finansielle institutioner, der stiller kapital til rådighed for netinveste-

ringer, tager naturligvis dette risikoelement i betragtning, når de stil-

ler krav til forrentningen af den kapital, der er investeret i elnettet. I 

realiteten kommer Energitilsynet dermed til at påvirke nettarifferne i 

opadgående retning via det faktum, at Energitilsynets administrering 

af benchmarkingen udgør en væsentlig kilde til regulatorisk kapitalri-

siko. Netselskaber foretager dispositioner på baggrund af forret-

ningsmæssige principper og foretager investeringer, når der med en 

rimelig sandsynlighed kan forventes et afkast af investeringer, der 

svarer til kapitalomkostningen. Øget usikkerhed vil derfor øge af-

kastkravet og dæmpe investeringslysten.  

 

Regulatoren i Norge (Norges vassdrags- og energidirektorat) har i 

juni måned 2012 taget initiativ en ny metode til fastsættelse af sel-

skabernes indtægtsrammer. Formålet er at øge forudsigeligheden i 

de økonomiske rammevilkår, som selskaberne er underlagt, og sik-

re, at den økonomiske regulering, herunder benchmarking, ikke står i 

Business case for 

nye fjernaflæste el-
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Benchmarkingen 

øger usikkerhed for-

bundet med regule-

ring  

I Norge er der netop 
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sikrer at benchmar-
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usikkerheden for sel-

skaberne 

Finansielle institutio-

ner opfatter Energi-

tilsynets løbende 

modeljusteringer 

som kapitalrisiko, og 

vil derfor - alt andet 

lige - stille højere 

krav til forrentning 
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vejen for nye investeringer og en hensigtsmæssig strukturudvikling i 

branchen.1 

 

Stabile rammevilkår er afgørende for at mindske usikkerhed forbun-

det med investeringer i elnet-infrastruktur (med lange tidshorisonter) 

og vil bidrage til at sikre fremtidige investeringer, herunder i udviklin-

gen af et smart grid, der understøtter en optimering af den eksiste-

rende netkapacitet som alternativ til traditionelle investeringer i ny fy-

sisk kapacitet. 

 

Med årets afgørelse straffer Energitilsynet yderligere selskaber - der 

har investeret i Smart Grid i stedet for i nye kabler eller transformere 

– med 3,7 mio. kr. om året. Af udkast til afgørelsen fremgår følgende 

passage: 

 

”Sekretariatet for Energitilsynet har (…) haft en dialog med branchen 

vedr. håndtering af omkostninger til smart grid i benchmarkingen. 

Denne dialog fortsættes frem mod næste års benchmarking.”  

 

Dansk Energi bemærker hertil, at dialogen i høj grad har været ensi-

dig. Branchen har foreslået tilpasninger af den nuværende bench-

markingmodel, der undgår at bremse den teknologiske udvikling af 

elnettet. Energitilsynet har afvist forslaget men har ikke selv fremlagt 

løsninger, der trækker i retning af at give selskaber en økonomisk til-

skyndelse til at investere i ny teknologi. 

 

Løsningsforslag - smart grid 

Dansk Energi opfordrer Energitilsynet til at acceptere omkostninger 

til smart grid som ekstraordinære poster indtil det tidspunkt hvor der 

foreligger en ny reguleringsmodel i forlængelse af det igangværende 

serviceeftersyn af elforsyningsloven.  

 

Det vil sikre, at selskaber der anvender ny teknologi i elnettet ikke 

bliver økonomisk dårligere stillet sammenlignet med alternativet - 

anvendelse af traditionel teknologi. 

 

Samtidig bør Energitilsynet - på samme vis som regulatoren i Norge 

- bidrage til at sikre stabile rammevilkår for danske elnetselskaber. 

Dansk Energi anmoder derfor Energitilsynet om at undgå at ændre 

benchmarkingmodellen fra det ene år til det andet - med store øko-

nomiske konsekvenser for selskaberne til følge. 

   

                                                
1
 Se NVE høringsdokument nr. 1-2012 samt nr. 2-2012 på hhv. 

http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_01.pdf og  
http://webby.nve.no/publikasjoner/hoeringsdokument/2012/hoeringsdokument2012_02.pdf  
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at bremse investe-

ringer i ny teknologi 

Selskaber der inve-

sterer i smart grid 

bliver økonomisk 
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Stabile rammevilkår 

er afgørende for at 
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Benchmarkingen tilskynder til inoptimal høj leveringssikkerhed 

Danske netselskaber har mange års tradition for at sikre en meget 

høj leveringssikkerhed til alle danske elforbrugere. Det fremgår tyde-

ligt at den seneste benchmarkingrapport (fra CEER i 2011) hvor 

Danmark udmærker sig med noget nær europarekord i leveringssik-

kerhed.  

 

Dansk Energi har foretaget en analyse af leveringssikkerhed i Dan-

mark i perioden fra 2007-2011 på baggrund af nøgletal på kvalitet i 

leveringen indberettet til Energitilsynet. Analysen omfatter ikke min-

dre end 51 netselskaber. Resultatet viser, at en gennemsnitlig elfor-

bruger i Danmark har haft strøm i stikkontakten i mere end 99,99 pct. 

af årets 8.760 timer – samme resultat er tilfældet selv inden for hvert 

af forsyningsområderne. Kun i ganske få ekstraordinære tilfælde har 

leveringssikkerheden været lavere (fx på Læsø hvor søkablet fra Jyl-

land er blevet ramt af fejl midt på havets bund). Årsagen til den dan-

ske succeshistorie skal findes i netselskabernes løbende vedlige-

hold, ny- og reinvesteringer i stationer og kabellægning, højt bered-

skab og hurtig reetablering af forsyningen efter fejl. 

 

Med årets udkast til afgørelse finder Energitilsynet anledning til at 

pålægge flere elnetselskaber effektiviseringskrav (en forbrugerkom-

pensation på både aggregeret niveau og enkeltkundeniveau) på 

baggrund af den gennemførte benchmarking af leveringssikkerhed. 

Dette må bero på en vurdering fra Energitilsynet om, at de danske 

el-forbrugere fortsat oplever en for lav kvalitet i leveringen af strøm 

på trods af, at Dansk Energis analyse viser, at netselskaberne har 

forbedret den danske europarekord og reduceret den gennemsnitli-

ge afbrudsvarighed med mere end 30 pct. i perioden.  

 

Dansk Energi vurderer, at leveringssikkerheden i dag er så høj, at 

den samfundsmæssige gevinst forbundet med en yderligere margi-

nalt højere leveringssikkerhed slet ikke modsvarer marginalomkost-

ningerne derved.  

 

Løsningsforslag - leveringssikkerhed 

Energitilsynet anmodes om, at der udarbejdes en fastsat tærskel-

værdi for et niveau af leveringssikkerhed, der er samfundsøkono-

misk fornuftig. Denne tærskelværdi bør udgøre sigtepunktet for 

benchmarkingen.  

 

Indtil det tidspunkt hvor der er fastsat en sådan tærskelværdi, bør 

Energitilsynet undlade – via effektiviseringskrav - at tilskynde sel-

skaberne til at gennemføre nye investeringer i netkomponenter for at 

øge leveringssikkerheden yderligere. 

 

Danmark har næsten 
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kunde i Danmark har 
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Behov for validering af data 

I forbindelse indrapportering af netkomponenter observerer Dansk 

Energi, at Struer Forsyning Elnet A/S – der indgår i benchmarking-

fraktilen – har indrapporteret 214 stk. 10 kV felter, mens samme sel-

skab sidste år indrapporterede 42 stk. Dette eksempel illustrerer, at 

Energitilsynet bør gennemføre en robust validering af de indrappor-

terede data før de anvendes til at udmønte effektiviseringskrav. Der 

er således alene af denne grund stor risiko for, at Energitilsynet ved 

at anvende de eksisterende data vil udmønte for høje effektivise-

ringskrav til selskaberne.   

 

Energitilsynet bør 

validere data - sær-

ligt for selskaber der 

indgår i benchmar-

king-fraktilen 
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Peter	  Bogetoft	  

24.	  Oktober	  2012	  

	  

Note	  til	  Dansk	  Energi	  om	  vægtene	  i	  Netvolumen	  modellen	  
	  

Opsummering	  
	  

Dansk	  Energi	  (DE)	  har	  bedt	  mig	  vurdere,	  hvorvidt	  den	  netvolumen	  model,	  som	  
Energitilsynet	  (ET)	  anvender	  til	  regulering	  af	  de	  danske	  el-‐
distributionsselskaber,	  giver	  en	  rimelig	  beskrivelse	  af	  omkostningsforholdene	  i	  
sektoren.	  DE	  har	  i	  særdeleshed	  ønsket	  en	  vurdering	  af,	  om	  de	  anvendte	  
omkostningsækvivalenter	  gør	  det	  rimeligt	  at	  anvende	  det	  samlede	  netvolumen	  
som	  den	  primære	  cost	  driver,	  og	  om	  der	  findes	  oplagte	  alternativer	  til	  brug	  af	  
denne	  cost	  driver.	  

Analysen	  viser	  for	  det	  første,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  øge	  modellens	  forklaringsgrad	  
signifikant	  med	  en	  efter-‐kalibrering.	  Det	  tyder	  på,	  at	  de	  enkelte	  netvolumen	  
bidrag	  ikke	  er	  korrekt	  kalibrerede	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  Da	  modellen	  anvendes	  
til	  benchmark,	  og	  afvigelser	  fra	  modellen	  derfor	  de	  facto	  opfattes	  som	  
ineffektivitet,	  betyder	  det	  samtidigt,	  at	  de	  beregnede	  besparelsespotentialer	  
overdrives.	  

Analysen	  viser	  for	  det	  andet,	  at	  hvis	  der	  foretages	  en	  rent	  statistisk	  efter-‐
korrektion	  af	  effektiviseringspotentialerne,	  som	  svarer	  til	  hvad	  
Forsyningssekretariatet	  (FS)	  har	  gennemført	  i	  en	  tilsvarende	  model	  for	  vand-‐	  og	  
spildevandsselskaberne,	  så	  vil	  en	  del	  selskaber	  få	  reduceret	  deres	  
effektiviseringspotentialer	  med	  op	  imod	  20%.	  Det	  skal	  i	  den	  forbindelse	  
understreges,	  at	  FS’s	  efter-‐korrektion	  for	  såkaldt	  tungt	  vægtede	  netvolumen	  
bidrag	  er	  mindre	  radikal,	  end	  den	  efter-‐korrektion	  der	  normalt	  foreskrives	  i	  
benchmark	  literaturen,	  dvs.	  hvis	  man	  ønsker	  at	  forbedre	  net-‐volumen	  modellen	  
via	  en	  efter-‐korrektion	  så	  skal	  der	  ideelt	  set	  efter-‐korrigeres	  betydeligt	  mere,	  
idet	  halvdelen	  af	  selskaberne	  skal	  have	  en	  efter-‐korrektion	  svarende	  til	  en	  
reduktion	  af	  deres	  effektiviseringspotentialer	  på	  mere	  end	  25%.	  

Til	  slut	  vises	  det	  hvorledes	  man	  alternativt	  kan	  arbejde	  med	  en	  endogen	  
kalibrering	  af	  netvolumen	  bidragene	  –	  og	  hvordan	  man	  i	  en	  state-‐of-‐the-‐art	  
benchmark	  model	  kan	  kombinere	  ex	  ante	  viden	  med	  en	  endogen	  kalibrering.	  Der	  
vises	  altså,	  at	  der	  findes	  alternativer	  til	  den	  ex	  ante	  forudsætning	  om	  perfekt	  
kalibrering,	  som	  ET	  hidtil	  har	  anvendt.	  	  

Analyserne	  er	  gennemført	  på	  data	  fra	  ET	  fra	  2010	  og	  2011,	  således	  som	  de	  har	  
været	  anvendt	  til	  benchmark	  2011	  og	  2012.	  Der	  er	  sket	  mindre	  justeringer	  i	  
modellen	  fra	  2011	  til	  2012,	  men	  der	  er	  intet	  som	  tyder	  på,	  at	  problemerne	  er	  
blevet	  mindre	  fra	  2011	  til	  2012.	  Faktisk	  tyder	  analysen	  af	  tungt	  vægtede	  
netvolumen	  bidrag	  på,	  at	  problemerne	  er	  større	  i	  2012	  end	  i	  2011.	  
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Netvolumen	  modellens	  mangler	  betyder,	  at	  man	  på	  kort	  sigt	  bør	  være	  forsigtig	  
med	  kravsudmålingen	  baseret	  på	  modellens	  resultater,	  og	  at	  man	  på	  længere	  
sigt	  bør	  gentænkte	  reguleringen	  og	  den	  anvendte	  benchmarkmodel.	  

Det	  bemærkes	  også,	  at	  enhver	  regulatorisk	  benchmark	  model	  naturligvis	  vil	  have	  
en	  vis	  usikkerhed.	  Regulatorer	  tilpasser	  typisk	  kravsudmålingen	  i	  lyset	  af	  denne	  
usikkerhed.	  ET	  bruger	  som	  retningslinje,	  at	  besparelsespotentialerne	  skal	  
elimineres	  i	  løbet	  af	  fire	  år.	  Dette	  synes	  umiddelbart	  at	  være	  en	  kort	  periode	  
givet	  modellens	  usikkerhed.	  	  

	  

	  

Baggrund	  
	  

Den	  anvendte	  benchmark	  model	  forklarer	  selskabernes	  omkostninger	  ved	  et	  
beregnet	  samlet	  netvolumen.	  Det	  samlede	  netvolumen	  fremkommer	  som	  en	  sum	  
af	  netvolumen	  bidrag	  fra	  primært	  de	  installerede	  net-‐aktiver:	  

 [1] y132kV_felt._aben                
 [2] y132kV_felt._gasisoleret         
 [3] y132kV_kabel                     
 [4] y132kV_kabel._so                 
 [5] y132kV_luftledning._enkelttrac_  
 [6] y132kV_luftledning._dobbelttrac_ 
 [7] y132.50kV_transformer            
 [8] y50kV_kabel                      
 [9] y50kV_kabel._so                  
[10] y50kV_luftledning                
[11] y50kV_felt._aben                 
[12] y50kV_felt._gasisoleret          
[13] y50.10kV_transformer             
[14] y10kV_felt                       
[15] y10kV_kabel                      
[16] y10kV_luftledning                
[17] y10.0.4kV_station                
[18] y0.4kV_kabel                     
[19] y0.4kV_luftledning               
[20] ymalere_med_fjernaflaesning 
[21] ymalere_uden_fjernaflaesning                         
[22] ykunderelateret_omkostninger     
[23] yadministration                  
[24] y1_._1_omkostninger              
	  

Modellens	  gyldighed	  forudsætter,	  at	  disse	  netvolumen	  elementer	  kan	  adderes	  
direkte,	  dvs.	  at	  de	  skal	  vægtes	  ens.	  Dette	  forudsætter	  på	  sin	  side,	  at	  de	  
omkostningsækvivalenter,	  som	  anvendes	  til	  beregning	  af	  netvolumen	  
elementerne	  er	  korrekt	  kalibrerede,	  dvs.	  at	  fx	  det	  anslåede	  drift-‐	  og	  
afskrivningsbidrag	  på	  0.4	  kV	  luftledning	  er	  sat	  korrekt	  relativt	  til	  	  drifts-‐	  og	  
afskrivningsbidragene	  på	  alle	  de	  øvrige	  aktiver.	  
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Det	  er	  rent	  metodisk	  ikke	  nogen	  nem	  øvelse	  at	  fastlægge	  sådanne	  individuelle	  
ækvivalenter:	  

• Det	  forudsætter	  for	  det	  første,	  at	  de	  overhovedet	  eksisterer.	  Det	  
forudsætter	  grundlæggende,	  at	  omkostningsfunktionen	  er	  additiv	  
separabel	  i	  disse	  bidrag,	  og	  at	  bidragene	  ydermere	  skal	  være	  lineære	  i	  de	  
underliggende	  aktiver.	  Med	  andre	  ord	  må	  der	  hverken	  forekomme	  skala	  
eller	  scope	  fordele.	  	  

• Det	  forudsætter	  for	  det	  andet,	  at	  selskaberne	  er	  i	  stand	  til	  at	  
omkostningsallokere	  tilstrækkeligt	  nøjagtigt	  til,	  at	  omkostningsbidragene	  
som	  anvendes	  til	  estimation	  af	  ækvivalenterne	  bliver	  retvisende.	  Dette	  
kræver	  en	  meget	  høj	  grad	  af	  regnskabsmæssig	  disciplin.	  

• En	  tredje	  komplikation	  er,	  at	  disse	  ækvivalenter	  må	  formodes	  at	  udvikle	  
sig	  over	  tid,	  hvorfor	  det	  ikke	  sikkert	  at	  omkostningsækvivalenterne,	  som	  
langt	  overvejende	  er	  fastsat	  for	  en	  del	  år	  siden,	  forsat	  er	  gyldige.	  

Der	  er	  altså	  god	  grund	  til	  at	  undersøge,	  om	  de	  anvendte	  omkostnings-‐
ækvivalenter	  synes	  at	  give	  en	  god	  beskrivelse	  af	  selskabernes	  omkostninger.	  	  

I	  denne	  note	  gives	  en	  første	  analyse	  af	  disse	  spørgsmål	  baseret	  på	  data	  fra	  2010	  
og	  2011	  om	  57	  hhv	  51	  netselskaber.	  I	  noten	  gengives	  primært	  resultaterne	  fra	  
analysen	  af	  2011	  data,	  men	  det	  bemærkes,	  at	  analyserne	  af	  2010	  data	  leder	  til	  
tilsvarende	  konklusioner.	  

	  
	  

Økonometrisk	  vurdering	  af	  aggregeringen	  
	  

Netvolumen	  modellen	  forudsætter,	  at	  omkostningerne	  beskrives	  korrekt	  ved	  

H1:	  Omkostninger	  =	  a	  *	  Samlede	  Netvolumen	  

Hvis	  omkostningsækvivalenterne	  imidlertid	  ikke	  er	  sat	  korrekt,	  må	  vi	  forvente,	  
at	  en	  model	  med	  mulighed	  for	  efter-‐kalibrering	  af	  netvolumen	  elementerne	  giver	  
en	  bedre	  beskrivelse:	  

H0:	  Omkostninger	  =	  Σni=1	  ai	  *Netvolumenbidragi	  

Denne	  model	  tillader,	  at	  omkostningsækvivalenterne	  efter-‐kalibreres	  med	  
parametre	  ai,	  som	  ikke	  alle	  er	  ens	  lig	  a.	  

For	  at	  undersøge	  om	  H1	  kan	  accepteres	  givet	  H0,	  har	  jeg	  i	  første	  omgang	  
estimeret	  begge	  modeller.	  Estimationen	  er	  gennemført	  i	  en	  række	  variationer	  
svarende	  til	  forskellige	  omkostningsmål,	  til	  forskellige	  underliggende	  datasæt,	  og	  
til	  brug	  af	  forskellige	  normeringer.	  I	  denne	  note	  præsenteres	  alene	  den	  helt	  
simple	  og	  direkte	  efterprøvning	  af	  disse	  hypoteser.	  

Jeg	  har	  i	  den	  forbindelse	  fjernet	  alle	  netvolmen	  bidrag	  som	  vedrører	  132	  kV	  
nettet,	  dvs	  [1]-‐[7]	  ovenfor,	  fordi	  kun	  DONG	  har	  sådanne,	  og	  de	  derfor	  ikke	  kan	  
vurderes	  statistisk.	  Desuden	  har	  jeg	  fjernet	  netvolumen	  bidraget	  fra	  1-‐1	  
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omkostninger,	  fordi	  disse	  ifølge	  sagens	  natur	  ikke	  er	  regulerede	  og	  derfor	  ikke	  
bør	  indgå	  i	  modellen.	  Samlet	  har	  jeg	  således	  fjernet	  [1]-‐[7]	  og	  [24]	  fra	  begge	  
sider	  af	  regressionerne.	  	  

De	  alternative	  omkostningsmål	  er	  desuden	  for	  en	  sikkerheds	  skyld	  beregnet	  i	  
forskellige	  varianter,	  og	  jeg	  har	  undersøgt	  om	  resultaterne	  er	  følsomme	  overfor	  
de	  tilhørende	  variationer.	  Jeg	  har	  således	  fjernet	  disse	  bidrag	  direkte	  i	  
omkostningerne,	  dvs.	  beregnet	  omkostninger	  ekskl.	  disse	  bidrag,	  x_BM_omk_just.	  
Jeg	  har	  desuden	  lavet	  tilsvarende	  analyser,	  hvor	  k%	  	  af	  disse	  netvolumen	  bidrag	  
fratrækkes	  omkostningerne,	  x_BM_omk_just_k.	  Dette	  afspejler,	  at	  de	  
gennemsnitlige	  omkostninger	  per	  netvolumen	  ikke	  er	  kalibreret	  til	  1.	  Den	  
gennemsnitlige	  værdi	  i	  det	  anvende	  datasæt	  er	  k=86%	  og	  k=77%	  i	  2010	  og	  
2011.	  

Udover	  at	  estimere	  modellerne	  baseret	  på	  forskellige	  omkostningsmål	  har	  jeg	  
estimeret	  modellerne	  baseret	  på	  forskellige	  datasæt.	  De	  forskellige	  datasæt	  
svarer	  til	  brug	  af	  forskellige	  outlier	  bestemmelsesmetoder.	  Jeg	  skelner	  her	  
primært	  mellem	  estimationer	  baseret	  på	  Data_alle og	  Data_alle.ex.outliers. I	  
2010	  og	  2011	  er	  der	  henholdsvis	  	  4	  og	  3	  potentielle	  outliers.	  

Sidst	  men	  ikke	  mindst	  har	  jeg	  analyseret	  med	  forskellige	  normeringer,	  herunder	  
med	  brug	  af	  netvolumen	  andele	  til	  at	  forklare	  omkostninger	  per	  net-‐volumen,	  for	  
på	  denne	  måde	  at	  eliminere	  heteroscedasticiteten.	  

Analyserne	  er	  gennemført	  på	  data	  fra	  ET.	  I	  forbindelse	  med	  2011	  data	  fra	  filen	  
”BM	  2012	  høring	  økonomisk	  eff.xlsx”	  er	  der	  dog	  sket	  justeringer	  af	  data	  vedr.	  
10kV-‐felter	  som	  i	  tre	  tilfælde	  synes	  forkerte.	  Antal	  felter	  for	  Helsingør	  er	  således	  
ændret	  fra	  527	  til	  0	  stk,	  for	  Struer	  er	  der	  ændret	  fra	  214	  til	  42	  stk,	  og	  for	  
Ringkøbing-‐Skjern	  er	  der	  ændret	  fra	  398	  til	  50	  stk	  .	  I	  2010	  data	  sættet	  foreligger	  
ingen	  enhedsomkostning	  for	  de	  fjernaflæste	  målere,	  men	  ET	  har	  i	  stedet	  lavet	  
individuelle	  justeringer	  af	  omkostningerne	  baseret	  på	  disse.	  I	  2010	  analyserne	  
har	  jeg	  derfor	  også	  justeret	  omkostningerne	  med	  de	  af	  ET	  godkendte	  
omkostninger	  til	  fjernaflæste	  målere.	  I	  2010	  analyserne	  er	  det	  desuden	  
nødvendigt	  at	  eliminere	  enten	  målere	  eller	  kunderelaterede	  omkostninger,	  idet	  
disse	  er	  perfekt	  korrelerede	  i	  2010	  data.	  

Den	  resulterende	  model	  i	  2011	  er	  illustreret	  i	  Tabel	  1.	  
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Tabel	  1	  Estimeret	  model	  H0	  

Resultatet	  af	  en	  simpel	  lineær	  regressions	  estimation	  af	  H0	  er:	  

 
Coefficients: 
                               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
myy50kV_kabel                   2.69436    0.69776   3.861 0.000451 *** 
myy50kV_kabel._so               0.03094    1.71801   0.018 0.985729     
myy50kV_luftledning            -6.41254    1.94532  -3.296 0.002208 **  
myy50kV_felt._aben              4.88683    1.67750   2.913 0.006113 **  
myy50kV_felt._gasisoleret       9.60900    4.08445   2.353 0.024229 *   
myy50.10kV_transformer         -9.07854    2.95377  -3.074 0.004019 **  
myy10kV_felt                    0.99968    1.97013   0.507 0.614958     
myy10kV_kabel                   8.37997    2.27602   3.682 0.000754 *** 
myy10kV_luftledning             7.53048    1.35761   5.547 2.80e-06 *** 
myy10.0.4kV_station             0.38065    2.23893   0.170 0.865951     
myy0.4kV_kabel                 -3.98567    0.67100  -5.940 8.36e-07 *** 
myy0.4kV_luftledning            1.69061    0.92153   1.835 0.074843 .   
myymalere                      -0.42733    0.79203  -0.540 0.592839     
myykunderelateret_omkostninger  4.67028    0.87457   5.340 5.30e-06 *** 
myyadministration              -0.47438    1.42428  -0.333 0.741017     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 4647000 on 36 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9995, Adjusted R-squared: 0.9992  
F-statistic:  4525 on 15 and 36 DF,  p-value: < 2.2e-16 
	  

For	  at	  teste	  om	  modellens	  forudsætning	  om	  varianshomogenitet	  holder,	  har	  jeg	  
desuden	  gennemført	  et	  Breusch-‐Pagan	  test.	  Heterogenitet	  betyder	  nemlig,	  at	  vi	  
ikke	  kan	  være	  sikre	  på	  varians	  og	  dermed	  signifikans	  resultaterne.	  Resultatet	  
viser,	  at	  vi	  ikke	  kan	  forkaste	  varians-‐homogenitet,	  men	  dette	  resultat	  er	  følsomt	  
overfor	  valget	  af	  variable,	  og	  det	  er	  derfor	  relevant	  at	  teste	  på	  normerede	  
udgaver	  af	  modellen,	  jvf	  nedenfor.	  

INPUT&(mx) OUTPUT&(my)
x_BM_omk_just&eller y50kV_kabel
x_BM_omk_just_k y50kV_kabel._so

y50kV_luftledning
y50kV_felt._aben
y50kV_felt._gasisoleret
y50.10kV_transformer
y10kV_felt
y10kV_kabel
y10kV_luftledning
y10.0.4kV_station
y0.4kV_kabel
y0.4kV_luftledning
ymaalere
ykunderelateret_omkostninger
yadministration
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Vi	  ser,	  at	  modellen	  giver	  et	  godt	  fit,	  idet	  den	  kan	  forklare	  omkring	  99%	  af	  
omkostningsvariationen.	  Vi	  ser	  også,	  at	  en	  del	  af	  netvolumen	  elementerne	  ikke	  
er	  signifikant	  forskellige	  fra	  0,	  dvs	  statistik	  set	  kunne	  vi	  udelade	  alle	  de	  
elementer,	  som	  ikke	  er	  markeret	  med	  en	  eller	  flere	  stjerner.	  	  De	  noget	  varierende	  
forklaringsværdier	  skyldes,	  at	  der	  er	  en	  betydelig	  korrelation	  i	  cost	  driverne,	  
som	  det	  også	  fremgår	  af	  en	  simpel	  korrelationsberegning	  

	  

	  
Tabel	  2	  Korrelation	  mellem	  netvolumen	  elementerne	  i	  H0	  modellen.	  

	  

Denne	  korrelation	  betyder,	  at	  vi	  ikke	  som	  sådan	  kan	  tillægge	  de	  konkrete	  
koefficienter	  den	  store	  betydning.	  

Estimation	  af	  H1	  modellen	  i	  Tabel	  3	  

	  
Tabel	  3	  Estimeret	  model	  H1	  

giver	  tilsvarende	  

 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
y[full, 28]   0.8214     0.0401   20.48   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 55880000 on 50 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.8935, Adjusted R-squared: 0.8914  
F-statistic: 419.7 on 1 and 50 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 

y50kV_kabel

y50kV_kabel._so

y50kV_luftledning

y50kV_felt._aben

y50kV_felt._gasisoleret

y50.10kV_transformer

y10kV_felt

y10kV_kabel

y10kV_luftledning

y10.0.4kV_station

y0.4kV_kabel

y0.4kV_luftledning

ymalere

ykunderelateret_omkostninger

yadministration

y50kV_kabel 1.00 0.28 0.42 0.74 0.92 0.81 0.91 0.72 0.19 0.74 0.69 0.75 0.86 0.94 0.87
y50kV_kabel._so 0.28 1.00 0.58 0.56 0.22 0.47 0.40 0.35 0.09 0.36 0.32 ?0.05 0.30 0.21 0.34
y50kV_luftledning 0.42 0.58 1.00 0.91 0.34 0.82 0.67 0.68 0.43 0.68 0.60 0.25 0.48 0.33 0.60
y50kV_felt._aben 0.74 0.56 0.91 1.00 0.66 0.97 0.91 0.79 0.40 0.80 0.71 0.48 0.71 0.65 0.80
y50kV_felt._gasisoleret 0.92 0.22 0.34 0.66 1.00 0.74 0.88 0.60 0.03 0.63 0.54 0.70 0.77 0.88 0.77
y50.10kV_transformer 0.81 0.47 0.82 0.97 0.74 1.00 0.96 0.81 0.36 0.82 0.74 0.60 0.77 0.74 0.85
y10kV_felt 0.91 0.40 0.67 0.91 0.88 0.96 1.00 0.77 0.27 0.79 0.70 0.65 0.83 0.86 0.88
y10kV_kabel 0.72 0.35 0.68 0.79 0.60 0.81 0.77 1.00 0.54 1.00 0.99 0.70 0.92 0.80 0.96
y10kV_luftledning 0.19 0.09 0.43 0.40 0.03 0.36 0.27 0.54 1.00 0.53 0.58 0.24 0.38 0.25 0.45
y10.0.4kV_station 0.74 0.36 0.68 0.80 0.63 0.82 0.79 1.00 0.53 1.00 0.98 0.70 0.93 0.82 0.97
y0.4kV_kabel 0.69 0.32 0.60 0.71 0.54 0.74 0.70 0.99 0.58 0.98 1.00 0.71 0.91 0.79 0.95
y0.4kV_luftledning 0.75 ?0.05 0.25 0.48 0.70 0.60 0.65 0.70 0.24 0.70 0.71 1.00 0.77 0.83 0.78
ymalere 0.86 0.30 0.48 0.71 0.77 0.77 0.83 0.92 0.38 0.93 0.91 0.77 1.00 0.96 0.98
ykunderelateret_omkostninger 0.94 0.21 0.33 0.65 0.88 0.74 0.86 0.80 0.25 0.82 0.79 0.83 0.96 1.00 0.93
yadministration 0.87 0.34 0.60 0.80 0.77 0.85 0.88 0.96 0.45 0.97 0.95 0.78 0.98 0.93 1.00

INPUT&(mx) OUTPUT&(my)
x_BM_omk_just&eller y_justeret_netvolument_132kV_11
x_BM_omk_just_k
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Vi	  ser	  at	  forklaringsgraden	  er	  er	  markant	  lavere	  idet	  Adjusted	  R-‐squared	  er	  
faldet	  fra	  oprindeligt	  99.92%	  til	  89.14%.	  

I	  denne	  model	  må	  vi	  desuden	  forkaste	  hypotesen	  om	  varianshomogenitet,	  idet	  
den	  samlede	  varians	  viser	  sig	  at	  være	  korreleret	  med	  det	  samlede	  netvolumen,	  
og	  det	  gør,	  at	  vi	  ikke	  helt	  kan	  regne	  med	  varians	  resultaterne.	  Den	  manglende	  
varians	  homogenitet	  skyldes	  dog	  primært	  DONG,	  og	  hvis	  vi	  derfor	  tentativt	  
ignorerer	  dette,	  kan	  vi	  lave	  et	  varians	  analyse	  test	  til	  sammenligning	  af	  de	  to	  
modeller:	  

Analysis of Variance Table 
 
Model 1: mx ~ 0 + my 
Model 2: mx ~ 0 + y[full, 28] 
  Res.Df        RSS  Df   Sum of Sq     F    Pr(>F)     
1     36 7.7754e+14                                     
2     50 1.5614e+17 -14 -1.5536e+17 513.8 < 2.2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Vi	  ser,	  at	  forklaringsgraden	  falder	  signifikant	  når	  vi	  aggregerer	  netvolumen	  
bidragene.	  Vi	  kan	  også	  lave	  alternative	  sammenligninger	  af	  varianserne	  i	  de	  to	  
modeller	  som	  ikke	  forudsætter	  normalitet,	  fx	  v.hj.a.	  Levene’s	  Test	  for	  
Homogeneity	  of	  Variance,	  som	  igen	  viser,	  at	  forklaringsgraden	  falder	  signifikant,	  
også	  selvom	  vi	  korrigerer	  for	  det	  forhold,	  at	  den	  simple	  model	  H1	  har	  væsentligt	  
flere	  frihedsgrader.	  Analyserne	  af	  2010	  giver	  tilsvarende	  resultater.	  

Den	  foreløbige	  konklusion	  er	  derfor,	  at	  de	  enkelte	  netvolumen	  bidrag	  ikke	  er	  
korrekt	  kalibrerede	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  Når	  modellen	  estimeres	  uden	  efter-‐
kalibrering	  falder	  forklaringsgraden	  markant.	  Da	  modellen	  anvendes	  til	  
benchmark	  og	  afvigelser	  fra	  modellen	  her	  opfattes	  som	  inefficiens	  betyder	  det	  
samtidigt,	  at	  de	  beregnede	  besparelsespotentialer	  er	  for	  store.	  

Det	  bemærkes,	  at	  disse	  konklusioner	  er	  robuste	  overfor	  en	  række	  variationer	  i	  de	  
gennemførte	  analyser.	  Resultaterne	  påvirkes	  således	  ikke	  af	  

• At	  man	  indfører	  rimelige	  outlier	  elimineringsprincipper,	  fx	  baseret	  på	  
Cook’s	  distance.	  

• Om	  man	  anvender	  omkostninger	  defineret	  med	  fuld	  eller	  delvis	  
eliminering	  af	  de	  særlige	  netvolumen	  bidrag,	  dvs	  om	  man	  anvender	  
x_BM_omk_just eller x_BM_omk_just_k	  

• At	  man	  normerer	  omkostninger	  og	  volumener	  med	  antal	  målere	  eller	  om	  
man	  tester	  på	  enhedsomkostniger	  per	  netvolumen	  og	  netvolumen	  andele,	  
dvs	  tester	  
H0:	  Omk	  /SamletNetvol	  =	  Σni=1	  ai	  *Netvol.bidragi/SamletNetvol.	  
mod	  
H1:	  Omk/SamletNetvol	  =	  a	  
Det	  har	  dog	  den	  tekniske	  fordel,	  at	  heteroscedasticitetsproblemet	  
forsvinder.	  
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• At	  man	  anvender	  mere	  forsigtige	  sammenligninger,	  som	  ikke	  forudsætter	  
normalitet	  (	  fx	  Levene’s	  test)	  

• At	  man	  eliminerer	  enkelte	  særligt	  betydningsfulde	  selskaber,	  som	  fx	  TRE-‐
FOR,	  SEAS-‐NVE,	  NRGi_Net	  ,	  og	  DONG	  i	  2010	  og	  NRGI	  Net,	  Syd	  Energi	  Net	  
og	  DONG	  i	  2011.	  

Det	  er	  således	  min	  vurdering,	  at	  netvolumen	  bidragene	  ikke	  er	  korrekt	  
kalibrerede	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  og	  at	  dette	  giver	  anledning	  til	  for	  store	  
estimerede	  besparelsespotentialer.	  

På	  den	  anden	  side	  er	  det	  også	  klart,	  at	  der	  er	  behov	  for	  en	  aggregering	  af	  de	  
forskellige	  cost-‐drivers,	  som	  man	  naturligt	  kan	  pege	  på,	  og	  som	  netvolmen	  
bidragene	  er	  et	  udtryk	  for.	  	  

I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  derfor	  diskutere,	  hvorledes	  man	  på	  kort	  sigt	  kan	  modificere	  
netvolumen	  modellen,	  så	  den	  tager	  hensyn	  til	  det	  påviste	  kalibreringsproblem.	  
Der	  er	  to	  oplagte	  muligheder:	  

• Man	  kan	  	  indføre	  en	  korrektion	  for	  tungt	  vægtede	  netvolumen-‐elementer	  
• Man	  kan	  overgå	  til	  en	  sammenfatning	  af	  netvolumen-‐elementerne,	  som	  

lader	  usikkerheden	  om	  den	  bedste	  efter-‐kalibrering	  komme	  selskaberne	  
til	  gode.	  

	  

	  

Tungt	  vægtede	  netvolumen-‐bidrag	  
	  

I	  vand-‐	  og	  spildevandssektoren	  har	  man	  fra	  2012	  indført	  en	  prisloftsregulering,	  ,	  
der	  på	  mange	  måder	  minder	  om	  den	  regulering,	  som	  elnet-‐selskaberne	  er	  
underlagt.	  Det	  kan	  derfor	  være	  interessant	  at	  se,	  hvorledes	  en	  anden	  dansk	  
myndighed,	  Forsyningssekretariatet	  (FS),	  har	  løst	  nogle	  af	  de	  problemer,	  som	  er	  
forbundet	  med	  at	  benchmarke	  sådanne	  selskaber	  ved	  hjælp	  af	  en	  netvolumen	  
model.	  Det	  er	  særligt	  interessant,	  fordi	  FS	  tydeligvis	  har	  været	  inspireret	  af	  ET’s	  
modelapparat.	  

De	  to	  benchmarkmodeller	  er	  nært	  beslægtede.	  I	  vandsektoren	  anvendes	  dog	  to	  
aggregerede	  cost	  drivers,	  total	  netvolumen	  og	  totalt	  alderskorrigeret	  
netvolumen,	  hvilket	  dog	  de	  facto	  ikke	  har	  den	  store	  betydning,	  og	  fra	  2013	  tre	  
aggregerede	  cost	  drivers,	  netvolumen,	  alderskorrigeret	  netvolumen	  og	  
tæthedskorrigeret	  netvolumen.	  Desuden	  estimerer	  FS	  sammenhængen	  mellem	  
omkostninger	  og	  cost	  drivers	  ved	  brug	  af	  Data	  Envelopment	  Analysis	  DEA	  i	  
stedet	  for	  ET’s	  rangordning	  af	  enhedsomkostninger,	  dvs,	  omkostninger	  per	  
netvolumen.	  Da	  FS	  antager	  konstant	  skalaafkast	  er	  de	  to	  metoder	  dog	  også	  på	  
dette	  punkt	  reelt	  ens.	  	  

Den	  største	  metodiske	  forskel	  er,	  at	  usikkerhed	  og	  outliers	  håndteres	  lidt	  
forskelligt.	  I	  vandmodellerne	  anvendes	  anden	  rand,	  mens	  man	  i	  elsektoren	  
benchmarker	  mod	  gennnemsnittet	  af	  de	  10%	  bedste.	  I	  vand	  modellerne	  indføres	  
desuden	  en	  ekstra	  sikkerhedsmargin	  i	  evalueringerne	  svarende	  til,	  at	  	  output	  
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øges	  tentativt,	  med	  30%	  af	  driftsomkostningerne	  ifølge	  prisloftet,	  DOiPL,	  i	  2012,	  
og	  med	  25%	  hhv	  20%	  i	  vand-‐	  og	  spildevandsberegningerne	  for	  2013.	  

Spørgsmålet,	  som	  denne	  note	  specifikt	  vedrører,	  har	  også	  været	  diskuteret	  i	  
vandsektoren,	  og	  den	  endelige	  2012	  model	  indeholder	  derfor	  en	  analyse	  af,	  om	  
nogle	  af	  netvolumen	  elementerne	  kan	  tænkes	  at	  være	  undervurderede	  i	  forhold	  
til	  andre.	  Rationalet	  er,	  at	  hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  vil	  selskaber	  med	  store	  andele	  af	  
de	  undervurderede	  netvolumen-‐elementer	  blive	  for	  ringet	  stillet,	  hvorfor	  der	  
bør	  ske	  en	  korrektion	  for	  dette	  forhold.	  

FS’s	  forsøg	  på	  at	  identificere	  og	  korrigere	  for	  sådanne	  såkaldt	  tungt	  vægtede	  
netvolumen-‐elementer,	  altså	  elementer,	  som	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  et	  selskab	  og	  
som	  måske	  er	  undervurderet,	  er	  efter	  min	  bedste	  overbevisning	  ikke	  perfekt	  ,og	  
som	  konsekvens	  heraf	  sker	  der	  faktisk	  ikke	  den	  udjævning	  af	  effektiviserings-‐
potentialerne,	  som	  data	  indikerer,	  at	  der	  er	  belæg	  for.	  Der	  burde	  således	  
korrigeres	  mere.	  På	  den	  anden	  side	  er	  det	  altså	  en	  tilgang,	  ufuldstændig	  eller	  ej,	  
som	  en	  anden	  dansk	  myndighed	  har	  anvendt,	  og	  som	  det	  derfor	  også	  kan	  være	  
interessant	  at	  udsætte	  el	  modellen	  for.	  

Jeg	  har	  derfor	  beregnet	  hvad	  der	  ville	  ske,	  hvis	  man	  anvendte	  FSs	  metode	  på	  el-‐
selskaberne.	  	  

FS	  har	  først	  regresseret	  effektiviseringspotentialerne	  på	  de	  netvolumen-‐andele,	  
som	  de	  forskellige	  typer	  af	  aktiver	  udgør.	  

Effektiviseringspotentialer	  =	  a	  +	  b	  Netvolumen-‐andel	  

Vi	  kan	  opgøre	  effektiviseringspotentialerne	  som	  residualerne	  fra	  H1,	  men	  for	  at	  
lave	  analyserne	  så	  tæt	  på	  ETs	  resultater	  vil	  jeg	  her	  i	  stedet	  anvende	  de	  af	  ET	  
beregnede	  (rene)	  effektiviseringspotentialer,	  som	  bla	  indeholder	  en	  
tæthedskorrektion1.	  Jeg	  stiller	  altså	  det	  spørgsmål,	  om	  der	  på	  trods	  af	  ETs	  
korrektion	  for	  tæthed	  og	  eliminering	  af	  mest	  effektive	  præstationer,	  findes	  en	  
sammenhæng	  mellem	  de	  beregnede	  effektiviseringspotentialer	  og	  netvolumen	  
andelene.	  	  

Resultaterne	  af	  sådanne	  individuelle	  regressioner	  fremgår	  af	  Tabel	  4	  nedenfor,	  
som	  alene	  viser	  de	  marginal	  effekter	  af	  Netvolumen-‐andelene,	  dvs.	  b-‐værdierne.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  to	  metoder	  giver	  i	  øvrigt	  lignende	  resultater.	  
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Tabel	  4	  Individuelle	  regressioner	  af	  ETs	  rene	  effektiviseringspotentialer	  på	  de	  enkelte	  netvolumen-‐
andele	  

	  

FS	  vælger	  kun	  at	  fæstne	  interesse	  for	  de	  netvolumen-‐elementer,	  hvor	  der	  er	  en	  
signifikant	  positiv	  sammenhæng	  med	  effektiviseringspotentialerne,	  dvs.	  hvor	  
effektiviseringspotentialerne	  synes	  at	  vokse	  med	  den	  tilsvarende	  netvolumen-‐
andel.	  Det	  leder	  os,	  som	  det	  fremgår	  af	  Tabel	  4,	  til	  at	  fokusere	  på	  følgende	  
netvolumen-‐andel	  

y0.4kV_kabel 

y0.4kV_luftledning 

som	  er	  de	  eneste,	  der	  har	  en	  positiv	  og	  signifikant	  marginal	  effekt.	  I	  2010	  finder	  
man	  tilsvarende,	  at	  kun	  y0.4kV_kabel	  har	  en	  positiv	  signifikant	  værdi.	  Hvis	  der	  
findes	  sådanne	  tungt	  vægtede	  bidrag,	  adderer	  disse	  ud	  fra	  det	  rationale,	  at	  de	  er	  
kraftigt	  positivt	  korrelerede,	  hvorfor	  det	  kun	  er	  den	  samlede	  effekt	  der	  er	  
meningsfuld.	   

Summen	  af	  de	  positive	  og	  signifikante	  net-‐volumen	  andele	  bruges	  i	  en	  ny	  
regression	  

Effektiviseringspotentialer	  =	  a	  +	  b	  Signifikante	  Netvolumen	  andele	  

Resultatet	  af	  en	  sådan	  analyse	  er	  gengivet	  I	  	  

	  

	  
Tabel	  5	  Effekt	  på	  effektiviseringspotentialerne	  af	  de	  signifikante	  netvolumen	  andele	  

Netvolume)shares Estimate Std.)Error t)value Pr(>|t|)
y50kV_kabel ?1.711 0.830 ?2.060 0.045
y50kV_kabel._so ?0.937 3.835 ?0.244 0.808
y50kV_luftledning ?3.541 2.564 ?1.381 0.174
y50kV_felt._aben ?1.418 1.036 ?1.369 0.177
y50kV_felt._gasisoleret ?4.898 3.951 ?1.240 0.221
y50.10kV_transformer ?4.089 1.772 ?2.308 0.025
y10kV_felt ?1.319 1.283 ?1.028 0.309
y10kV_kabel 0.002 0.698 0.003 0.997
y10kV_luftledning 2.501 2.756 0.907 0.369
y10.0.4kV_station 0.121 0.921 0.131 0.896
y0.4kV_kabel 1.300 0.324 4.007 0.000
y0.4kV_luftledning 3.085 1.322 2.334 0.024
ymalere 0.097 0.545 0.178 0.860
ykunderelateret_omkostninger 0.193 0.423 0.455 0.651
yadministration ?0.363 2.355 ?0.154 0.878

Netvolume)shares Estimate Std.)Error t)value Pr(>|t|)
SignificantVolumeShares 1.2753 0.2897 4.40 0.000
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Der	  efter-‐korrigeres	  nu	  for	  effekten	  af	  sådanne	  elementer	  på	  det	  enkelte	  selskabs	  
effektiviseringspotentiale	  ved	  at	  finde	  de	  selskaber,	  som	  har	  en	  andel	  af	  disse	  
netvolumen-‐elementer,	  der	  afviger	  positivt	  fra	  den	  gennemsnitlige	  andel	  med	  
mindst	  én	  standardafvigelse.	  Effekten	  af	  afvigelsen	  udover	  en	  standardafvigelse	  
godskrives	  som	  en	  reduktion	  af	  forudsagte	  effektiviseringspotentialer:	  	  

Reduktion	  eff.pot.	  =	  b(Andel	  kritiske	  –	  Gen.	  andel	  kritiske	  –	  St.Afv.	  andel	  kritiske)	  

Vi	  finder,	  at	  5	  ud	  af	  51	  selskaber	  skal	  have	  en	  reduktion	  af	  effektiviserings-‐	  
potentialet	  på	  gennemsnitlig	  9.2%	  point	  eller	  i	  forhold	  til	  det	  af	  ET	  beregnede	  
potentiale	  en	  forbedring	  i	  deres	  vurdering	  på	  19.6%.	  I	  analyserne	  baseret	  på	  
2010	  data	  er	  behovet	  tilsvarende	  idet	  6	  ud	  af	  57	  selskaber	  skal	  have	  en	  
reduktion	  af	  effektiviseringspotentialet	  på	  gennemsnitlig	  7.7%	  point	  eller	  i	  
forhold	  til	  det	  af	  ET	  beregnede	  potentiale	  en	  forbedring	  i	  deres	  vurdering	  på	  
19.9%.	  	  

Hvis	  man	  alternativt	  godskriver	  positive	  afvigelser	  fra	  middelværdien	  uden	  at	  
kræve	  en	  afvigelse	  på	  mindst	  en	  standardafvigelse,	  finder	  man,	  at	  24	  selskaber	  
skal	  have	  reduceret	  deres	  effektiviseringspotentiale	  med	  i	  gennemsnit	  6.2%	  
point	  svarende	  til	  en	  gennemsnitlig	  reduktion	  af	  deres	  potentialer	  med	  27.6%.	  I	  
2010	  er	  de	  tilsvarende	  resultater	  at	  27	  af	  57	  selskaber	  skal	  have	  reduceret	  deres	  
effektiviseringspotentiale	  med	  i	  gennemsnit	  4.1%	  point	  svarende	  til	  en	  
gennemsnitlig	  reduktion	  af	  deres	  potentialer	  med	  15.1	  %.	  	  

I	  benchmark	  litteraturen	  kaldes	  sådanne	  efter-‐korrektioner	  for	  second	  stage	  
analyser,	  og	  her	  vil	  der	  normalt	  korrigeres	  for	  såvel	  positive	  som	  negative	  
afvigelser	  fra	  middel-‐andelene,	  og	  der	  vil	  normalt	  blive	  korrigeret	  for	  afvigelser	  
selvom	  disse	  ikke	  nødvendigvis	  er	  større	  end	  én	  standardafvigelse.	  For	  så	  vidt	  
angår	  det	  sidste	  forhold	  er	  der	  naturligvis	  ingen	  grund	  til	  kun	  at	  korrigere	  for	  
afvigelserne	  udover	  én	  standardafvigelse.	  

Samlet	  kan	  vi	  således	  notere,	  at	  en	  anden	  dansk	  myndighed	  har	  valgt	  at	  
gennemføre	  relativt	  enkle	  statistisk	  undersøgelser	  af	  mulige	  fejlkalibrering	  af	  
modellen,	  	  og	  at	  sådanne	  justeringer	  i	  elsektoren	  ville	  give	  nedsættelse	  af	  
effektivseringspotentialerne	  på	  i	  størrelsesordenen	  6	  %	  point	  for	  omkring	  50	  %	  
af	  selskaberne.	  	  

Der	  er	  mange	  måder,	  man	  kan	  gennemføre	  ovenstående	  analyse	  på,	  og	  
resultaterne	  er	  ikke	  fuldt	  robuste	  overfor	  en	  række	  variationer.	  Det	  betyder,	  at	  
sådanne	  efter-‐korrektioner	  rent	  teoretisk	  ikke	  er	  ganske	  tilfredsstillende.	  

	  

Endogen	  sammenvejning	  af	  netvolumenbidragene.	  
	  

En	  simpel	  måde	  at	  holde	  for	  øje,	  at	  de	  forskellige	  cost	  driver	  kategorier	  kan	  være	  
vanskelige	  at	  kalibrere	  i	  forhold	  til	  hinanden	  er	  ved	  at	  anvende	  en	  model,	  hvor	  
disse	  efter-‐kalibreres	  endogent	  i	  benchmarking	  modellen.	  Udgangspunktet	  for	  
en	  sådan	  model	  på	  de	  data,	  som	  analyseres	  her,	  vil	  være,	  at	  der	  reelt	  er	  15	  cost	  
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drivers,	  nemlig	  netvolumen	  elementerne	  fra	  de	  forskellige	  aktiver	  og	  aktiviteter.	  
Disse	  er	  potentielle	  output	  fra	  elnet-‐selskaberne	  er	  begrundelsen	  for	  deres	  
omkostninger.	  

I	  regulering	  er	  det	  blevet	  almindeligt	  at	  estimere	  såkaldte	  bedste	  praksis	  
modeller,	  hvor	  et	  selskabs	  omkostninger	  sammenholdes	  med	  hvad	  bedste	  
praksis	  omkostningerne	  er	  for	  tilsvarende	  services.	  ETs	  model	  er	  også	  en	  bedste	  
praksismodel,	  men	  forskellen	  fra	  moderne	  reguleringsmodeller	  er,	  at	  den	  bygger	  
på	  skrappe	  ex	  ante	  antagelser.	  Den	  antager	  uden	  at	  teste,	  at	  bedste	  praksis	  
omkostningsfunktionen	  er	  kendetegnet	  ved	  1)	  konstant	  skalaafkast	  og	  2)	  
konstant	  substitutionsforhold	  1:1	  mellem	  ethvert	  par	  af	  netvolumen	  elementer.	  	  

I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  illustrere	  hvorledes	  disse	  antagelser	  kan	  relakseres,	  og	  
hvordan	  man	  typisk	  kun	  introducerer	  dem,	  hvis	  data	  indikerer,	  at	  de	  er	  gyldige.	  
Jeg	  vil	  i	  min	  illustration	  fokusere	  på	  det	  konstante	  substitutionsforhold,	  men	  jeg	  
bemærker,	  at	  antagelsen	  om	  konstant	  skalaafkast	  kan	  gøres	  til	  genstand	  for	  en	  
tilsvarende	  relaksation.	  Jeg	  vil	  i	  analyserne	  fokusere	  på	  den	  grundlæggende	  
sammenligning	  af	  metoderne	  på	  de	  danske	  data.	  Det	  betyder,	  at	  jeg	  for	  
simpelheds	  skyld	  ser	  bort	  fra	  outlier	  identifikation	  og	  fra	  tæthedskorrektionen.	  
ETs	  korrektion	  for	  disse	  forhold	  vil	  naturligvis	  i	  en	  regulatorisk	  anvendelse	  
skulle	  genindføres,	  således	  som	  det	  også	  typisk	  sker	  hos	  internationale	  
regulatorer.	  	  

Den	  grundlæggende	  idé	  i	  moderne	  benchmarking	  er	  som	  nævnt	  at	  sammenligne	  
med	  bedste	  praksis.	  Bedste	  praksis	  kan	  beskrives	  som	  det	  bedste,	  man	  i	  praksis	  
kan	  opnå.	  Det	  har	  to	  konsekvenser,	  at	  vi	  fokuserer	  på	  bedste	  praksis.	  

For	  det	  første	  indebærer	  det,	  at	  vi	  ser	  på	  det	  maksimalt	  opnåelige	  til	  forskel	  fra,	  
hvad	  selskaberne	  i	  gennemsnit	  kan	  opnå.	  Dette	  er	  i	  god	  overensstemmelse	  med	  
grundlæggende	  økonomisk	  teori,	  hvor	  teknologien	  eller	  produktionsfunktionen	  
beskriver,	  hvad	  der	  maksimalt	  kan	  produceres	  med	  givne	  input.	  	  

For	  det	  andet	  indebærer	  valget	  af	  bedste	  praksis	  estimation,	  at	  der	  sættes	  fokus	  
på	  praksis	  til	  forskel	  fra	  teoretiske	  spekulationer	  eller	  skrappe	  ex	  ante	  
antagelser.	  I	  stedet	  for	  at	  spekulere	  i,	  hvad	  der	  teoretisk	  kan	  opnås,	  estimerer	  vi,	  
hvad	  konkrete	  selskaber	  reelt	  har	  formået.	  Bedste	  praksis	  er	  ikke	  ét	  bestemt	  
benchmark	  eller	  forbillede,	  men	  snarere	  en	  beskrivelse	  af	  det	  samlede	  
mulighedsområde.	  I	  en	  benchmarkinganalyse	  gennemføres	  en	  systematisk	  
undersøgelse	  på	  et	  passende	  aggregeret	  niveau	  af	  et	  større	  antal	  virksomheder.	  	  

Det	  grundlæggende	  problem	  er	  dog	  fortsat,	  at	  vi	  ikke	  direkte	  kan	  observere	  
bedste	  praksis.	  I	  bedste	  fald	  kan	  vi	  i	  første	  omgang	  bare	  præsentere	  selskaberne	  
i	  form	  af	  simple	  data	  punkter,	  dvs.	  beskrivelser	  af	  de	  ressourcer	  der	  har	  været	  
anvendt,	  de	  services	  som	  er	  blevet	  produceret,	  og	  de	  lokale	  rammebetingelser	  
det	  er	  sket	  under.	  Den	  centrale	  udfordring	  er	  derfor	  at	  lave	  en	  model,	  som	  ud	  fra	  
nogle	  faktiske	  observationer	  estimerer	  en	  sammenhæng	  mellem	  disse.	  Det	  er	  
kort	  fortalt	  et	  spørgsmål	  om,	  hvordan	  man	  kan	  komme	  fra	  enkelte	  observationer	  
(punkter)	  til	  en	  funktionel	  sammenhæng	  i	  Figur	  1.	  
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Figur	  1	  Alternative	  benchmark	  modeller	  

Som	  illustreret	  findes	  der	  flere	  teknikker.	  De	  rækker	  fra	  simple	  
regnskabsmetoder	  og	  regressionsmodeller	  over	  mere	  avancerede	  statistiske	  og	  
matematiske	  programmeringsmodeller	  til	  egentlige	  ingeniørmæssige	  modeller	  
af,	  hvad	  det	  ville	  koste	  hvis	  man	  lavede	  et	  helt	  nyt	  system	  (green-‐field-‐approach).	  

I	  litteraturen	  er	  der	  bred	  enighed	  om,	  at	  der	  grundlæggende	  findes	  fire	  klasser	  at	  
tilgange	  som	  opsummeret	  i	  taksonomien	  i	  Tabel	  6.	  

	  
Tabel	  6	  Benchmark	  taksomoni,	  jf.	  fx	  Agrell	  and	  Bogetoft(2010),	  Bogetoft	  and	  Otto(2011)	  

De	  parametriske	  modeller	  antager	  en	  vis	  funktionel	  form	  fra	  starten	  og	  bruger	  
data	  til	  at	  kalibrere	  parametrene	  i	  denne	  funktionelle	  form.	  En	  væsentlig	  fordel	  
ved	  de	  ikke-‐parametriske	  metoder	  er,	  at	  de	  laver	  færre	  a	  priori	  antagelser	  om	  de	  
mulige	  relationer	  mellem	  cost	  og	  services.	  De	  laves	  kun	  meget	  generelle	  
antagelser,	  som	  fx	  at	  omkostningerne	  stiger	  med	  serviceniveauet.	  Fordelen	  ved	  
de	  parametriske	  modeller	  er	  på	  den	  anden	  siden,	  at	  de	  nemmere	  kan	  separere	  
støj	  i	  data	  fra	  egentlig	  inefficiens.	  

Blandt	   europæiske	   elnetsregulatorer	   er	   de	   mest	   anvendte	   	   metoder	   Data	  
Envelopment	  Analysis	  (DEA)	  og	  Stochastic	  Frontier	  Analysis	  (SFA),	  som	  også	  klart	  
er	  de	  teoretisk	  mest	  interessante	  metoder,	  når	  fordele	  og	  ulemper	  vejes	  op	  mod	  
hinanden.	  	  

Da	  der	  rent	   faktisk	  er	  en	  vis	   forskel	  mellem	  de	  effektiviseringspotentialer,	   som	  
estimeres	  i	  selv	  de	  bedste	  modeller,	  betyder	  det,	  at	  selskaberne	  reelt	  bliver	  udsat	  

DEA 

Ingeniør 
baseret 

Regnskabsbaseret 
SFA 

Output 

Input, fx. 
OpEx 

COLS 

12 1 Introduction to Benchmarking

corresponding to, e.g., different assumptions about the production technology and
the distribution of the noise terms.

Table 1.2 A taxonomy of frontier methods

Deterministic Stochastic
Parametric Corrected Ordinary Least Squares

(COLS)
Stochastic Frontier Analysis (SFA)

Aigner and Chu (1968), Lovell
(1993), Greene (1990, 2008)

Aigner et al (1977), Battese and
Coelli (1992), Coelli et al (1998a)

Non-
parametric

Data Envelopment Analysis (DEA) Stochastic Data Envelopment
Analysis (SDEA)

Charnes et al (1978), Deprins et al
(1984)

Land et al (1993), Olesen and
Petersen (1995), Fethi et al (2001)

To illustrate the differences, consider a simple cost modeling context. We have
access to data from a set of production units, as indicated in Fig. 1.9.
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Fig. 1.9 Alternative frontiers

Now, Corrected Ordinary Least Squares (COLS) corresponds to the estimation
of an ordinary regression model followed by a vertical shift that brings all firms
above the minimal cost function. Stochastic Frontier Analysis (SFA), on the other
hand, recognizes that some of the variation will be noise and only shifts the func-
tion part of the way towards the COLS function. Data Envelopment Analysis (DEA)
estimates the technology using what is known as the minimal extrapolation princi-
ple. It finds the smallest production set (in the illustration, the set above the DEA
curve) containing data and satisfying a minimum of production economic regulari-
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for	   en	   metodisk	   usikkerhed.	   I	   en	   reguleringssammenhæng	   er	   dette	   ikke	  
hensigtsmæssigt,	   og	   det	   er	   derfor	   blevet	   mere	   almindeligt,	   at	   regulatorer	  
anvender	   en	   kombination	   af	   både	   DEA	   og	   SFA	   modeller.	   Dette	   gælder	   for	  
eksempel	  indenfor	  regulering	  af	  el-‐net.	  I	  Østrig	  anvendes	  fx	  tre	  modeller,	  og	  i	  den	  
nyeste	   europæiske	   regulering,	   den	   tyske	   regulering	   af	   el-‐	   og	   gasnetværk,	   ,	  
anvendes	  ikke	  mindre	  en	  4	  (5)	  modeller	  som	  grundlag	  for	  vurderingen	  af	  hvert	  
selskab.	   I	   Tyskland	   anvendes	   således	   både	   SFA	   og	   DEA	   modeller,	   og	   der	  
anvendes	   to	   forskellige	   mål	   for	   kapitalomkostningerne	   (bogført	   eller	  
standardiseret).	   Ethvert	   netselskab	   vurderes	   i	   alle	   modeller,	   og	   den	   højeste	  
efficiens	   vælges	   som	   selskabets	   efficiens.	   En	   sådan	   bedste-‐af-‐flere-‐modeller-‐	  
tilgang	   giver	   en	   god	   beskyttelse	   mod	   en	   metodisk	   usikkerhed,	   som	  
grundlæggende	  intet	  har	  med	  netvirksomhederne	  at	  gøre.	  

Såvel	  DEA	   som	  SFA	  metoderne	  anvendes	   typiske	  med	  en	  del	   flere	   cost	  drivers	  
end	  den	  danske	  reguleringsmodel,	  som	  alene	  bygger	  på	  det	  samlede	  netvolumen.	  	  
Metoderne	   estimerer	   dernæst,	   hvorledes	   disse	   cost	   drivers	   bedst	   kan	  
sammenvejes.	  I	  SFA	  sker	  det	  helt	  analogt	  med	  den	  økonometriske	  analyse	  af	  H0,	  
men	   i	   DEA	   sker	   det	   ved	   matematisk	   programmering.	   Programmet	   finder	   for	  
hvert	  selskab	  den	  sammenvejning,	  som	  får	  selskabet	  til	  at	  se	  så	  effektivt	  ud	  som	  
muligt,	  når	  det	  sammenlignes	  med	  alle	  de	  andre	  selskaber	  ved	  brug	  af	  de	  samme	  
vægte.	  Med	  andre	  ord	  forsøger	  DEA	  (og	  SFA)	  at	  lade	  usikkerheden	  om	  den	  rette	  
efter-‐kalibrering	  komme	  selskaberne	  til	  gode	  samtidigt	  med,	  at	  der	  fokuseres	  på	  
bedste	  praksis.	  

I	  DEA	  modeller	  er	  der	  en	  monoton	  sammenhæng	  mellem	  antal	  selskaber,	  antal	  
cost	  drivers	  og	  de	  resulterende	  effektiviseringspotentialer.	  Jo	  færre	  selskaber	  og	  
jo	   flere	   cost	   drivers,	   jo	  mindre	   effektiviseringspotentialer.	   I	   den	   forbindelse	   er	  
det	  klart,	  at	  14	  cost	  drivers	  normalt	  vil	   få	  selskaberne	   til	  at	  se	  meget	  efficiente	  
ud,	   når	   der	   kun	   er	   57	   selskaber	   at	   sammenligne.	   Hvor	   kraftigt	   de	   ekstra	   cost	  
drivers	   bidrager	   til	   at	   reducere	   effektiviseringspotentialerne	   afhænger	   dog	   af,	  
hvor	  korrelerede	   cost	  driverne	  er.	  Hvis	   cost	  driverne	  er	   stærkt	  korrelerede	  vil	  
reduktionen	  af	  effektiviseringspotentialet	  falde	  langsommere.	  

Under	   alle	   omstændigheder	   er	   der	   en	   mellemløsning	   for	   de	   regulatorer,	   som	  
frygter	   en	   for	   fri	   sammenvejning	   af	   cost	   driverne.	   Man	   kan	   nemlig	   indlægge	  
restriktioner	   på,	   hvor	   meget	   de	   enkelte	   cost	   drivers	   kan	   veje	   i	   forhold	   til	  
hinanden,	  såkaldt	  duale	  vægt	  restriktioner.	  	  

Jeg	  har	   for	   at	   illustrere	  disse	  muligheder	   for	   alternative	  benchmark	  og	  brug	  af	  
endogene	   efter-‐kalibreringer	   estimeret	   9	   forskellige	   modeller.	   Jeg	   regner	  
generelt	   i	   efficienser,	   men	   det	   er	   nemt	   at	   omsætte	   disse	   til	  
effektiviseringspotentialer	  idet	  

Effektiviseringspotentiale	  =	  1-‐	  Efficiens	  

Med	   de	   givne	   data	   svarer	   den	   første,	   eff_dea_crs_SUM,	   til	   ET’s	   rangordning	   af	  
enhedsomkostningerne	  per	  netvolumen	  og	  sammenligning	  med	  det	  selskab,	  som	  
har	   de	   laveste	   enhedsomkostninger.	   Vi	   ser	   i	   at	   den	   gennemsnitlige	   efficiens	  
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estimeres	  til	  63%2.	  Hvis	  man	  i	  stedet	  tillader	  fuldstændig	  fri	  efter-‐kalibrering	  af	  
netvolumenelementerne	   som	   i	   eff_dea_crs_FREE	   bliver	   den	   gennemsnitlige	  
efficiens	  91%.	  Det	  er	   interessant	  at	  bemærke,	  at	  selv	  hvis	  man	  holder	  fast	   i	  det	  
totale	  netvolumen	  som	  den	  eneste	  cost	  driver,	  så	  estimeres	  efficiensen	  in	  en	  log-‐
linear	  SFA	  model	  eff_sfa_loglinear_SUM	  til	  80%.	  

I	  Tabel	  7	  ser	  vi	  desuden	  effekten	  af	  at	  restringere	  de	  vægte,	  som	  anvendes	  i	  en	  
endogen	   efter-‐kalibrering.	   Det	   fremgår	   af	   resultaterne	   i	   modellerne	  
eff_dea_crs_weight_restrict5, … , eff_dea_crs_ weight_restrict50. I	  den	  første	  
antager	  vi,	  at	  vi	  kun	  kan	  anvende	  vægte,	  som	  afviger	  med	  5%	  fra	  en	  fælles	  værdi,	  
dvs	  vi	  antager	  at	  de	  oprindelige	  vægte	  kan	  være	  fejlkalibreret	  med	  5%.	  De	  andre	  
skal	  fortolkes	  tilsvarende.	  En	  anden	  måde	  at	  forklare	  disse	  muligheder	  på	  er	  ved	  
at	  tænke	  på	  

Efter-‐kalibreret	  netvolumen	  =	  Σni=1	  ai	  *Netvolumenbidragi	  

I	   5%	  modellen	   skal	   ai	   ligge	  mellem	  0.95	  og	  1.05,	   i	   10%	  modellen	   skal	  de	   ligge	  
mellem	  0.9	  og	  1.1	  etc.	  Vi	  ser,	  at	  DEA	  efficienserne	  vokser	  med	  øget	  frihed	  til	  re-‐
kalibrering,	   men	   vi	   ser	   også,	   at	   der	   faktisk	   skal	   en	   del	   re-‐kalibrering	   til	   for	  
markant	  at	  ændre	  niveauet.	  En	  sådan	  delvis	  endogenisering	  af	  re-‐kalibreringen	  
kan	   derfor	   være	   en	   interessant	   måde	   at	   beskytte	   selskaberne	   mod	   den	  
usikkerhed,	   som	   vi	   indledningsvis	   så,	   at	   der	   kan	   være	   omkring	   den	   korrekte	  
kalibrering	  af	  de	  enkelte	  netvolumen	  elementer.	  

	  

	  
Tabel	  7	  Estimation	  af	  efficienser	  i	  en	  række	  forskellige	  modeller	  

	  

Korrelationer	  mellem	  de	  forskellige	  model	  resultater	  fremgår	  af	  Tabel	  8	  og	  
effekten	  af	  10%,	  30%	  og	  50%	  usikkerhed	  om	  vægtene	  er	  illustreret	  grafisk	  i	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Niveauerne,	  som	  jeg	  estimerer,	  vil	  ligge	  noget	  under	  det	  ET	  reelt	  finder,	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  
korrigeret	  for	  tæthed,	  for	  fjernaflæste	  målere,	  og	  for	  eliminering	  af	  en	  del	  af	  de	  mest	  effektive.	  
Disse	  korrektioner	  er	  relevante	  i	  alle	  metoder	  og	  vil	  lede	  til	  tilsvarende	  forøgelser	  af	  efficienserne	  
i	  alle	  metoder.	  Vi	  kan	  derfor	  godt	  sammenligne	  uden	  disse	  detaljer.	  

Metode Gen.Eff.
eff_dea_crs_SUM 0.63
eff_dea_crs_weight_restrict5 0.64
eff_dea_crs_weight_restrict10 0.65
eff_dea_crs_weight_restrict20 0.67
eff_dea_crs_weight_restrict30 0.69
eff_dea_crs_weight_restrict40 0.71
eff_dea_crs_weight_restrict50 0.73
eff_dea_crs_FREE 0.91
eff_sfa_log_linear_SUM 0.80
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Tabel	  8	  Korrelationen	  mellem	  selskabernes	  efficienser	  i	  de	  forskellige	  modeller	  

	  

	  

	  
Figur	  2	  Korrelationen	  mellem	  dea_crs_SUM	  og	  dea_crs_weight_restriction	  for	  10%,	  30%	  og	  50%	  
usikkerhed	  om	  vægtene.	  

	  

d_dea_crs_SUM

d_dea_crs_weight_restrict5

d_dea_crs_weight_restrict10

d_dea_crs_weight_restrict20

d_dea_crs_weight_restrict30

d_dea_crs_weight_restrict40

d_dea_crs_weight_restrict50

d_dea_crs_FREE

d_sfa_log_linear_SUM

eff_dea_crs_SUM 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.95 0.63 0.76
eff_dea_crs_weight_restrict5 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.95 0.64 0.77
eff_dea_crs_weight_restrict10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.96 0.64 0.78
eff_dea_crs_weight_restrict20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.67 0.79
eff_dea_crs_weight_restrict30 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.70 0.80
eff_dea_crs_weight_restrict40 0.97 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.75 0.80
eff_dea_crs_weight_restrict50 0.95 0.95 0.96 0.97 0.98 1.00 1.00 0.79 0.80
eff_dea_crs_FREE 0.63 0.64 0.64 0.67 0.70 0.75 0.79 1.00 0.65
eff_sfa_log_linear_SUM 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.80 0.80 0.65 1.00

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Efficiency correlation

eff.121018_1218.DK11KorrigeretTorben.  Bogetoft
d_dea_crs_SUM

d_
de

a_
cr

s_
we

ig
ht

_r
es

tri
ct

10

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Efficiency correlation

eff.121018_1218.DK11KorrigeretTorben.  Bogetoft
d_dea_crs_SUM

d_
de

a_
cr

s_
we

ig
ht

_r
es

tri
ct

30

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Efficiency correlation

eff.121018_1218.DK11KorrigeretTorben.  Bogetoft
d_dea_crs_SUM

d_
de

a_
cr

s_
we

ig
ht

_r
es

tri
ct

50

120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



 

 

Svar på Energitilsynets høring om Effektiviseringskrav til elnet-

selskaberne for 2013 

 

SEAS-NVE bemærker indledningsvis, at selskabet tilslutter sig Dansk 

Energis høringssvar. 

 

SEAS-NVE vil gerne fremhæve, at størrelsen af selskabets indtægts-

ramme er behæftet med væsentlig usikkerhed. Dette skaber usikker-

hed om selskabets fremtidige indtægtsmulighed, og om det grundlag 

effektiviseringskravet skal udmøntes på. 

 

Fastsættelse af effektiviseringskrav 

 

SEAS-NVE noterer sig at Net distribution hvert år siden 2007 har fået 

effektiviseringskrav på omtrent 6 mio. kr.. Dette er til trods for, at de 

påvirkelige omkostninger er reduceret med 35,7 pct. i den samme pe-

riode, hvor selskabet for øvrigt er vokset gennem opkøb af andre elnet.  

 

Netvolumenmodellen er blevet ændret hvert år i den mellemliggende 

periode, og samtidig har effektiviseringskravene været nogenlunde 

konstante. Dette antyder, at netvolumenmodellen er blevet strammet i 

perioden, og der fastholdes mere eller mindre konstante effektivise-

ringskrav uanset størrelsen på allerede udmøntede effektiviseringer på 

driften. SEAS-NVE bemærker således, at benchmarkkravene herved 

ikke afspejler den reelle effektivitet. SEAS-NVE finder, at dette er pro-

blematisk i forhold til benchmarkingens formål. 

 

De meget stramme økonomiske rammer, som selskabet påføres i 

benchmarkingen, kan medføre en nedadgående spiral. Således bench-

markes selskaberne meget hårdt på deres omkostninger, hvilket gør 

det attraktivt dels ikke at investere, idet fuldt afskrevet anlæg giver 

lige så store ækvivalenter som nye anlæg. Ligeledes straffes et højt 

service- og beredskabsniveau. 

 

Der skabes med det eksisterende benchmarkregime et pres for at mi-
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nimere investerings- og serviceniveauet. Der skabes med andre ord et pres for at bevæge 

sig mod den laveste fællesnævner. Dette er meget destruktivt i en situation, hvor SEAS-

NVE som resten af branchen står overfor massive investeringer, i forbindelse med etable-

ringen af det intelligente elnet, Smart Grid. 

 

I lyset af dette og i lyset af et forestående reguleringseftersyn opfordrer SEAS-NVE Energi-

tilsynet til at begrænse modelændringer til rettelse af strengt fejlagtige elementer eksem-

pelvis forkerte afskrivningsækvivalenter for søkabler og sikring af incitamenter til Smart 

Grid investeringer. Energitilsynet opfordres ligeledes til at udmønte effektiviseringskrav me-

re forsigtigt, set i lyset af de meget store krav, der allerede er udmøntet, og som ikke har 

afspejlet den allerede massive effektivisering af driften, som har fundet sted. 

 

Opsplitning af 132 kV og 50 kV komponenter ved benchmarking 

 

Historisk er SEAS-NVEs komponenter på 132 kV og 50 kV blevet benchmarket sammen 

imod de øvrige 132/150 kV selskaber, og effektiviseringskravet er blevet fordelt med drifts-

omkostningerne som fordelingsnøgle. 

 

Dette har været til klar ulempe for 50 kV-delen, idet 50 kV bevillingens indtægtsramme har 

en anden omkostningsstruktur end 132 kV niveauet. 50 kV skal således afholde omkostnin-

ger til blandt andet nettab.  

 

Det samlede krav har været uændret, om der blev benchmarket samlet eller opsplittet, men 

50 kV har som bemærket båret en for stor del af kravet, når det blev nøgletalsfordelt. Idet 

det samlede krav var ens uanset om 132 kV og 50 kV blev benchmarket sammen eller se-

parat, har SEAS-NVE ud fra en pragmatisk betragtning valgt tidligere ikke at udfordre, 

hvordan kravet blev vægtet mellem bevillingerne. Derfor vil SEAS-NVE heller ikke fokusere 

på fordelingen i tidligere år. 

 

I forbindelse med spaltningen af selskaberne og salget af 132 kV-nettet til Energinet.dk øn-

sker SEAS-NVE, at selskaberne i år får 132 kV delen og 50 kV delen benchmarket separat. 

Herved sikres rene linjer om hvilken del af nettet, der skal bære hvilket krav.  

 

Ydermere er en separat benchmarking meningsfyldt indenfor det reguleringsmæssige regi-

me. 50 kV har således en separat økonomi med eget reguleret regnskab. Opsplitningen af 

økonomien foreligger dermed. 

 

Selskab 

(kun transmissi-

onsdelen) 

Krav i hørings-

udkast 50 kV 

Krav i hø-

ringsudkast 

132 kV 

Krav i 

høringsud-

kast total 

Krav ved 

opsplitning 

50 kV 

Krav ved 

opsplitning 

132 kV 

Krav ved 

opsplitning 

total 

Net 854 511 1.365 325 1.050 1.375 

Transmission 935 985 1.920 0 1.885 1.885 

Total 1.789 1.496 3.285 325 2.935 3.260 
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SEAS-NVE bemærker at en sådan opsplitning vil være neutral i forhold til størrelsen af det 

samlede krav for 50 kV og 132 kV, som pålægges henholdsvis Net og Transmission. Idet 

det samlede krav for 132 kV og 50 kV er uændret ved en opsplitning mener SEAS-NVE, at 

ændringen i fordelingen af krav mellem de to spændingsniveauer ved en separat benchmar-

king er udtryk for at den eksisterende fordeling af kravet ved nøgletalsfordeling ikke er ret-

visende. Derfor foreslår SEAS-NVE, at 50 kV niveauet benchmarkes mod de to andre 50 kV 

selskaber i gruppe 1, og 132 kV niveauet benchmarkes mod de øvrige 132 kV selskaber i 

gruppe 2. Dette vil sikre en korrekt benchmarking som er mere i overensstemmelse med 

netvolumenmodellens principper og giver en mere klar kravfordeling end en nøgletalsforde-

ling gør i dag.  

 

SEAS-NVE bemærker, at selskabet fra 2012 kun vil have én bevilling, og 50 kV komponen-

terne herefter vil blive benchmarket sammen med distribution. Opsplitningen vil kun være 

relevant for i år, idet 50 kV fra 2012 ikke har selvstændig bevilling. Da der er ingen andre 

selskaber i branchen der påvirkes af samme problemstilling ville en opsplitning i år være en 

engangshændelse. 

 

SEAS-NVE bemærker at der er tidligere eksempler på at et selskab benchmarkes med for-

skellige bevillinger separat, for at kunne opnå et retvisende resultat. Således benchmarkes 

SEAS NVE Nets distributionsbevilling allerede separat fra transmissionsdelen, netop for at 

sikre sammenlignelighed i omkostningsstrukturen. Ligeledes bemærker SEAS-NVE, at tilsy-

net løbende har flyttet selskaber mellem de forskellige kategorier, for at sikre sammenligne-

lighed. I årets benchmarking er en hel række selskaber således blevet benchmarket som 

transformerforeninger i stedet for distributionsselskaber. SEAS-NVE mener således, at det 

også er fuldt i overensstemmelse med Energitilsynets praksis, at give selskaber andre ind-

delinger for at sikre det mest korrekte resultat.  

 

Modelomkostninger ved fusion 

 

SEAS-NVE kan konstatere, at det ved årets benchmarking er muligt at få korrigeret kravet 

med en modelomkostning ved fusion beregnet på sidste års benchmarkdata. SEAS-NVE 

mener, at have en modelomkostning ved fusion i forbindelse med opkøbet af Køge Elnet. 

SEAS-NVE har vurderet modelomkostningerne til ca. 60 TDKK., og anmoder tilsynet om at 

korrigere årets benchmarkkrav herfor.  

 

Brud på søkabel  

 

SEAS-NVE Net har anmodet om at få udbedring af brud på søkablet til Agersø og Omø be-

handlet som en ekstraordinær omkostning. I høringsudkastet er anmodningen blevet afvist. 

 

Bruddet på søkablet afvises ud fra en betragtning om, at bruddet er sket som led i den or-

dinære drift. SEAS-NVE bemærker, at det er usikkert hvorfor bruddet er opstået. Men det er 

efter SEAS-NVEs opfattelse ikke meningsfyldt at tale om ordinær drift. Søkabler ligger på 

havets bund og kan således ikke vedligeholdes på samme måde som et landkabel. Den pri-

mære driftsomkostning knytter sig til udbedring af fejl. Fejl på kablerne er imidlertid ufor-
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udsigelige og særdeles kostbare at udbedre. Idet fejl på søkabler indtræffer sjældent og 

med meget store omkostninger til følge, kan der ikke tales om ordinær drift, som kan af-

spejles meningsfyldt i en ækvivalent.  

 

Behandlingen af søkabler i netvolumenmodellen er problematisk, og modellen afspejler ikke 

de reelle omkostninger ved søkabler. Dette er dels fordi afskrivningsækvivalenten er for lav, 

dels fordi, der ikke kan laves en driftsækvivalent. Dette har Sekretariatet for Energitilsynet 

anerkendt, og SEAS-NVE har fået en tilkendegivelse af, at søkabelækvivalenten vil blive 

efterset til foråret. 

 

Ud fra en betragtning om, at det er uladsiggørligt, at lave en meningsfyldt driftsækvivalent 

for søkabler, finder SEAS-NVE, at tilsynet bør behandle reparation af brud på søkabel som 

en ekstraordinær omkostning. Strømafbrydelser som følge af brud på søkabler bør også 

behandles som ekstraordinære hændelser ved benchmarkingen af kvalitet i leveringen. Dis-

se hændelser kan ikke undgås, medmindre der lægges parallelle kabler ud til landets små-

øer, hvilket ville være uhensigtsmæssigt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.   

 

SEAS-NVE bemærker endelig, at en behandling af brud på søkabler som ekstraordinære 

hændelser, kun vil påvirke en meget lille del af branchen, idet SEAS-NVE har hovedparten 

af landets søkabler på distributionsniveau. 

 

Parallelle IT-systemer ved udrulning af fjernaflæste målere 

 

SEAS-NVE har ansøgt om at få anerkendt omkostningerne til ekstra IT-systemer ved udrul-

ningen af fjernaflæste målere som en ekstraordinær omkostning. Denne anmodning er ble-

vet afvist i høringsudkastet. 

 

Omkring omkostningerne ved flere hjemtagningssystemer, bemærker tilsynet, at omkost-

ninger til IT-systemer generelt er ordinær drift. Dette anerkender SEAS-NVE. Imidlertid er 

der ikke tale om ordinære omkostninger til IT-systemer, men derimod ekstraomkostninger 

til licenser til flere parallelle IT-systemer i en overgangsperiode, mens udrulning af fjernaf-

læste målere finder sted.  

 

Såfremt selskabet ikke afholder disse omkostninger, kunne udrulningen af fjernaflæste må-

lere ikke finde sted i samme tempo. Omkostningen er derfor ikke ordinær drift, idet den kun 

afholdes i en overgangsperiode, mens målerne udrulles. Når der er sket fuld udrulning af 

fjernaflæste målere, vil denne omkostning falde bort. SEAS-NVE vil derfor anmode tilsynet 

om at anerkende denne omkostning som ekstraordinær. Ellers straffes selskabet yderligere 

for at efterkomme det politiske ønske om at foretage udrulningen af fjernaflæste målere. 

 

Opsummering 

 

SEAS-NVE vil gerne i høringen af årets benchmarking anmode om fire justeringer til hø-

ringsudkastet. 
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1. En separat benchmarking af 132 kV og 50 kV bevillingerne for SEAS-NVE net og 

Transmission for at sikre en korrekt kravfordeling 

2. At selskabet godskrives MOF fra fusionen med Køge Elnet 

3. At tilsynet anerkender omkostninger for brud på søkabler som ekstraordinær om-

kostning 

4. At tilsynet anerkender omkostninger til parallelle IT-systemer som en ekstraordinær 

omkostning 

 

SEAS-NVE tilslutter sig desuden Dansk Energis forslag til justering af årets benchmarking. 

 

SEAS-NVE vil afsluttende gerne opfordre Energitilsynet til at sikre en konsistens i de meto-

der, der bruges til at vurdere netselskabernes effektivitet og sikre at der fremadrettet, er de 

korrekte incitamenter til at foretage investeringerne i fremtidens elnet.  

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er tilsynet velkommen til at kontakte Nicolaj 

Mølgaard Jakobsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Malene Richter 

Afdelingschef 

SEAS-NVE Net A/S 
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Energitilsynet  
Carl Jacobsensvej 35 
2500 Valby 
 

Esbjerg 26. oktober 2012 
 
 
 

Vedr. Høring om Benchmark 
 
Med henvisning til det fremsendte materiale, har Syd Energi Net A/S følgende bemærkninger. 
 
Vedr. 5.1.1 Datagrundlag og kvalitetssikring punkt 79 – 84 
Syd Energi Net A/S finder det prisværdigt med den indsats der gjort for at sikre datakvaliteten 
og kan forstå ud fra beskrivelsen på punkterne 78-84 at det er fremgangsmåden som er korrekt 
i forbindelse med opgørelsen af blandt andet komponentdata. Det medfører, således at Syd 
Energi Net A/S har en rettelse til indberetning af komponentdata til kolonne l, 10 kV felter. Et 
tilrettet skema fremsendes sammen med dette høringssvar. 
 
Vedr. 5.1.3 samt bilag 5 fjernaflæste målere. 
Energitilsynet har i 2012 undersøgt, hvilke omkostninger fjernaflæste målere medfører og 
angivet at, 

1. Omkostninger for nedtagning af den gamle måler er der ekstra ordinært fradrag og for 
omkostninger herunder materialer og montage af den nye måler 

2. Der er for selve måleren lavet en ækvivalent på 91 kr. samt angivet en gennemsnits 
afskrivningsperiode på 16,6 år, men ingen periode fastlagt.  

3. Energitilsynet har valgt at lave en tilbageberegning med de priser som er indhentet i 
2012 til 2005. Priserne for fjernaflæste målere i 2005 er højere end i de efterfølgende år 
idet udviklingen og konkurrencen er steget som følge af, at flere selskaber har valgt at 
indføre fjernaflæste målere. Derfor syntes beregningen ikke at være rimelig og gøres 
værre ved at tilbageregne priser på målere som f. eks købes i dag. Det giver ikke et 
korrekt omkostningsniveau som Energitilsynet så gerne vil anvende i forbindelse med 
benchmarking af selskaberne. 

4. Det fremgår ikke af beregningen om der er taget højde for, om der er nogen af 
selskaber som anvender en del af måleren til hjemtagning af andre forsyningsarter og 
om dette er holdt udenfor. 

Kommentarer til dette; 
1. Det virker usammenhængende, at der i Benchmarkmodellen nu optræder en ækvivalent 

som afskrivningsperioden kan variere på og at der er omkostninger som holdes 
udenfor, når de øvrige komponenter er inklusiv montage og givne afskrivningsperioder. 
Så ville det være bedre at finde ækvivalenter som dækkede det hele.  

2. Nu har Syd Energi Net A/S haft fjernaflæste målere siden 2004 og der blev indgået 
kontrakter som alene gik på målepunkter, hvor alt såsom opsætning, materialer, 
demontage mm. var inkluderet. Dengang skulle omkostninger ikke deles op som 
beskrevet.  
Syd Energi Net A/S fremsender derfor i forbindelse med dette, en ansøgning om 
korrektion på omkostningerne til hvad demontage og opsætning af målere har beløbet 
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sig til, de tidligere år. Afskrivningerne vil ligeledes blive rettet til, så det følger 
Energitilsynets afskrivningsperiode på 16 år og med en målerækvivalent på de kr. 91. 
Dog er afskrivningsperioden for denne type komponent, stadig noget Syd Energi Net 
A/S vurderer på, så det bliver mest korrekt.  

3. Syd Energi Net A/S mener, at den nuværende ordning med fradrag af afskrivningerne 
for omkostningerne til etablering af målere, skal forsætte især, når det er anlæg som er 
etableret siden 2004-2005. 

  
Vedr. 5.1.3 Opdatering af ækvivalenter punkt 109 og 110 
 
Pkt. 109 Smart Grid. Det vil være attraktivt, hvis der kom en model i nærmeste fremtid, så 
branchen kan vurdere, om det er muligt at komme politiske ønsker i møde, om udviklingen af 
smart grid. 
 
Pkt. 110 Søkabel. Syd Energi Net A/S har i 2012 fået et ”myndighedspålæg” om overtagelse af 
60 kV søkabelanlæg.  I forbindelse med overtagelse af disse anlæg, kan det konstateres at 
driftsækvivalenten for søkabler ikke er afstemt i forhold til de virkelige forhold og er lavere end 
for landkabler. Efter at Syd Energi Net A/S har overtaget disse kabler, er det vurderet at en 
enkelt fejl kan koste i omegnen af kr. 8 mio. med den placering kablerne har i Lillebælt.  
Det er besluttet, inden Syd Energi Net A/S overtog kablerne, at det meste af søkabelanlægget 
skulle opgraderes og at Syd Energi Net A/S skulle betale for det. Omkostningerne til 
etableringen af anlægget er i omegnen af kr. 35-40 mio., som vil medføre en 
afskrivningsækvivalent mellem kr. 67.000 – 77.000, når det skal afskrives over 40 år i henhold 
til vejledningen. Alle komponenter til et sådant projekt er specialfremstillet og det er begrænset, 
hvor mange firmaer der kan løse den slags opgaver. I forhold til et projekt af denne karakter 
syntes den nuværende afskrivningsækvivalent på kr. 41.822 derfor meget lavt sat.  
 
Med henvisning til fremsendte mail af 9. oktober 2012 vedr. gebyrer kan det oplyses, at der 
fremsendes en revideret opgørelse af Syd Energi Net A/S differenceregnskab. Umiddelbart er 
Syd Energi Net A/S ikke enig, i at gebyrer indtægtsføres fordi der er en markant forskel på, hvor 
langt der er mellem de enkelte kunder i et landområde som Syd Energi nets’ kontra mere 
bynære elforsyninger, dermed skal der køres mere med større omkostninger til følge og 
Energitilsynet har ikke taget højde for dette i modellen.  
 
Hvis der er spørgsmål, kontakt mig venligst. 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Jens Ammitzbo 
Syd Energi Net A/S 
Telefon 7518 8112 
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Høring af "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013" 

 

Hermed TRE-FOR El-nets høringssvar. 

Vi har tidligere givet udtryk for, at vi går ind for benchmarking og vi arbejder i daglig-

dagen intenst med denne type værktøjer for løbende at forbedre effektiviteten i TRE-

FOR El-net A/S. 

Vi er bekendt med udkast til høringssvaret fra Dansk Energi og støtter op om dette. Vi 

har således kun ganske få yderligere bemærkninger: 

 

Benchmarkbasis for snævert defineret 

Der stilles for store krav til selskaberne i og med at det reelt ikke er 10 %-netvolumen, 

der udgør benchmark-basis, da der laves en vægtning af de selskaber med de laveste 

omkostningsindeks. Derved er det f.eks. beregnet, at TRE-FOR El-net på trods af at vi 

ligger med et netvolumen, der ligger under de 10 % med de laveste 

omkostningsindeks, skal have en reduktion i indtægtsrammen på 90.000 kr.  

Herudover finder vi opgørelsen af benchmarkbasis forkert. For det selskab der ligger 

på fraktilgrænsen laves en interpolation, hvorved man indregner et fiktivt et selskab 

med en bedre effektivitet end det selskab som ligger på fraktilen. 

Det selskab der ligger på fraktilgrænsen bør indregnes med deres faktiske 

effektivitetstal. 

 

Leveringskvalitet 

Der er ligeledes en bekymring for leveringskvaliteten. Hvis man ønsker at være blandt 

de selskaber, der udgør benchmarkbasis, skal man spare så meget på drift og 

vedligehold samt investeringer (afskrivninger), at et netselskab ikke på sigt kan 

opretholde et tilstrækkeligt robust net. Der er en klar bekymring for at vi er ved at 
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generere en ny ”banedanmark”-løsning. Vi er helt opmærksomme på at 

leveringskvaliteten pt. er god i Danmark, men vi er i en branche hvor tiltagene eller 

mangel på samme først vil vise sig frem i tid.  

 

 
Med venlig hilsen 

TRE-FOR El-net A/S 

 
 

Per Sørensen, El-net 
Elforsyningschef 
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Bilag 12: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
Dansk Energis høringssvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledende bemærkninger 
Dansk Energi indgav høringssvar ved mail af 26. oktober 2012. Hørings-
svaret er opdelt i fire afsnit samt et afsnit med generelle bemærkninger. 
Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor kommenteret hvert anbrin-
gende for sig med henvisning til sidetallet i det pågældende høringssvar. 
Dansk Energi har vedlagt note udarbejdet af professor Peter Bogetoft. 
Notens synspunkter bliver drøftet i den rækkefølge de nævnes i hørings-
svaret. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 1-5 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi indledende på følgen-
de: 
 
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 
 
Ad 1) 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at der de seneste år er sket en ef-
fektivisering af elnetselskaberne. Sekretariatet vurderer dog, at der stadig 
er potentiale for yderligere effektiviseringer i branchen – og der udmøn-
tes efter sekretariatets opfattelse ikke et for stort effektiviseringspotentia-
le. 
 

18. december 2012 

Sag 12/10309 

/ LIC, KHRI 

Deres ref. 

 

Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 

web       www.energitilsynet.dk 

 

 



 

162 
 

 
 

Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger 
vedr. effektiviseringspotentiale og udmøntning af effektiviseringskrav, jf. 
ad 7) - ad 15). 
 
Ad 2) 
Sekretariatet er ikke enig i, at den anvendte metode til håndtering af 
fjernaflæste målere er forkert, som anført af Dansk Energi. 
 
Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger 
vedr. fjernaflæste målere, jf. ad 16) - ad 20). 
 
Ad 3) 
Sekretariatet er ikke enig i, at afgørelsen modvirker investeringer i smart 
grid. 
 
Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger 
vedr. smart grid, jf. ad 21) – ad 24). 
 
Ad 4) 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at netselskaberne i Danmark 
overordnet set har en høj leveringskvalitet og forsyningssikkerhed. Se-
kretariatet 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 års benchmarking at se på en 
ændring af tærskelværdien. 
 
Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger 
vedr. leveringssikkerhed i branchen, jf. ad 25) – ad 26). 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 5 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
5. Energitilsynets benchmarkingmodel bremser investeringer i nye net-

komponenter. 
6. Benchmarkingmodellen påvirker smart grid strategi og energipolitisk 

aftale om udrulning af fjernaflæste elmålere. 
 
Ad 5) 
Sekretariatet for Energitilsynet forstår ikke umiddelbart Dansk Energis 
beregning af sandsynligheden for at slå benchmarkbasis på nye netkom-
ponenter, og hvilke antagelser der ligger bag. Selskabernes benchmar-
king-omkostninger er ikke fordelt på de forskellige netkomponenter. Det 
er forholdet mellem de samlede benchmarking-omkostninger og netvo-
lumenmålet der måles på. Det kan derfor ikke umiddelbart antages, at 
selskaberne i benchmarkbasis er de mest effektive på samtlige netkom-
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ponenter. Det kan ligeså vel være, at selskaberne i benchmarkbasis er 
mere effektive på nogle af deres netkomponenter og mindre effektive på 
andre netkomponenter.  
 
Der henvises i øvrigt til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger i 
ad 7) - ad 15). 
 
Ad 6) 
Der henvises til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger vedr. 
fjernaflæste målere og smart grid i ad 16) – ad 24). 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 5-6 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
7. Identificeret effektiviseringspotentiale er indhøstet på brancheniveau 

og netselskaberne bliver nu ramt af det samme effektiviseringspoten-
tiale flere gange. 

8. Energitilsynet opgør hvert år et effektiviseringspotentiale af samme 
størrelse. 

9. En række selskaber har fået akkumulerede effektiviseringskrav, der 
overstiger deres effektiviseringspotentiale. 

10. Det hindrer selskaberne i at opnå en rimelig forrentning af deres ka-
pital. 

 
Ad 7)  
Dansk Energi angiver, at branchen har indhøstet hele det effektivise-
ringspotentiale på 585 mio. kr. som Energitilsynet beregnede i 2007, idet 
Energitilsynet i perioden 2008-2013 har reduceret selskabernes indtægts-
rammer med ca. 580 mio. kr. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i Dansk Energis betragtning.  
 
Sekretariatet finder, at der bør skelnes mellem, om effektiviseringspoten-
tialet(/kravet) er indhentet ved at reducere de omkostninger, som ligger 
til grund for benchmarkingen, eller om indhentningen af effektivise-
ringspotentialet primært skyldes, at selskaberne har haft en tilpas stor 
difference i eget favør i deres indtægtsramme, som muliggør en redukti-
on af indtægtsrammen uden tilsvarende reduktion af omkostningerne.  
 
Figur 1 illustrer de to nævnte eksempler på indhentning af effektivise-
ringskravet i indtægtsrammen. 
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Figur 1. Indhentning af effektiviseringskrav 

Effektiviseringspotentialet er beregnet som en procentdel af driftsom-
kostningerne og afskrivningerne, og det er derfor sekretariatets vurde-
ring, at en opgørelse af om effektiviseringspotentialet er blevet indhentet 
bør ses i sammenhæng med, hvor stor en reduktion der har været i om-
kostningsgrundlaget og ikke isoleret set i indtægtsrammerne. 
 
Ad 8) 
Dansk Energi anfører ligeledes, at den anvendte metode konsekvent op-
gør et arbitrært stort effektiviseringspotentiale år efter år, uden at tage 
hensyn til historisk indhøstede effektiviseringer og det til trods for, at 
selskaberne har nedbragt deres påvirkelige omkostninger med ca. 25 pct. 
siden 2008.   
 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at udviklingen i de samlede om-
kostninger de seneste år peger på, at der er sket en generel effektivisering 
af elnetselskaberne. Det er dog sekretariatets vurdering, at Dansk Energi 
ikke har korrigeret for den regnskabsmæssige ændring, der har været i 
forbindelse med håndtering af omkostninger til energispareaktiviteter i 
deres beregning af reduktionen i de påvirkelige omkostninger. Fra regn-
skabsåret 2010 opgøres disse ikke længere som en del af selskabernes 
driftsomkostninger, hvorfor en stor del af det fald der umiddelbart kan 
observeres i de påvirkelige omkostninger skal tilskrives denne ændring 
og ikke effektivisering. 
 
Når der korrigeres for omkostninger til energispareomkostninger får Se-
kretariatet for Energitilsynet i stedet, at reduktionen i de påvirkelige om-
kostninger har været 10 pct. i perioden 2008-2012 (linje k i tabel 1). 
Samtidig har der været en ret markant stigning i afskrivningerne og det 
betyder, at det samlede omkostningsgrundlag (linje g i tabellen) ((g) = 
(a) + (b) - (c) - (d) - (e) + (f)) benyttet i benchmarkingen stort set er uæn-
dret i samme periode 2008-2012 (linje h), jf. tabel 1.  
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Tabel 1. Udvikling i omkostninger (1000 kr.) i perioden 2008-2012 (lø-
bende priser) 
    BM 2008 BM 2012 Udvikling 
a Driftsomkostninger 3.742.584.306  3.040.255.435  -19% 
b Afskrivninger 1.614.610.509  2.020.403.510  25% 
c Nettab 768.438.352  803.065.449  5% 

d 
Ekstraordinære omkostninger  
(drift) 

156.237.094  55.675.089  -64% 

e 
Ekstraordinære omkostninger  
(afskrivninger) 

23.607.732  40.150.368  70% 

f Energispareomkostninger 4.408.911.637  4.120.078.240  -7% 
g Omkostningsgrundlag benyttet i BM 4.408.911.637  4.479.941.492  2% 

h 
Omkostningsgrundlag benyttet i BM  
inkl. energispareomk. 

5.527.496.713  5.671.824.729  3% 

i Netvolumen 2.817.908.860  2.181.514.896  -23% 
j Påvirkelige omkostninger 0  359.863.252  0% 

k 
Påvirkelige omkostninger  
inkl. energispareomk. 

2.817.908.860  2.541.378.149  -10% 

 
Selvom det i sig selv ikke har nogen betydning for omfanget af de årlige 
effektiviseringskrav, så kan sekretariatet konstatere på baggrund af linje 
h og linje k i tabel 1, som illustrerer, at omkostningsgrundlaget i bench-
markingen ikke er reduceret væsentligt siden benchmarkingen i 2008, at 
det identificerede effektiviseringspotentiale beregnet i forbindelse med 
benchmarkingen i 2008 ikke er indhentet endnu, som Dansk Energi anfø-
rer. 
 
Ad 9) 
Dansk Energi anfører, at der udmøntes et for stort effektiviseringspoten-
tiale, samt at en række selskaber har fået akkumulerede effektiviserings-
krav, der overstiger deres effektiviseringspotentiale.  

 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig heri.  

 
Sekretariatet beregnede i forbindelse med sekretariatets bemærkninger til 
Energiklagenævnet til klager over Energitilsynets afgørelse af 31. okto-
ber 2011 om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2012 et eksem-
pel på, hvorledes den faktiske udmøntning af effektiviseringspotentialet 
ser ud. 

 
Et tilsvarende beregningseksempel er gengivet i tabel 2. I eksemplet illu-
streres den faktiske udmøntning af et effektiviseringspotentiale på 10 pct. 
(b i tabel 2) for et selskab med et samlet omkostningsgrundlag (drifts-
omkostninger og afskrivninger) på 10 mio. kr. (a) og en andel af påvirke-
lige omkostninger i forhold til samlede omkostninger svarende til gen-
nemsnittet i årets benchmarking (52 pct.) (d). 
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I eksemplet er det antaget, at benchmarkbasis er konstant over hele peri-
oden, dvs. de bedste 10 pct. af selskaberne målt ved netvolumen effekti-
viserer sig ikke yderligere. Sekretariatet har lavet et tilsvarende eksem-
pel, hvor den faktiske værdi af benchmarkbasis i perioden 2006-2011 er 
brugt og resultatet afviger meget lidt i forhold til dette eksempel. 
 
I overensstemmelse med perioden for indhentning af effektiviseringspo-
tentialet (4 år) får selskabet et effektiviseringskrav på 2,5 pct. (c = b/4). 
Dette omregnes til kroner ved at multiplicere effektiviseringskravet i pct. 
med selskabets påvirkelige omkostninger (e = c*d). Effektiviseringskra-
vet i kroner bliver således 130.000 kr. – reelt svarende til 1,3 pct. af sel-
skabets omkostninger (f = e/a), jf. nedenstående tabel. Selskabet har så-
ledes indhentet 13 pct. af det opgjorte effektiviseringspotentiale i år 1 
(h). 
 
Tabel 2. Eksempel på indhentning af effektiviseringskrav  
År 1 2 10 20 30 

a 
Omkostnings- 
grundlag 

10.000.000 9.870.000 9.285.544 9.070.936 9.017.622 

b 
Effektiviserings- 
potentiale 

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

c 
Effektiviserings- 
krav (pct.) 

2,50% 2,20% 0,77% 0,20% 0,05% 

d 
Påvirkelige  
omkostninger  
(52 %) 

5.200.000 5.132.400 4.828.483 4.716.887 4.689.164 

e 
Effektiviserings- 
krav (kr.) 

130.000 113.100 37.121 9.222 2.291 

f 
Reelt effektivise-
rings- 
krav (pct.) 

1,30% 1,15% 0,40% 0,10% 0,03% 

g 
Akkumuleret eff.  
krav (kr.) 

130.000 243.100 751.577 938.286 984.669 

h 
Indhentet eff.  
potentiale (pct.) 

13,0% 24,3% 75,2% 93,8% 98,5% 

 
Selskaber antages herefter at foretage de pålagte effektiviseringer på 
130.000 kr., som effektiviseres i forhold til de påvirkelige omkostninger. 
 
Selskabets samlede omkostninger falder herefter til 9.870.000 kr. i år 2, 
hvoraf de påvirkelige omkostninger nu udgør 5.132.400 kr. Det antages, 
at de mest effektive selskaber ikke har forbedret sig i den mellemliggen-
de periode. Selskabet skal derfor fortsat reducere sine samlede omkost-
ninger til 9 mio. kr. for at være blandt de mest effektive. 
 
Ved at fortsætte denne beregning over en længere periode fås nedenstå-
ende profil for selskabets faktiske indhentning af effektiviseringspotenti-
alet.  
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Beregningseksemplet illustrerer, at Sekretariatet for Energitilsynets fakti-
ske udmøntning af effektiviseringspotentialet for det første giver selska-
berne en væsentlig længere tidshorisont end 4 år til at indhente de bereg-
nede faktiske effektiviseringskrav i udgangspunktet. Det fremgår således 
af tabel 2, at selskabet efter 10 år har indhentet ca. 75 pct. af effektivise-
ringspotentialet fra år 1 og efter 20 år ca. 94 pct. 
 
Figur 2. Eksempel på indhentning af effektiviseringskrav (pct.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beregningseksemplet illustrerer ligeledes, at hvis selskaberne reducerer 
deres omkostninger, som angivet i benchmarkingen, vil problemstillin-
gen vedr. akkumulerede effektiviseringskrav, der overstiger effektivise-
ringspotentialer ikke forekomme. Det skyldes, at hvis selskaberne redu-
cerer deres driftsomkostninger med det pålagte krav, vil selskabet, givet 
at benchmarkbasis er relativt konstant, få et gradvist mindre potentiale 
desto nærmere de kommer på det omkostningsniveau, der afspejles i 
benchmarkbasis. Eksemplet vil ikke ændre sig væsentligt, hvis bench-
markbasis ændrer sig. Dvs. hvis selskaberne i benchmarkbasis effektivi-
serer sig yderligere, medfører det, at de øvrige selskaber også skal effek-
tivisere sig yderligere for at følge med markedet.  

 
Hvis selskaberne derimod ikke reducerer deres driftsomkostninger, fordi 
de har en difference i eget favør mellem faktiske indtægter og indtægter 
opgjort i indtægtsrammen, som muliggør en reduktion af indtægtsram-
men uden tilsvarende reduktion af driftsomkostningerne, så vil selska-
berne naturligvis alt andet lige få beregnet et tilsvarende potentiale året 
efter. Der er ikke forekommet nogen reel effektivisering i selskabet, og 
selskabet bliver derfor benchmarket på baggrund af det samme ”høje” 
omkostningsgrundlag som året før. Dvs. hvis selskabet ikke effektivisere 
sine omkostninger svarende til effektiviseringskravet, vil selskabets ind-
tægtsramme efter en årrække som konsekvens heraf kunne blive reduce-
ret med mere end det oprindeligt udmålte potentiale. Dette skyldes sel-
skabernes manglende effektivisering og er i fuld overensstemmelse med 
tilgangen i Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking. 
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Sekretariatet for Energitilsynet skal i denne sammenhæng også gøre op-
mærksom på, at effektiviseringskravet på 25 pct. af det beregnede poten-
tiale, skal betragtes som det endelige krav. Dvs. de resterende 75 pct. af 
effektiviseringspotentialet bliver i princippet streget, hvis man året efter 
ligger i benchmarkbasis. Endelig bemærker Sekretariatet for Energitilsy-
net, at det er en dynamisk verden selskaberne opererer i med løbende 
mulighed for forbedringer. Det gennemsnitlige effektiviseringskrav for et 
distributionsselskab er 5,2 pct. i årets benchmarking. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således på baggrund af ovenstå-
ende, at det udmøntede effektiviseringspotentiale ikke er for stort, som 
Dansk Energi anfører. 
 
Ad 10) 
Dansk Energi angiver, at udmøntningen af krav hindrer selskaberne i at 
opnå en rimelig forrentning af deres kapital. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er for det første ikke enig heri. Sekretaria-
tet vurderer, at effektiviseringskravene er rimelige for selskaberne at 
gennemføre. Sigtet med benchmarkingen er, at opnå økonomisk effekti-
vitet – ikke at sikre netselskaberne en bestemt forrentning. Forrentning 
for netselskaberne fastlægges i andre bestemmelser i Bekendtgørelse af 
lov om elforsyning. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 6-7 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
11. Energitilsynet bør anerkende modelusikkerhed og anlægge en forsig-

tigere udmøntning, da usikkerhed indebærer for store effektivise-
ringspotentialer. 

12. Aggressiv udmøntning set i forhold til praksis i andre lande i EU. 
Energitilsynet anmodes om at begrunde sin skærpende betragtning 
set i forhold til andre regulatorer 
 

Ad 11) 
Dansk Energi anfører, at modelusikkerheden ikke anerkendes, samt at 
sekretariatet forudsætter, at benchmarking modellen er 100 pct. nøjagtig. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er uenig heri.  
 
For det det første bliver effektiviseringspotentialet beregnet som afstan-
den fra selskabernes omkostningsindeks til et vægtet gennemsnit af de 10 
pct. bedste (distribution)selskabers omkostningsindeks (20 pct. for regi-
onale transmissionsvirksomheder og transformerforeninger). Dvs. sel-
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skaberne bliver ikke sammenlignet med det absolut bedste selskab men 
derimod med 10 pct. af de bedste selskaber.  
 
For det andet bliver selskaber, som har et omkostningsindeks, der er væ-
sentligt bedre end det næstbedste selskab frasorteret som outlier fra be-
regningen af benchmarkbasis. 
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 reste-
rende 75 pct. af effektiviseringspotentialet bliver i princippet streget, hvis 
selskabet året efter ligger i benchmarkbasis. 
 
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.  
 
For det femte imødekommer sekretariatet modelusikkerhed bl.a. i form 
af, at selskaberne korrigeres for fordyrende rammevilkår samt ekstraor-
dinære omkostninger i forbindelse med opgørelsen af selskabernes effek-
tiviseringskrav. I årets benchmarking har sekretariatet således godkendt 
30 anmodninger vedr. ekstraordinære omkostninger, som fratrækkes de 
pågældende selskabers omkostningsgrundlag i benchmarkingen.  
 
Endelig bliver selskaberne benchmarket i grupper for at sikre, at et sel-
skab måles op mod sammenlignelige selskaber. Sekretariatet for Energi-
tilsynet vurderer derfor, at effektiviseringspotentialet er et udtryk for at 
selskabets net kan drives mere effektivt, idet sammenlignelige selskaber 
formår dette. 
 
Samlet set vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at det er faktuelt for-
kert når Dansk Energi anfører, at Energitilsynet udmønter hele det målte 
effektiviseringspotentiale. 
 
Ad 12) 
Dansk Energi anfører, at Energitilsynet udmønter hele det målte effekti-
viseringspotentiale, samt at dette er en meget aggressiv udmøntning set i 
forhold til praksis i andre lande.  
 
Som nævnt er det ikke korrekt, at hele det målte effektiviseringspotentia-
le udmøntes.  
 
Sekretariatet for Energitilsynets faktiske udmøntning af effektiviserings-
kravet indeholder en væsentlig reduktion af kravet i omregningen fra ef-
fektiviseringspotentiale til faktisk effektiviseringskrav, jf. bemærknin-
gerne til ad 7) – ad 9). Dette sammenholdt med den årlige genberegning 
af effektiviseringspotentialet medfører, at selskaberne reelt har væsent-
ligt mere end 4 år til at indhente effektiviseringspotentialet, jf. eksemplet 
beskrevet i ad 9). 
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Sekretariatet mener derfor ikke, at Dansk Energis sammenligning med 
bl.a. tidshorisonten på 8 år i Tyskland er retvisende, da det er afgørende 
for en sådan sammenligning, at der korrigeres for den faktiske udmønt-
ning af effektiviseringskravet i Energitilsynets afgørelse. Regneeksem-
plet i ad 9) illustrerer, at selskaberne i praksis har en væsentlig længere 
periode end 4 år, til at indhente det beregnede potentiale. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 7-11 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
13. Dansk Energi har foretaget en analyse af benchmarkingmodellen, 

som indikerer, at modellen overvurderer effektiviseringspotentialet 
og udmønter for høje effektiviseringskrav.  

14. Cykliske omkostninger overvurderer effektiviseringspotentialet og 
anvendelse af flere års omkostninger vil yderligere nedbringe effek-
tiviseringspotentialet.  

15. De mest effektive selskaber bør vurderes på baggrund af flere års 
omkostninger. 

 
Ad 13) 
Sekretariatet for Energitilsynet skal anføre, at sigtet med benchmarkin-
gen er at leve op til kravet i indtægtsrammebekendtgørelsen om årligt at 
udmelde individuelle effektiviseringskrav baseret på en benchmarking af 
netselskaberne. Energitilsynets krav er individuelle effektiviseringskrav 
og baseret på en sådan årlig benchmarking. 
  
Dansk Energi henviser til en statistisk analyse foretaget af professor Pe-
ter Bogetoft, hvor resultatet viser for store effektiviseringspotentialer i 
Energitilsynets benchmarkingmodel.   
 
I den forbindelse henviser Dansk Energi til, at den metode som ligger til 
grund for netvolumenmodellen, hvor selskaberne er blevet bedt om at 
fordele deres driftsomkostninger på de fastsatte ækvivalentkategorier ik-
ke er mulig at foretage i tilpas nøjagtighed i praksis og derfor i vid ud-
strækning er fordelt via et skøn. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i Dansk Energis antagelse 
om, at fordelingen af omkostninger er unøjagtig og primært baseret på 
skøn.  
 
Ækvivalenterne blev beregnet i 2006 på baggrund af 2005 data. Energi-
tilsynet valgte i samarbejde med Dansk Energi, at revisionsselskabet Pri-
ceWaterhouseCoopers skulle stå for indsamling og kvalitetssikring af da-
ta. Selskaberne fik i den forbindelse en høj grad af bistand til fordelingen 
af deres omkostninger. Ligeledes blev datamaterialet kvalitetssikret og 
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der blev udvalgt en række repræsentative indberetninger af høj kvalitet, 
som dannede grundlag for de omkostningsækvivalenter, der blev bereg-
net. 

Sekretariatet for Energitilsynet spurgte sidste år Dansk Energi i forbin-
delse med den lovmæssige revidering af benchmarkingmodellen, om der 
var behov for en opdatering og genberegning af ækvivalenterne, hvilket 
blev afvist.  
 
Dansk Energi nævner en række korrektionsmuligheder til benchmar-
kingmodellen, som alle ifølge Dansk Energi vil medføre et lavere effek-
tiviseringspotentiale til selskaberne i forhold til de potentialer benchmar-
kingmodellen giver i dag. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet kan ikke afvise, at korrektioner mv. kan 
føre til, at statistisk usikkerhed i modellen vil blive reduceret. Sekretaria-
tet for Energitilsynet vurderer dog, at der allerede foretages betydelige 
usikkerhedshensyn i benchmarkingmodellen, f.eks. at der i et bestemt år 
udmøntes kun 25 pct. af effektiviseringspotentialet som krav. Dvs. hvis 
der skulle foretages den type korrektioner, som Dansk Energi nævner, 
ville udmøntningen af kravet sandsynligvis se anderledes ud, idet der så-
ledes kunne argumenteres for en 100 pct. udmøntning af effektivise-
ringspotentialet. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til sekretariatets be-
mærkninger i forbindelse med Dansk Energis kritik af modellens usik-
kerhed versus kravudmøntningen, jf. ad 11) ovenfor.  
 
Med hensyn til valget af statistik metode, henviser Sekretariatet for 
Energitilsynet til den analyse af modellens robusthed, der blev udført i 
forbindelse med sidste års benchmarking (bilag 1 i sidste års afgørelse). 
Ifølge analysen forekommer den nuværende benchmarkingmodel fortsat 
velegnet til fastsættelse af effektiviseringskrav for elnetselskaberne. Se-
kretariatet for Energitilsynet vurderer ikke, at Dansk Energis bemærk-
ninger vedrørende statistisk metode og modelvalg ændrer ved denne 
konklusion. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil ikke afvise, at andre statistiske model-
ler kan give andre resultater, hvor formentlig især valget af parametre har 
betydning, hvilket Dansk Energis eksempler også viser. Sekretariatet for 
Energitilsynet vurderer dog fortsat, at den anvendte model er egnet til at 
benchmarke netselskaberne, hvilket også er blevet stadfæstet af Energi-
klagenævnet flere gange. 
 
Ad 14 og 15) 
Dansk Energi anfører, at elnetbranchen er præget af en cyklisk/svingende 
omkostningsstruktur. Sekretariatet for Energitilsynet vil ikke afvise, at 
der kan forekomme en cyklisk omkostningsstruktur i branchen. 
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Netvolumenmodellen bygger på en antagelse om delvis substitution mel-
lem afskrivninger og driftsomkostninger. Det betyder, at det lægges til 
grund for benchmarkingen, at der er en generel sammenhæng, som tilsi-
ger, at et ældre kabel vil indebære flere driftsomkostninger til vedlige-
holdelse end et nyanlagt kabel – og omvendt for afskrivninger.  
 
Hvorvidt en eventuel cyklisk omkostningsstruktur i branchen er proble-
matisk for benchmarkingen afhænger af, om der er en tendens til, at sel-
skaber med en høj andel af afskrivninger i forhold til det samlede om-
kostningsgrundlag falder dårligt ud i benchmarkingen. I så fald vil det 
indikere, at der ikke er en sådan sammenhæng mellem afskrivninger og 
driftsomkostninger, som modellen lægger til grund. 
 
Sekretariatet har sidste år i bilag 17 (adressering af Dansk Energis hø-
ringssvar boks 1.13) analyseret forholdet mellem selskabernes afskriv-
ninger, omkostningsgrundlag og placering i benchmarkingen. Analysen 
viste, at selskaber med en høj andel af afskrivninger ikke falder dårligere 
ud i benchmarkingen end øvrige selskaber. 
 
I figur 3 er selskaberne sorteret efter deres placering i benchmarkingen, 
og søjlerne indikerer, hvor stor en andel af deres omkostningsgrundlag, 
der udgøres af afskrivninger. Den orange linje viser forholdet mellem af-
skrivninger og omkostningsgrundlag for gruppen som helhed. 
 
Figur 3. Forhold mellem afskrivninger og placering 2011 - distributions-
selskaber 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
 
I relation til Dansk Energis betragtninger om udsving i selskabernes pla-
cering, finder sekretariatet umiddelbart ikke, at de påpegede udsving i 
selskabernes placering fra år til år indikerer en cyklisk omkostningsstruk-
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tur. Derimod vurderer sekretariatet, at en mere sandsynlig forklaring er, 
at nogle selskaber er hurtigere til at effektivisere sig end andre. 
 
Derudover vurderer sekretariatet, at det vil være problematisk at bruge 
flere års datagrundlag, da der ikke er direkte sammenlignelighed imellem 
årene, grundet praktiske forhold som ændret opgørelse af eksempelvis 
energispareaktivitet.  
 
Mest afgørende er dog, at sekretariatet ikke ønsker at benchmarke sel-
skaberne op imod et ikke-tidssvarende omkostningsniveau, idet hensig-
ten med benchmarkingen netop er, at selskaberne løbende bliver mere ef-
fektive. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 11-14 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
16. Fjernaflæste elmålere adskiller sig fra øvrige netkomponenter. Om-

kostninger til fjernaflæste elmålere udtrykker valg af afskrivningspe-
riode - ikke selskabernes effektivitet. Forskelle i regnskabspraksis 
indebærer risiko for fejlkonteringer. 

17. Afskrivningsækvivalent er fastsat til 91 kr. Stor variation i indberet-
ninger: Fra 24 kr. til 557 kr. Indberetningerne er fejlbehæftede. Ener-
gitilsynet bør gennemføre en kvalitativ undersøgelse af selskabernes 
anvendte regnskabspraksis. Ny datavalidering er nødvendig, men ik-
ke tilstrækkeligt til at introducere afskrivninger på fjernaflæste måle-
re i modellen. 

18. Øvrige fejlkilder vedrører omkostninger til projektledelse samt om-
kostninger til etablering af IT-systemer. 

19. Ny ækvivalent for fjernaflæste målere kan øge krav for selskaber 
med selvaflæste målere. 

20. Introduktionen af en afskrivningsækvivalent på fjernaflæste elmålere 
er regulatorisk inkonsistent og det er ikke realistisk på kort sigt at 
gennemføre en robust modeljustering på dette punkt. 

 
Ad 16) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i Dansk Energis vurdering. 
Sekretariatet vurderer, at metoden til håndtering af fjernaflæste målere er 
robust og konsistent. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på, at fjernaflæste målere 
adskiller sig fra andre netkomponenter ved, at der kan være anvendt for-
skellig regnskabspraksis blandt selskaberne. Det er dog sekretariatets 
vurdering på baggrund af gennemgang af selskabernes indberetninger, at 
størstedelen af selskaberne anvender tilnærmelsesvis samme afskriv-
ningsgrundlag samt afskrivningsperiode. Sekretariatet for Energitilsynet 
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ser en klar tendens i selskabernes regnskabspraksis på trods af, at lovgiv-
ningen ikke har fastsat retningslinjer herfor. 
 
Afskrivningsgrundlaget for fjernaflæste målere omfatter indkøbspris på 
målere samt opsætning af fjernaflæste målere og demontering af eksiste-
rende målere. Selskaberne modtager efter Sekretariatet for Energitilsy-
nets oplysninger ofte et samlet tilbud på disse ydelser fra deres leveran-
dør. Udgifterne medtages i projektets anlægssum, der efterfølgende af-
skrives over en årrække. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor fastsat 
en ækvivalent på baggrund af de indkomne oplysninger fra selskaberne, 
der dækker disse omkostningskategorier. 
 
Dette betyder samtidig, at Sekretariatet for Energitilsynet fremover fjer-
ner muligheden for at få godkendt ekstraordinære omkostninger vedr. 
omkostninger til demontering af gamle målere samt omkostninger til 
montering af de fjernaflæste målere, da sekretariatet er blevet opmærk-
som på, at selskaberne ikke afholder disse omkostninger over driften. 
Disse omkostninger er derfor omfattet af ækvivalenten, jf. bilag 3. I årets 
afgørelse foretages en konkret vurdering af selskaberne i forhold til an-
vendt regnskabspraksis. I årets afgørelse har flere selskaber derfor fået 
afvist deres ansøgning om ekstraordinære omkostninger vedr. montering 
af nye målere og demontering af eksisterende målere, da omkostningerne 
har været indeholdt i de pågældende selskabers anlægssum og ikke er en 
del af driftsomkostningerne. 
 
Selskaber, der endnu ikke har udrullet fjernaflæste målere, opfordres der-
for til at indrette deres afskrivningsgrundlag til forudsætningerne for 
ækvivalenten. Straksafskrivning på gamle skrottede målere kan fortsat 
godkendes som ekstraordinære omkostninger. 
 
På baggrund af ovenstående er det Sekretariatet for Energitilsynets vur-
dering, at selskaberne bliver sammenlignet på et ensartet grundlag. 
 
Ad 17) 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at der er nogen variation i ind-
beretningerne vedr. afskrivninger på fjernaflæste målere. Sekretariatet 
har derfor fjernet 15 pct. outliers fra beregningsgrundlaget, hvilket svarer 
til de 4 mest markante observationer (de to største og de to mindste vær-
dier af afskrivning pr. måler). Sekretariatet har herefter genberegnet 
ækvivalenten på baggrund af indberetninger fra 22 selskaber, jf. bilag 5. 
Sekretariatet bemærker, at fjernelse af outliers kun har marginal effekt på 
ækvivalentens værdi. 
 
Sekretariatet bemærker, at en vis variation i datagrundlaget er forvente-
lig. Dette er bl.a. også årsag til, at ækvivalenten beregnes som et gen-
nemsnit. Sekretariatet bemærker, at spredningen i beregningsgrundlaget 
for afskrivningsækvivalenten på fjernaflæste målere er på niveau med 
spredningen i de oprindelige ækvivalenter, der blev fastsat i på baggrund 
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af regnskabsdata fra 2005. Indsamling af data på tværs af 22 selskaber vil 
alt andet lige indebære en vis usikkerhed. Dette betyder dog ikke, at 
ækvivalenten er fejlbehæftet. Sekretariatet vurderer, at ekstern revisorbi-
stand ikke er nødvendig ved fastsættelsen af en enkelt ækvivalent. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet mener, at valideringsprocessen er klar. 
Flere selskaber har f.eks. korrigeret deres indberetning for afskrivning på 
datahjemtagningssystemer mv. Sekretariatet for Energitilsynet har end-
videre i høringsperioden taget kontakt til en række selskaber og fået præ-
ciseret afskrivningsgrundlaget for fjernaflæste målere og har dermed 
kvalitetssikret data yderligere. Sekretariatet vurderer, at datavalideringen 
forud for årets afgørelse giver et godt grundlag for at introducere en ro-
bust afskrivningsækvivalent på fjernaflæste målere. 
 
Ad 18) 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at omkostninger til projektle-
delse samt omkostninger til etablering af IT-systemer (inkl. IT-systemer i 
forbindelse med udrulning af fjernaflæste målere) falder under ordinær 
drift. Disse ansøgninger er derfor afvist som ekstraordinære omkostnin-
ger. 
 
Ad 19) 
Det er en effekt af netvolumenmodellen, at de mest effektive selskaber 
har omkostninger under gennemsnittet på flere af ækvivalenterne. Det er 
også forventeligt, at de selskaber som i forvejen er effektive i benchmar-
kingen inden introduktionen af den nye afskrivningsækvivalent for fjern-
aflæste målere også er effektive på de fjernaflæste målere. Placeringen af 
selskaber med selvaflæste målere afhænger af den generelle effektivitet 
og ikke kun effektiviteten på fjernaflæste målere fra andre selskaber. 
 
Ad 20) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i Dansk Energis vurdering. 
Introduktionen af en afskrivningsækvivalent på fjernaflæste elmålere er 
ikke regulatorisk inkonsistent. Sekretariatet for Energitilsynet forsøger 
tvært imod, at fokusere på en ligebehandling af selskaberne fremadrettet. 
Sekretariatet vurderer selskaberne enkeltvis, således at årets afgørelse ik-
ke tilgodeser det ene regnskabsvalg fremfor det andet. Det betyder, at 
selskaber, der har straksafskrevet og driftsført deres omkostninger til 
montering af fjernaflæste målere samt demontering af eksisterende måle-
re, får accepteret deres ansøgning om ekstraordinære omkostninger vedr. 
fjernaflæste målere i årets afgørelse. Fremadrettet vil straksafskrivning 
vedr. fjernaflæste målere skulle omfattes af af-skrivningsækvivalenten. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil fremadrettet følge udviklingen i 
benchmarkbasis og vurdere, om de selskaber, der indgår i benchmarkba-
sis, er et resultat af ekstraordinært lave omkostninger til målere pga. 
straksafskrivninger i de foregående år. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 14-16 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
21. Dansk Energi vurderer, at Energitilsynets benchmarkingmodel ikke 

længere er tidsvarende, og at Energitilsynets benchmarkingmodel til-
skynder selskaber til at anvende traditionel teknologi. Selskaber, der 
investerer i Smart Grid, bliver økonomisk dårligere stillet. Dansk 
Energi opfatter dialogen om løsninger, der undgår at bremse investe-
ringer i ny teknologi, som ensidig. 

22. Ny økonomisk straf på 22,6 mio. kr. til selskaber der har investeret i 
fjernaflæste elmålere. Business case for nye fjernaflæste elmålere 
bliver forringet. 

23. Dansk Energi mener, at benchmarkingen øger usikkerhed forbundet 
med reguleringen. Finansielle institutioner opfatter de løbende mo-
deljusteringer som kapitalrisiko, og vil derfor - alt andet lige - stille 
højere krav til forrentning. I Norge er der netop foretaget et tiltag, der 
sikrer, at benchmarkingen ikke øger usikkerheden for selskaberne. 
Stabile rammevilkår er afgørende for at sikre fremtidige investerin-
ger. 

24. Dansk Energi bemærker, at Energitilsynet påvirker nettarifferne i op-
adgående retning via det faktum, at Energitilsynets administrering af 
benchmarkingen udgør en væsentlig kilde til regulatorisk kapitalrisi-
ko. 

 
Ad 21) 
Sekretariatet for Energitilsynet finder i udgangspunktet, at den anvendte 
benchmarkingmodel er egnet til at benchmarke netselskaberne, hvilket 
også er blevet stadfæstet af Energiklagenævnet flere gange.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet arbejder løbende på at forbedre modellen, 
og i den forbindelse afvejes også behovet for at sikre muligheder for 
fremtidig netudbygning i forbindelse med eksempelvis Smart Grid. 
 
Dansk Energis forslag til håndteringen af investeringer i Smart Grid om-
fatter, at alle omkostninger forbundet hermed undtages af benchmarkin-
gen. Dvs. at omkostninger til Smart Grid skal accepteres som ekstraordi-
nære poster indtil det tidspunkt, hvor der foreligger en ny regulerings-
model i forlængelse af det igangværende serviceeftersyn af elforsynings-
loven. 
 
Energitilsynets benchmarking har til opgave at leve op til kravet i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen om årligt at udmelde individuelle effektivi-
seringskrav baseret på en benchmarking af den økonomiske effektivitet i 
netselskaberne. Selskabernes omkostninger er et centralt element i opgø-
relsen af den økonomiske effektivitet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet er uenig i Dansk Energis forslag til hånd-
tering af investeringer i Smart Grid. Sekretariatet for Energitilsynet vur-
derer, at alle omkostninger bør afholdes effektivt, og at de dermed bør 
underlægges en benchmarking. Sekretariatet finder endvidere, at defini-
tionen af Smart Grid-løsninger i udgangspunktet skal præciseres, før den 
videre håndtering af investeringer i Smart Grid kan behandles. I det om-
fang udviklingen tilsiger det, finder sekretariatet det naturligt at foretage 
ændringer i netvolumenmodellen – f.eks. ved at inddrage Smart Grid-
løsninger som netkomponenter. Sekretariatet finder det relevant at under-
søge, om der bør indføres yderligere komponentkategorier i takt med den 
teknologiske udvikling. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet hæfter sig ved, at Dong Energy Eldistri-
bution A/S i notatet ”Smart Grid i netvolumenmodellen” af 25. januar 
2012 har angivet en række Smart Grid-aktiviteter og de tilhørende inve-
sterings- og driftsomkostninger. Her beløber de samlede budgetlagte 
omkostninger sig til ca. 20 mio. kr. i 2011. Dette svarer årligt til ca. 2 
pct. af de samlede driftsomkostninger i 2011.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet kan konstatere, at branchen ikke finder 
løsningen med indførsel af nye ækvivalenter for Smart Grid optimal. Se-
kretariatet ønsker derfor også fortsat at indgå i dialog med branchen om-
kring håndteringen af Smart Grid i benchmarkingmodellen. Sekretariatet 
for Energitilsynet er åben for en drøftelse af alternative måder til at ind-
drage en effektivitetsvurdering af Smart Grid i benchmarkingmodellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne påpege, at det ikke er hensigten 
med benchmarkingen at skabe incitamenter til investeringer i bestemte 
typer teknologier. Formålet med benchmarkingen er at leve op til krave-
ne i indtægtsrammebekendtgørelsen om, at Energitilsynet årligt udmel-
der individuelle effektiviseringskrav baseret på en benchmarking af nets-
elskaberne. Dermed tilnærmes markedssituationen for elnetselskaberne, 
som er monopolselskaber, med markedssituationen, som gælder virk-
somheder på et konkurrenceudsat marked. 
 
Ad 22) 
Dansk Energi fremhæver, at der introduceres en ny økonomisk straf på 
knap 22,6 mio. kr. til selskaber, der har installeret fjernaflæste målere og 
har investeret i nye IT-systemer, der kan anvendes til timeafregning af 
kunder. Sekretariatet for Energitilsynet er ikke bekendt med Dansk 
Energis beregningsmetode, men er uenig i, at selskaberne straffes. Der er 
tale om, at Energitilsynet lever op til indtægtsrammebekendtgørelsens 
krav om, at Energitilsynet årligt udmelder individuelle effektiviserings-
krav baseret på en benchmarking af netselskabernes omkostninger. 
 
Selskaber, der afholder deres omkostninger til fjernaflæste målere rela-
tivt ineffektivt, vil dermed også blive pålagt et krav herfor. Årets model-
ændring vedr. fjernaflæste målere sker i overensstemmelse med ud-
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gangspunktet for benchmarkingen af elnetselskaberne, at alle investerin-
ger og al drift af elnettet bør ske effektivt og således underlægges en 
benchmarkvurdering. 
 
Der henvises endvidere til Sekretariatet for Energitilsynets bemærknin-
ger i ad 16) – ad 20). 
 
Ad 23) 
Dansk Energi finder, at ændringer i benchmarkingmodellen påfører sel-
skaberne usikkerhed i forhold til vurderingen af fremtidige investeringer. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at udseendet på benchmar-
kingmodellen ikke bør have indflydelse på selskabets kapitalrisiko. Se-
kretariatet finder, at metodeændringer er irrelevante i den betragtning, da 
det er effektivitetsspændet blandt netselskaberne inden for det enkelte år, 
der er afgørende. Selskaberne bliver dermed sammenlignet på et lige og 
relativt grundlag hvert år. 
 
Sekretariatet vil gerne understrege, at der ved sidste års afgørelse blev 
varslet en ændring af modellen, og at denne ændring derfor bør være 
ventet. Pkt. 114 i sidste års afgørelse lyder: 
 
”Det bemærkes, at den nævnte ændring for så vidt angår fjernaflæste 
målere er en midlertidig justering af modellen. Sekretariatet vil forud for 
næste års benchmarking analysere om, og i givet fald hvorledes, investe-
ringer i fjernaflæste målere bør indgå i benchmarkingmodellen i fremti-
den, og modellen vil blive ændret i henhold til resultaterne af denne ana-
lyse.” 
 
Sekretariatet for Energitilsynet mener, at selskaberne har haft en beretti-
get forventning om ændringen af modellen i årets afgørelse. 
 
Ad 24) 
Det må bero på en misforståelse, at Dansk Energi mener, at nettarifferne 
påvirkes i en opadgående retning af benchmarkingen og en eventuel ka-
pitalrisiko. Hvis et selskab får godkendt en nødvendig nyinvestering 
medregnes en fast forrentningssats svarende til den af Realkreditrådet 
udmeldte lange byggeobligationsrente plus 1 pct. point, jf. § 15, stk. 3 i 
bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirk-
somheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om el-
forsyning. En eventuel kapitalrisiko, der medfører en høj forrentningssats 
for selskabet, vil da ikke kunne påvirke indtægtsrammerne og dermed 
ikke tarifferne. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 17 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
25. Danmark har høj leveringsikkerhed, og en gennemsnitlig kunde i 

Danmark har strøm i kontakten i 99,99 pct. af tiden.  
26. Behov for tærskelværdi for et niveau af leveringssikkerhed, der er 

samfundsøkonomisk fornuftig. Energitilsynet bør indtil fastsættelsen 
af en tærskelværdi undlade at give effektiviseringskrav på baggrund 
af kvalitet i leveringen. 

 
Ad 25) 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at netselskaberne i Danmark 
overordnet set har en høj levereringskvalitet og -sikkerhed. Sekretariatet 
for Energitilsynet vurderer, at det er relevant at tilskynde en høj kvalitet i 
levering uanset niveauet på nuværende tidspunkt. Der skal altid være et 
incitament til at levere en høj kvalitet. 
 
Ad 26) 
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at benchmarkingmodellen bør un-
derstøtte den bedst mulige leveringskvalitet for alle danske elkunder. 
Samtidig er sekretariatet enig i, at leveringskvaliteten formentligt er for-
bundet med stigende marginalomkostninger, jo tættere forsyningssikker-
heden kommer på 100 pct. 
 
Udgangspunktet for benchmarkingen på kvalitet i leveringen er fortsat, at 
der bør ske en sammenligning på tværs af selskaber, således at de selska-
ber, som klarer sig relativt dårligt, bliver pålagt krav til reduktion af sine 
påvirkelige omkostninger, hvorimod de selskaber, som har den højeste 
kvalitet i leveringen, går fri heraf. 
 
Sekretariatet er dog, som også tidligere angivet overfor Dansk Energi, 
åben overfor at se på en ændring af tærskelværdierne. Sekretariatet finder 
det relevant at undersøge størrelsen af marginalomkostningerne ved øget 
leveringssikkerhed, men Sekretariatet har endnu ikke set noget datamate-
riale vedrørende størrelsen af marginalomkostningerne. Sekretariatet øn-
sker derfor at indgå i en dialog med Dansk Energi frem mod næste års 
benchmarking om, hvorvidt der kan frembringes data til understøttelse af 
estimation af en samfundsoptimal tærskelværdi, der kan udgøre sigte-
punktet for benchmarkingen. Sekretariatet for Energitilsynet opfordrer 
Dansk Energi til at fremsende data, der kan udgøre grundlaget for en 
samfundsoptimal tærskelværdi. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 18 i Dansk 
Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi overordnet på følgen-
de: 
 
27. Energitilsynet bør validere data - særligt for selskaber, der indgår i 

benchmarking-fraktilen. 
 
Ad 27) 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i og opmærksom på, at der er brug 
for en stram datavalidering.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet har i år yderligere optimeret procedurerne 
for kvalitetssikring af data, jf. afgørelsens punkt 80-84. Sekretariatet ar-
bejder målrettet på at sikre et korrekt datagrundlag for den endelige afgø-
relse. 
 
For så vidt angår de data, der er anvendt i modellen, bemærker sekretari-
atet, at disse er indberettet af netselskaberne selv. Sekretariatet har som 
udgangspunkt lagt disse data til grund, da der ikke har været grund til at 
tro, at de var fejlbehæftede. Sekretariatet har imidlertid valideret data i de 
tilfælde, hvor der er opstået en konkret mistanke om, at de indberettede 
data ikke har været retvisende. Sekretariatet er således ikke enig i, at der 
ikke skulle være sket en tilstrækkelig kontrol af de anvendte data. 
 
Endvidere bemærker sekretariatet, at en del af formålet med høringspro-
cessen er, at selskaberne får mulighed for at gøre opmærksom på eventu-
elle faktuelle fejl, inden der træffes endelig afgørelse. Som sådan er re-
sultatet i høringsudkastet et øjebliksbillede, der nødvendigvis vil ændre 
sig, hvis der som følge af høringen skal indarbejdes ændringer. Det være 
sig konkrete ændringer i datagrundlaget såvel som ændringer af model-
len.  
 
Med henvisning til det konkrete tilfælde som Dansk Energi nævner, har 
sekretariatet haft samtaler og mailkorrespondance med selskabet for at 
kvalitetssikre indberetningen. Sekretariatet har i perioden 15.-16. august 
2012 haft korrespondance med både tekniker og afdelingsleder i selska-
bet, som har bekræftet rigtigheden af indberetningen. Afdelingslederen 
har bekræftet overfor sekretariatet, at han har rapporteret opgørelsen, 
som han mener, at den skal se ud og i overensstemmelse med gældende 
tællevejledning. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har efterfølgende modtaget en korrektion 
i høringsperioden fra det pågældende selskab, således at selskabets antal 
af 10 kV felter nu er 42 i stedet for 214. 
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Bilag 13: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
Dong Energy Eldistribution A/S’ høringssvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledende bemærkninger 
Dong Energy Eldistribution A/S (DEE) indgav høringssvar ved mail af 
26. oktober 2012. Høringssvaret er opdelt i et indledende afsnit med 
overordnede bemærkninger og efterfølgende syv afsnit med specifikke 
bemærkninger. Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor kommente-
ret hvert anbringende for sig med henvisning til sidetallet i det pågæl-
dende høringssvar.  
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 1-3 i DEE’s hø-
ringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE indledende på følgende: 
 
1. Netvolumenmodellen giver ikke sunde investeringsincitamenter – 

DEE opfordrer til faglig metodeudvikling med branchen. 
2. Udmøntning af krav 
3. Usikkerhed 
4. Problematisk håndtering af fjernaflæste målere 
 
Ad 1)  
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne undersøge mulighederne for at 
opdatere benchmarkingmodellen fremadrettet. Sekretariatet vil opfordre 
branchen til at komme med input, forslag mv. hurtigst muligt i det nye 
år. 
 
Sekretariatet vurderer dog fortsat, at modellen er tidssvarende og egnet 
til at benchmarke elnetselskaberne, hvilket også er blevet stadfæstet af 
Energiklagenævnet flere gange. 

18. december 2012 

Sag 12/10309 

/ LIC, KHRI 

Deres ref. 
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Ad 2)  
Vedrørende DEE’s bemærkninger til udmøntning af krav henviser Sekre-
tariatet for Energitilsynet til ad 5) – ad 7) nedenfor  
 
Ad 3) 
Vedrørende DEE’s bemærkninger til usikkerhed i modellen, henviser 
Sekretariatet for Energitilsynet til ad 8) nedenfor samt ad 11) – ad 12) i 
sekretariatets besvarelse af Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
 
Ad 4) 
Vedrørende DEE’s bemærkninger til håndteringen af fjernaflæste måle-
re, henviser Sekretariatet for Energitilsynet til ad 10) – ad 11) nedenfor 
samt ad 16) – ad 20) i sekretariatets besvarelse af Dansk Energis hø-
ringssvar, jf. bilag 12. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 3-7 i DEE’s hø-
ringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 

 
5. DEE angiver, at et selskab ikke bør kunne få reduceret sin indtægts-

ramme flere gange som følge af den samme forskel i effektivitet.  
6. Selskaber, som er ineffektive på afskrivninger, skal indhente forskel 

på den løbende drift. 
7. DEE foreslår, at der opgøres et loft over de akkumulerede effektivi-

seringskrav, der svarer til det målte effektiviseringspotentiale. 
 

Ad 5) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til bemærkningerne i ad 7) – ad 
15) i adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
 
Ad 6) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig DEE’s betragtning.  
 
Udgangspunktet for benchmarkingen er, at samtlige af selskabernes om-
kostninger skal medtages, idet disse må antages at afspejle selskabernes 
økonomiske effektivitet. 
 
Effektiviseringskravet udmøntes alene i forhold til de påvirkelige om-
kostninger, som selskaberne forventeligt kan effektivisere på kort sigt, 
men på længere sigt må det dog forventes, at selskaberne kan foretage ef-
fektiviseringer i forhold til de samlede omkostninger. Da benchmarkin-
gen i år er blevet foretaget for sjette gang forekommer det ikke urimeligt 
at antage, at selskaberne har kunnet foretage effektiviseringer udover de 
helt kortsigtede. 
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Ad 7) 
DEE angiver, at hvis ikke Energitilsynet fastsætter et loft over de akku-
mulerede effektiviseringskrav svarende til selskabets effektiviseringspo-
tentiale, må den beskrevne praksis anses for at falde uden for de rammer, 
som udgør Energitilsynets hjemmelsgrundlag for gennemførelsen af 
benchmarkingen og de deraf følgende indtægtsrammereduktioner. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig heri. Udmøntningen af effek-
tiviseringskravet er opgjort som 25 pct. af det beregnede effektivise-
ringspotentiale og er fastlagt på baggrund af en saglig vurdering af, at det 
er muligt for selskaberne over en 4 årig periode at indhente det beregne-
de potentiale.  
 
Energiklagenævnet stadfæstede den 13. juni 2012 i sin afgørelse om ”Ef-
fektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2012” Energitilsynets skærpel-
se af tidshorisonten fra fem til fire år til indhentning af effektiviserings-
potentialerne. Energiklagenævnet anførte bl.a. i sin afgørelse, at nedsæt-
telsen af tidshorisonten fra fem til fire år ikke fører til urimelige resulta-
ter for de enkelte elnetselskaber. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at hvis et selskab ikke effekti-
viserer sine omkostninger, som kravet angiver, vil selskabet kunne få et 
akkumuleret effektiviseringskrav, som overskrider selskabets effektivise-
ringspotentiale beregnet i et givent år. Sekretariatet for Energitilsynet 
vurderer, at dette er en naturlig effekt af, at tidshorisonten for indhent-
ning af effektiviseringspotentialerne er fastsat til fire år.  
 
DEE’s forslag om at fastsætte et loft over det akkumulerede effektivise-
ringskrav svarer i princippet til at forlænge tidshorisonten for indhent-
ningen af effektiviseringspotentialer til det uendelige. Loftet vil i praksis 
betyde, at et selskab som får et potentiale i år 1 på 10 pct. med sikkerhed 
ved, at uanset hvor langsomt selskabet vælger at effektivisere sig, aldrig 
vil få et akkumuleret effektiviseringskrav, som overstiger 10 pct.  
 
Ved fastsættelsen af et loft, fjernes den konkurrencelignende situation, 
som benchmarkingen skaber - hvor usikkerheden, om hvordan de andre 
selskaber klarer sig i forhold til én selv, er med til at øge incitamentet til 
at effektivisere sig yderligere. 
 
DEE tilføjer, at et selskab fortsat kan få et nyt effektiviseringspotentiale i 
tillæg til effektiviseringsloftet, hvis de mest effektive selskaber i bench-
markbasis bliver mere effektive. Sekretariatet for Energitilsynet bemær-
ker hertil, at det ikke vil skabe noget incitament for et selskab som ligger 
udenfor benchmarkbasis til at effektivisere sig, da selskaber ikke vil have 
nogen indvirkning på størrelsen af dette potentiale, jf. figuren ”Illustrati-
on af opgørelse af samlet effektiviseringspotentiale…” på s. 6 i DEE’s 
høringssvar. 
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Sekretariatet for Energitilsynet er ikke er enig i, at benchmarkingmodel-
len pålægger selskaberne effektiviseringskrav, de ikke har mulighed for 
at realisere, og sekretariatet vurderer således ikke, at der er behov for et 
loft over de akkumulerede effektiviseringskrav. Således vurderer Sekre-
tariatet for Energitilsynet, at benchmarkingen er i fuld overensstemmelse 
med Energitilsynets hjemmelsgrundlag jf. elforsyningslovens § 70, stk. 2 
og § 70, stk. 9.    
 
Der henvises i øvrigt til beregningseksemplet i ad 9) i adresseringen af 
Dansk Energis høringssvar jf. bilag 12. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 7-9 i DEE’s hø-
ringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
8. Energitilsynets behandling af netvolumenmodellens resultater tager 

ikke hensyn til usikkerhed i modellen og i input data. DEE foreslår, 
at Energitilsynet hæver benchmarkbasis til 25 pct. fraktilen. 

 
Ad 8)  
DEE anfører, at der er en betydelig usikkerhed i den anvendte model og 
at denne usikkerhed bør afspejles i udmøntningen af effektiviseringskra-
vene. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at der en betydelig usikker-
hed i modellen. Sekretariatet er enig i, at der altid vil være usikkerheder i 
statistiske modeller, og sekretariatet har derfor også taget en række hen-
syn til usikkerhed i modellen.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret effekten af, at hæve 
benchmarkbasis til 25 pct., som DEE foreslår. Forskellen mellem 
benchmarkbasis på 10 pct. og 25 pct. for distributionsselskaberne ses ne-
denfor. 
 

10 pct. BM basis 25 pct. BM basis 
Værdi af BM basis 0,6146 0,6347 
Antal selskaberne i BM basis 2 9 
Aggregeret krav til selskaberne 102.655.000 91.065.000 

 
Sekretariatet for Energitilsynet finder forskellen bemærkelsesværdig lav, 
og at denne forskel ikke er udtryk for usikkerheder i modellen men ud-
gangspunktet for selskabernes sammenligningsgrundlag. Sekretariatet for 
Energitilsynet er ikke enig i, at benchmarkbasis skal hæves til 25 pct. 
fraktilen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet tager DEE’s kommentar om, at ordet 
”usikkerhed” ikke er nævnt én eneste gang i afgørelsen, til efterretning. 
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Sekretariatet vil således tilføje et afsnit om usikkerhedshensyn i afgørel-
sen. 
 
Der henvises endvidere til ad 11) – ad 12) i adresseringen af Dansk 
Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 9-10 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
9. Netvolumenmodellen tilskynder til, at selskaberne er tilbageholdende 

med at foretage samfundsmæssigt fornuftige investeringer i Smart 
Grid, og i stedet foretager investeringer i traditionel teknologi. Smart 
Grid omkostninger skal holdes ude af Energitilsynets benchmarking. 

 
Ad 9) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i DEE’s forslag til håndtering 
af investeringer i Smart Grid. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at 
alle omkostninger bør afholdes effektivt, og at de dermed som udgangs-
punkt bør underlægges en benchmarking. 
 
Dansk Energi har kommenteret på samme problemstilling i sit hørings-
svar, og der henvises derfor til ad 21) – ad 24) i bilag 12 for Sekretariatet 
for Energitilsynets bemærkninger hertil. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 10-12 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
10. DEE konstaterer, at Energitilsynet nu for tredje år i træk ændrer 

praksis i forhold til håndteringen af målere i benchmarkinganalysen, 
og at de forskellige metoder viser den vilkårlighed, som er knyttet til 
opgørelsen af effektiviseringspotentialet.  

11. Problematikken vedr. fjernaflæste målere forstærkes af, at Energitil-
synet antyder en mulig ny praksis i forhold til straksafskrivning af 
restværdi af gamle målere, som selskaber indtil nu har kunnet tage 
ud. 

 
Ad 10)  
DEE anfører, at den ændrede praksis i forhold til håndtering af målere er 
et udtryk for den vilkårlighed, der er i opgørelsen af effektiviseringspo-
tentialet. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig heri.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet har ændret praksis undervejs som anført 
af DEE. Ændringen i 2011 skyldtes, at sekretariatet blev opmærksom på, 
at håndteringen af omkostningerne i benchmarkingmodellen medførte, at 
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selskaber med fjernaflæste målere blev overkompenseret for denne type 
investering. Denne overkompensation blev korrigeret i forbindelse med 
benchmarkingafgørelsen i 2011.  
Ændringen i dette års afgørelse skyldes, at Sekretariatet for Energitilsy-
net vurderer, at alle omkostninger bør afholdes effektivt, og at de dermed 
også som udgangspunkt bør underlægges en benchmarking. Derfor vars-
lede Sekretariatet for Energitilsynet sidste år, at der ville blive ændret i 
håndteringen af omkostninger til fjernaflæste målere i forbindelse med 
dette års benchmarking.  
 
Det er ikke hensigten med Sekretariatet for Energitilsynets benchmar-
kingmodel at skabe incitamenter til investeringer i bestemte typer tekno-
logier. Formålet med håndteringen af omkostninger til fjernaflæste måle-
re er således at opnå en neutral behandling af investeringer i denne type 
komponent. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at den nye ækvivalent i ud-
gangspunktet behandler selskaberne neutralt, uanset om de har valgt at 
investere i selvaflæste eller fjernaflæste målere. Sekretariatet er derfor 
ikke enig i, at modellen straffer de selskaber, som har valgt ikke at inve-
stere i fjernaflæste målere, som DEE anfører. 
 
Hvad angår den løbende forbedring og tilretning af modellen – og om en 
sådan løbende metodeudvikling er ønskelig eller ikke – så skal sekretari-
atet påpege, at DEE selv opfordrer Energitilsynet til sammen med bran-
chen at foretage en faglig metodeudvikling af benchmarkingmodellen. 
 
Ad 11) 
DEE anfører, at problematikken med håndteringen af de fjernaflæste må-
lere forstærkes af, at Energitilsynet antyder en mulig ny praksis i forhold 
til straksafskrivning af restværdi af gamle målere, som selskaber indtil 
nu har kunnet tage ud. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne uddybe, at en eventuel ny prak-
sis vedrørende straksafskrivning af gamle målere kun er påtænkt i de til-
fælde, hvor selskaber engang ude i fremtiden begynder at udskifte ”gam-
le” fjernaflæste målere (2. generation af fjernaflæste målere). Det vil si-
ge, det vil fortsat være muligt for selskaber, som endnu ikke har udrullet 
fjernaflæste målere, at få fratrukket straksafskrivninger af gamle selvaf-
læste målere.   
 
Dansk Energi har også kommenteret på problemstillingen vedr. fjernaf-
læste målere i deres høringssvar, og der henvises derfor til ad 16 – ad 20) 
i bilag 12 for Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger hertil. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 12-13 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
12. Datagrundlag for den nye afskrivningsækvivalent er fejlbehæftet. 

 
Ad 12) 
Dansk Energi har anført tilsvarende i sit høringssvar, og Sekretariatet for 
Energitilsynet henviser derfor til bemærkningerne i ad 17) i sekretariatets 
adressering af Dansk Energis høringssvar i bilag 12. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 13-14 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
13. Hvis der indføres en skelnen mellem fjernaflæste målere og selvaflæ-

ste målere, bør der ske en konsistent opdatering af alle relevante 
ækvivalenter for målere, hvor der både ses på afskrivninger og drifts-
omkostninger. 

14. En konsekvens af introduktionen af en ny ækvivalent er, at selskaber 
uden fjernaflæste målere pålægges øgede effektiviseringskrav. 

 
Ad 13) 
Sekretariatet for Energitilsynet vil fremadrettet fortsat arbejde på at for-
bedre modellen, herunder også undersøge om der er behov for at diffe-
rentiere blandt målere, således at der også beregnes en selvstædig drifts-
ækvivalent for fjernaflæste målere. 
 
Den samlede ækvivalent for fjernaflæste målere på 148 kr. (2005-niveau) 
stemmer godt overens med den estimation Dansk Energi og Energinet.dk 
har foretaget af omkostningerne forbundet med fjernaflæste målere i de-
res redegørelse ”Fremme af prisfleksibelt elforbrug for små og store 
virksomheder” fra september 2011. Den årlige udgift til drift og afskriv-
ninger af fjernaflæste målere estimeres heri til 140 kr. pr. kunde (2005-
niveau), jf. bilag 5.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at driftsækvivalenten for 
selvaflæste målere på nuværende tidspunkt er velegnet til også at beskri-
ve driften af de fjernaflæste målere. 
 
Ad 14) 
Det er en naturlig effekt af netvolumenmodellen, at de mest effektive 
selskaber har omkostninger under gennemsnittet på flere af ækvivalen-
terne. Det er også forventeligt, at de selskaber som i forvejen er effektive 
i benchmarkingen inden introduktionen af den nye afskrivningsækviva-
lent for fjernaflæste målere også er effektive på de fjernaflæste målere.   
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Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at effekten er en naturlig konse-
kvens af netvolumenmodellen. Det betyder, at effekten ikke skyldes en 
skævhed i modellen, men derimod at selskaberne er mere effektive end 
gennemsnittet - også på de fjernaflæste målere. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 15-16 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
15. DEE anbefaler at anvende én fælles teknologineutral ækvivalent for 

målere alternativt gennemføre to modeller - en model med og en 
uden særskilte ækvivalenter for fjernaflæste målere og lade selska-
bernes højeste effektivitet ved de to modeller være gældende 

 
Ad 15) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i DEE’s anbefaling. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en konsekvens af at anvende 
én fælles afskrivningsækvivalent til begge målertyper vil være, at om-
kostningsniveauet ikke afspejler de faktiske omkostninger forbundet med 
at investere i den pågældende målertype, men i stedet et gennemsnit af 
fjenaflæste og selvaflæste målere.  
 
Da gennemsnitsomkostningerne for de selvaflæste målere er lavest, (af-
skrivningsækvivalenten for selvaflæste målere er lavere en afskrivning-
sækvivalenten for fjernaflæste) vil det skabe et incitamentet til at investe-
re i selvaflæste målere. Dette vil netop ikke være teknologineutralt, og 
Sekretariatet for Energitilsynet ønsker derfor ikke at anvende én fælles 
afskrivningsækvivalent som forslået af DEE.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derudover, at afskrivningsækvi-
valenten som er blevet introduceret for fjernaflæste målere er teknologi-
neutral, idet den afspejler de gennemsnitsomkostninger der er forbundet 
med at investere i fjernaflæste målere, ligesom afskrivningsækvivalenten 
for selvaflæste målere gør det. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er på baggrund af ovenstående ikke enig i 
DEE løsningforslag vedrørende at gennemføre to benchmarking model-
ler – med og uden den nye afskrivningsækvivalent. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til ad 16) – ad 20), jf. bi-
lag 12 for yderligere bemærkninger vedr. fjernaflæste målere. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 16-17 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
16. Som en konsekvens af forskelle i rammebetingelser, som f.eks. gra-

veomkostninger), bør de effektiviseringskrav, der udmøntes på bag-
grund af modellen, ske under hensyntagen til usikkerhed i modellen 

 
Ad 16) 
Sekretariatet for Energitilsynet er umiddelbart enig heri og mener også, 
at sekretariatet tager hensyn til usikkerhed i modellen. Derudover korri-
geres der allerede i modellen for kundetætheden, som DEE også selv 
nævner.  
 
Sekretariatet henviser til ad 11) i adresseringen af Dansk Energis hø-
ringssvar i bilag 12, vedrørende uddybende kommentarer til DEE’s be-
mærkning om, at kravudmøntningen skal ske under hensyntagen til usik-
kerhed i modellen.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet er åben overfor at indgå i dialog med 
branchen om fremadrettet at medtage andre fordyrende rammevilkår end 
kundetæthed i benchmarkingen, hvis selskaberne kan indsende doku-
mentation for dette. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 17-18 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
17. Alle selskaber skal have mulighed for at indseende korrektioner til 

driftsomkostningerne, der vedrører renteomkostninger. 
 

Ad 17) 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i DEE’s betragtning. Finansielle 
omkostninger er ikke en del af benchmarkingen. Sekretariatet lægger 
vægt på, at valget af forretningsmodel for ejerskab af aktiver ikke bør 
påvirke benchmarkingen. Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at det 
i praksis kan være vanskeligt at opgøre en renteomkostning, men det er 
udelukkende selskaber, der kan fremsende tilstrækkelig dokumentation, 
der kan få fratrukket renteomkostninger fra selskabets benchmarking-
grundlag. 
 
Sekretariatets beslutninger vil tage udgangspunkt i en konkret vurdering 
fra gang til gang.  
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 18-19 i DEE’s 
høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 
18. DEE forudsætter, at Energitilsynet har foretaget samme korrektion 

for de øvrige selskaber, hvor det er relevant. 
 
Ad 18) 
Sekretariatet har korrigeret en række øvrige selskaber for omkostninger 
vedr. gebyrhåndtering, hvor omkostningerne ikke i forvejen indgik i sel-
skabets driftsomkostninger.  
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 5.1.4 i årets afgørelse, hvor håndteringen 
af gebyromkostninger er beskrevet. 
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Bilag 14: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
SEAS-NVE Net A/S’ høringssvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledende bemærkninger 
SEAS-NVE Net A/S indgav høringssvar ved mail af 26. oktober 2012.  
Høringssvaret er opdelt i fem afsnit. Sekretariatet for Energitilsynet har 
nedenfor kommenteret hvert anbringende for sig med henvisning til side-
tallet i det pågældende høringssvar. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 1-2 i SEAS-
NVE’s høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer SEAS-NVE overordnet på følgende: 
 
1. SEAS-NVE har fået effektiviseringskrav på omtrent 6 mio. kr. til 

trods for, at de påvirkelige omkostninger er reduceret med 35,7 pct. i 
den samme periode. 

2. Netvolumenmodellen er blevet strammet og benchmarkingkravene 
herved afspejler ikke den reelle effektivitet. Benchmarkingen gør det 
attraktivt ikke at investere og staffer et højt service- og beredskabsni-
veau. 

3. Begrænse modelændringer til rettelse af strengt fejlagtige elementer, 
herunder: 

a. Forkerte afskrivningsækvivalenter for søkabler 
b. Sikring af incitamenter til Smart Grid investeringer 

 
Ad 1) 
Sekretariatet for Energitilsynet anerkender, at branchen og herunder 
SEAS-NVE har effektiviseret sin drift inden for en årrække.  
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SEAS-NVE nævner i deres høringssvar, at de påvirkelige omkostninger 
er reduceret med 35,7 pct. Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne på-
pege, at denne besparelse må bero på en misforståelse. Det er sekretaria-
tets vurdering, at SEAS-NVE ikke har korrigeret for den regnskabsmæs-
sige ændring, der har været i forbindelse med håndtering af omkostnin-
ger til energispareaktiviteter i beregningen af reduktionen i de påvirkeli-
ge omkostninger. Fra regnskabsåret 2010 opgøres disse ikke længere 
som en del af selskabernes driftsomkostninger, hvorfor en stor del af det 
fald er umiddelbart kan observeres i de påvirkelige omkostninger skal 
tilskrives denne ændring og ikke effektivisering. 
 
Der henvises endvidere til Sekretariatet for Energitilsynets bemærknin-
ger til punkt 7-10 i Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
 
Ad 2) 
Sekretariatet for Energitilsynet er uenig med SEAS-NVE i, at bench-
markkravene ikke afspejler den reelle effektivitet.  
Metodeændringer repræsenterer ikke en stramning af modellen, da det er 
spændet imellem effektiviteten blandt netselskaberne inden for det enkel-
te år, der er afgørende for udmøntningen af kravene. Selskaberne bliver 
dermed sammenlignet på et lige grundlag hvert år. 
 
Der henvises endvidere til Sekretariatet for Energitilsynets bemærknin-
ger til punkt 7-10 i Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
 
Ad 3a) 
Sekretariatet har løbende haft en dialog med SEAS-NVE vedr. opdate-
ring af ækvivalenter for søkabler. Sekretariatet for Energitilsynet aner-
kender, at revisionen af omkostningsækvivalenterne for søkabler har sær-
lig betydning for SEAS-NVE og gennemførslen af de planlagte projek-
ter. 
 
Uafhængigt af den generelle opdatering af ækvivalenterne har sekretaria-
tet tilkendegivet, at der vil blive foretaget en særskilt revision af ækviva-
lenterne for søkabler til brug for benchmarkingen i 2013. 
 
Ad 3b) 
Sekretariatet vurderer som udgangspunkt, at alle investeringer og drift af 
elnettet bør ske effektivt, og dermed underlægges en benchmarkvurde-
ring. Det gælder også nye investeringer, herunder Smart Grid. Sekreta-
riatet vil korrigere modellen til brug for benchmarkingen, i det omfang 
det vurderes retvisende og rimeligt. 
 
Der henvises til Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til punkt 
21-23 i Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 2-3 i SEAS-
NVE’s høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer SEAS-NVE overordnet på følgende: 
 
4. Selskabet ønsker en opsplitning af 132 kV og 50 kV komponenter i 

benchmarkingmodellen. 
5. Selskabet har vurderet modelomkostningerne ved fusionen (MOF) 

med Køge Elnet til at udgøre ca. 60.000 kr. og ønsker korrektion her-
for, jf. bilag 4. 

 
Ad 4) 
Sekretariatet for Energitilsynet finder det rimeligt, at SEAS-NVE får 
benchmarket 132 kV delen og 50 kV delen separat. 
 
Sekretariatet anerkender, at omkostningsstrukturen mellem de to kV-
niveauer er forskellige. Opsplitningen foretages umiddelbart for at sikre 
sammenlignelighed, og sekretariatet vurderer endvidere, at den findes 
mest retvisende. Sekretariatets beregninger stemmer ligeledes overens 
med SEAS-NVE’s beregning angivet i tabellen i SEAS-NVE’s hørings-
svar. 
 
Sekretariatet bemærker, at denne opdelings-problematik kun er relevant i 
år og udelukkende vedrører SEAS-NVE, da andre selskaber har opdelt 
deres kV-niveau i individuelle selskaber, og dermed altid har været op-
delt i flere selskaber i benchmarkingen. 
 
SEAS-NVE indgår derfor i årets benchmarkingmodel med transmissi-
onsselskaberne opsplittet på hhv. 50 kV niveau og 132 kV niveau. 
 
Ad 5) 
Sekretariatet for Energitilsynet har været i dialog med SEAS-NVE om-
kring beregningen, og sekretariatet er uenig i SEAS-NVE’s beregnings-
metode. 
 
SEAS-NVE har beregnet MOF med fastlåst benchmarkingbasis, hvilket 
sekretariatet ikke mener, er den korrekte beregningsmetode. 
 
MOF består af en modelmæssig korrektion som følge af, at et fusioneret 
selskab kan få beregnet et effektiviseringskrav, der er højere end de to 
fusionerede selskabers separate krav. Korrektionen ses som en alt-andet-
lige betragtning, som afhænger af flere faktorer, bl.a. selskabernes påvir-
kelige omkostninger, omkostningsgrundlag, netvolumen, kundetæthed 
mm. MOF beregnes i praksis ved at erstatte de to separate selskaber med 
det hypotetisk fusionerede selskab. Benchmarkbasis vil dermed blive på-
virket af udskiftningen af selskaber og deres individuelle selskabsstruk-
tur. Sekretariatet tager derfor udgangspunkt i en beregning, hvor bench-
markbasis er dynamisk i modellen, jf. bilag 4. 
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I det konkrete tilfælde beregner sekretariatet en negativ MOF på ca. 
5.000 kr., og SEAS-NVE har derfor ikke fået korrigeret for MOF som 
følge af fusionen med Køge Elnet. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til s. 3-4 i SEAS-
NVE’s høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer SEAS-NVE overordnet på følgende: 
 
6. Selskabet er uenig i afvisningen af selskabets ansøgning om ekstra-

ordinær omkostning vedr. udbedring af brud på søkablet til Agersø 
og Omø. 

7. Selskabet er uenig i afvisningen af selskabets ansøgning om ekstra-
ordinær omkostning vedr. ekstra IT-systemer ved udrulningen af 
fjernaflæste målere. 

 
Ad 6) 
Sekretariatet for Energitilsynet anser som udgangspunkt havari på søkab-
ler som en almindelig del af driften af et elnet, som må forventes at fore-
komme. De vil derfor ikke blive tilføjet til sekretariatets positivliste over 
ekstraordinære omkostninger, som der bør korrigeres for i benchmarkin-
gen. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at ansøgning vedr. 
brud på søkablet til Agersø og Omø ikke er en ekstraordinær omkost-
ning. 
 
SEAS-NVE bemærker følgende i sin ansøgning: 
 
”Der er normalt ingen driftsomkostninger forbundet med disse kabler. 
Når et søkabel med års mellemrum fejler, så er det til gengæld særdeles 
bekosteligt og langsommeligt at udbedre en søkabelfejl, da udbedring in-
volverer dykkerskibe og anden speciel udrustning. Med dagens priser vil 
udbedring af en 10 kV søkabelfejl altid overstige 2 mio. kr. Da der er 
ganske få fejl, og disse indtræffer med års mellemrum og omkostninger-
ne til udbedring er høje, så tager benchmarkingmodellen ikke højde for 
sådanne omkostninger, som må betragtes som ekstraordinære.” 
 
SEAS-NVE bemærker ligeledes følgende i ovenstående høringssvar: 
 
”Den primære driftsomkostning knytter sig til udbedring af fejl.” 
 
Netvolumenmodellen indeholder ækvivalenter for hver netkomponent, 
der afspejler omkostninger til at vedligeholde og afskrive nettet. Et sel-
skab der ejer sø-kabler, får f.eks. hvert år netvolumen på 61.597 kr. pr. 
km. SEAS-NVE får i årets afgørelse netvolumen på ca. 7,5 mio. kr. som 
følge af deres totale antal km søkabler. Denne netvolumen omfatter bl.a. 
omkostninger til udbedring af søkabelfejl.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at fejl på søkabler kan være 
uforudsigelige, men selskabet må forvente en vis usikkerhed ved drift af 
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søkabler og må indregne en vis statistisk sandsynlighed for, at selskabet 
skal vedligeholde kablet ind imellem uanset øgede omkostninger ved sø-
kabler. Selskabet vil således naturligt have højere omkostninger end 
ækvivalenten i nogle år og færre omkostningerne end ækvivalenten i an-
dre år. Sekretariatet bemærker, at dette udjævnes over årene. 
 
Sekretariatets vurdering af ansøgninger om ekstraordinære omkostninger 
beror på en konkret vurdering fra gang til gang. 
 
Ad 7) 
Sekretariatet for Energitilsynet har afvist selskabets ansøgning, da sekre-
tariatet som udgangspunkt anser alle former for IT-systemer (herunder 
licenser og administration) som en almindelig del af driften af et elnet. 
 
Omkostninger til licenser og administration ved to systemer ved over-
gang til fjernaflæste målere har efter sekretariatets vurdering mere karak-
ter af overhead og almindelig drift – også selvom omkostningen kun af-
holdes i en kort overgangsperiode. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker desuden, at SEAS-NVE bør 
udrulle målere i det tempo, som SEAS-NVE finder mest effektivt og til 
størst glæde for deres kunder, uafhængigt af reguleringen i øvrigt. 
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Bilag 15: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af 
øvrige høringssvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledende bemærkninger 
Sekretariatet for Energitilsynet udsendte ved mail af 28. september 2012 
udkast til tilsynsnotatet ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2013”, diverse bilag samt et regneark indeholdende den økonomiske 
benchmarking af elnetselskaberne. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget omfattende høringssvar fra 
Dansk Energi, Dong Energy Eldistribution og SEAS-NVE. Sekretariatet 
har valgt at adressere disse høringssvar selvstændigt for hvert enkelt hø-
ringssvar, jf. bilag 12, 13 og 14. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere modtaget en række øvrige 
høringssvar fra følgende selskaber: 

• Syd Energi Net A/S 
• EnergiMidt Net A/S 
• Nyfors Net A/S 
• Smith Knudsen Advokatfirma på vegne af NOE Energi A/S, Thy-

Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og RAH Net 
A/S 

• TRE-FOR El-net A/S 
• ENV Net A/S 

 
Endvidere har følgende selskaber indberettet korrektioner/nedjusteringer 
af 10 kV-felter, der er blevet korrigeret: 

• Ringkøbing-Skjern Forsyning Elnet 
• Struer Forsyning Elnet A/S  
• Forsyning Helsingør 
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Endvidere har følgende selskaber indberettet korrektioner/opjusteringer 
af 10 kV-felter, der ikke bliver korrigeret: 

• Syd Energi Net A/S 
• Videbæk Elnet A/S 
• GEV Net A/S 
• Hurup El-værk Net A/S  
• Ikast Værkerne Net A/S 

 
Herudover har Sekretariatet for Energitilsynet modtaget mindre korrekti-
oner til selskabernes indberetninger samt ansøgninger om ekstra ordinæ-
re omkostninger, jf. bilag 3.  
 
Selskabernes høringssvar fremgår af bilag 11. 
 
I dette bilag har Sekretariatet for Energitilsynet kommenteret på selska-
bernes øvrige bemærkninger. Der henvises løbende til bilag 12, hvoraf 
fremgår sekretariatets adressering af Dansk Energis høringssvar. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Syd Energi Net 
A/S 
Syd Energi Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 26. oktober 
2012. Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for 
Energitilsynets høringsmateriale: 
 

1. Korrektion til indberetning af netkomponenter (10 kV felt). 
2. Selskabet er uenig i Sekretariatet for Energitilsynets beregning af 

afskrivningsækvivalenten på fjernaflæste målere. Syd Energi Net 
vurderer, at tilbageberegningen af priserne for fjernaflæste målere 
til 2005-prisniveau ikke er rimelig. Selskabet bemærker endvide-
re, at det ikke fremgår, om der er taget højde for hvis nogle af 
selskaberne anvender en del af måleren til hjemtagning af andre 
forsyningsarter. Selskabet finder det usammenhængende, at der i 
benchmarkingen optræder en ækvivalent med variabel afskriv-
ningsperiode. 

3. Selskabet finder det hensigtsmæssigt, hvis der kommer afklaring 
på hvordan Smart Grid omfattes af benchmarkmodellen. 

4. Driftsækvivalenten for 50/60 kV-søkabler er ikke afstemt i for-
hold til de virkelige forhold. Selskabet har estimeret, at etablerin-
gen af søkabler i Lillebælt medfører en afskrivningsækvivalent på 
mellem 67.000-77.000 kr. 

 
Ad 1) 
Selskabet har ikke fået justeret sin indberetning, da korrektionen er ind-
sendt som følge af en mistolkning af vejledningen til indberetning af 
netkomponenter, jf. forklaringerne i ad 17). 
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Ad 2) 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at tilbageberegningen af pri-
serne for fjernaflæste målere til 2005-prisniveau sker for at sikre sam-
menlignelighed med de øvrige ækvivalenter. Sekretariatet mener, at be-
regningen er korrekt, fordi der anvendes et prisindeks, der anvendes til 
lignende formål indenfor reguleringen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne præcisere anvendelsen af de må-
lere, der indgår i afskrivningsækvivalenten for fjernaflæste målere. Af-
skrivningerne omfatter udelukkende fjernaflæste målere, der måler og 
registrerer elforbrug. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til sine bemærkninger 
herom i ad 16) – ad 20) i adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. 
bilag 12. 
 
Ad 3) 
Sekretariatet for Energitilsynet arbejder løbende på at forbedre modellen, 
og i den forbindelse afvejes også behovet for at sikre muligheder for 
fremtidig netudbygning i forbindelse med eksempelvis Smart Grid. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til sine bemærkninger 
herom i ad 21) – ad 24) i adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. 
bilag 12. 
 
Ad 4) 
Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver, at der bliver foretaget en 
særskilt revision af ækvivalenterne for søkabler til brug for benchmar-
kingen i 2013. Sekretariatet for Energitilsynet henviser til sine bemærk-
ninger i ad 3a) samt ad 5) – ad 6) i adresseringen af SEAS-NVEs hø-
ringssvar, jf. bilag 14. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til EnergiMidt Net 
A/S 
EnergiMidt Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 25. oktober 
2012. Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for 
Energitilsynets høringsmateriale: 
 

5. Selskabet er ikke enig i Sekretariatet for Energitilsynets bereg-
ning af afskrivningsækvivalenten på fjernaflæste målere. Selska-
bet nævner særskilt, at: 

a. Selskabet påpeger, at omkostningsudviklingen på fjernaflæ-
ste målere har været negativ de sidste par år. Selskaber me-
ner endvidere, at øvrige ækvivalenters værdi er nedskrevet 
med 40 pct., da benchmarkbasis i dag har værdien 0,5998. 
Selskabet angiver, at afskrivningsækvivalenten for fjernaf-
læste målere bør have værdien 183,82 kr. 
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b. Selskabet vurderer, at omkostningen til etablering af fjern-
aflæste målere er omvendt korreleret med kundetæthed, og 
at denne del af beregningen af omkostningsindekset derfor 
bør foregå udenom kundetæthedskorrektionen. Selskabet 
har undersøgt, at hvis ækvivalentens værdi sættes op, da 
stiger selskabets krav, da selskabets kundetæthed er lavere 
end gennemsnittet. 

6. Benchmarkingmetoden giver ikke netselskaberne incitamenter til 
at udvikle serviceydelser til de fjernaflæste målere. En løsning 
kunne være at indføre ækvivalenter for drift af disse ekstra værdi-
skabende netydelser. 

 
Ad 5a) 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i, at omkostningsudviklingen si-
den 2005 for en fjernaflæst måler kan have været negativ. Sekretariatet 
påpeger dog, at ækvivalenten indeholder både løn- og materialeomkost-
ninger i øvrigt, som har været underlagt almindelig stigende prisudvik-
ling. 
 
Sekretariatet er ikke enig i, at de øvrige ækvivalenters værdi er nedskre-
vet med 40 pct. Benchmarkbasis er et relativt mål fra år til år, og udvik-
lingen i benchmarkbasis kan ikke sammenlignes over årene, da denne er 
afhængig af udseendet på modellen. Hertil bemærker sekretariatet i øv-
rigt, at benchmarkbasis i 2007 var 0,6841 og ikke 1,0. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til sine bemærkninger 
herom i ad 1) – ad 4) ovenfor samt i ad 16) – ad 20) i adresseringen af 
Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
 
Ad 5b) 
Sekretariatet for Energitilsynet finder det korrekt, at hvis værdien af en 
ækvivalent øges, og selskabet har en kundetæthed under gennemsnittet, 
så vil selskabet falde relativt dårligere ud isoleret set sammenlignet med 
selskaber med en kundetæthed over gennemsnittet. Dette er en tendens 
for alle ækvivalenter og ikke kun afskrivningsækvivalenten for fjernaf-
læste målere. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet forstår, at der i praksis kan være en nega-
tiv sammenhæng mellem omkostningerne til fjernaflæste målere og kun-
detæthed (dvs. at omkostninger til fjernaflæste målere stiger jo lavere 
kundetæthed et selskab har). Sekretariatet vil dog bemærke, at bench-
markingmodellen stiller alle netkomponenter overfor de samme korrekti-
oner. Estimationen af kundetæthedskorrektionsfaktoren ser på det samle-
de billede, og den negative sammenhæng mellem kundetætheden om 
omkostningerne til etablering af fjernaflæste målere modregnes derfor i 
den samlede kundetæthedskorrektionsfaktor. Sekretariatet for Energitil-
synet er åben overfor at indgå i dialog med branchen om sammenhængen 
mellem kundetæthed og omkostninger til enkelte typer netkomponenter. 
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Ad 6) 
Sekretariatet for Energitilsynet anerkender, at flere selskaber har fokus 
på udviklingsmulighederne indenfor Smart Grid og fjernaflæsning samt 
de muligheder, der findes indenfor særlige services til kunderne. Selska-
bet nævner specifikt online forbrugsvisning og alarmer til kunder med 
højt standby forbrug. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne påpege, at det ikke er hensigten 
med reguleringen at skabe incitamenter til investeringer i bestemte pro-
jekter. Formålet med reguleringen er at tilnærme markedssituationen for 
elnetselskaberne med markedssituationen, som gælder virksomheder på 
et konkurrenceudsat marked.  
 
Sekretariatet bemærker desuden, at services som online forbrugsvisning 
og alarmer falder under kategorien kommercielle produkter. Kommerci-
elle produkter er ikke en del af selskabets bevillingspligtige aktivitet, jf. 
§§ 20-22 i bekendtgørelse af lov om elforsyning af 21. marts 2012. Se-
kretariatet bemærker endvidere, at selskabet bør foretage de udviklings-
projekter, som selskabet finder mest effektivt og til størst glæde for deres 
kunder, uafhængigt af reguleringen i øvrigt. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser i øvrigt til sine bemærkninger 
herom i ad 16) – ad 20) i adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. 
bilag 12. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Nyfors Net A/S 
Nyfors Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 26. oktober 2012. 
Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energi-
tilsynets høringsmateriale: 
 

7. Selskabet anmoder om, at få en fejl på en 60 kV afbryder god-
kendt som en force majeure hændelse. Selskabet anfører, at de 
ikke har haft indflydelse på, at 3 måger forsagede en kortslutning 
på afbryderen. 

 
Ad 7) 
Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at selskabets episode 
ikke kan karakteriseres som force majeure. Fugle og/eller andre dyr, der 
påvirker elforsyningskomponenter og giver anledning til udkobling, fal-
der ikke ind under definitionen af force majeure, jf. definitionen i bilag 6. 
 
Nyfors Net A/S’ ansøgning er ligeledes omtalt i afgørelsens punkt 193-
194. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til NOE Energi A/S, 
Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og RAH Net 
A/S 
NOE Energi A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S 
og RAH Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 26. oktober 2012. 
Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Ener-
gitilsynets høringsmateriale: 
 

8. Selskaber beliggende i Vestjylland er ifølge selskaberne særligt 
udsat for visse klimatiske og geografiske faktorer, som øger sel-
skabernes omkostninger. Af fordyrende rammevilkår nævnes 
korrosion, vindpåvirkning, koncentration af decentrale produkti-
onsanlæg samt kundetæthed. Selskaberne henviser samtidig til 
klageskrivelserne til Energiklagenævnet vedrørende Energitilsy-
nets afgørelse om ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2012” samt tidligere afgørelser.  

9. OLS-metoden til estimation af sammenhæng mellem omkostnin-
ger og kundetæthed er ikke tilstrækkelig, herunder at: 

a. Sekretariatets analyse viser en p-sandsynlighed på kun 
p<0,001 og en forklaringsgrad R2 under 0,5. 

b. Selskaberne betvivler, at man har fundet ”line of best fit” – 
specielt, når sekretariatet selv konstaterer, at linjen ikke er 
lineær, men pr. ”intuition” anvender en ”konkav” linje. 

10. Resultater fra supplerende analyse af fordyrende rammevilkår 
11. Selskaberne bemærker, at det af høringsudkastet fremgår, at ved 

beregninger omkring forsyningssikkerhed skal ledningslængder 
ikke længere indgå. Det er endvidere selskabernes vurdering, at 
sekretariatets metode til interpolering omkring beregning af ude-
tid og varighed er elementært forkert.  

12. Selskaberne rejser tvivl om datakvaliteten og metoden med den 
begrundelse, at det findes bemærkelsesværdigt, at et selskab som 
NOE Energi A/S, der forsyner ca. 1 pct. af kunderne i Danmark, 
kan rammes af et højt procentuelt krav. Selskaberne anfører, at 
der i udkastet endvidere ”kun” indgår krav i forbindelse med for-
syningssikkerheden på aggregeret niveau.  

13. Selskaberne bemærker, at afskrivningsgrundlaget for nye elmåle-
re bliver forringet. Selskaberne anfører, at selskaber, der har af-
ventet udrulning af nye målere som følge af myndighedernes lov-
arbejde, får ringere vilkår. 

 
Ad 8) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til sine tidligere analyser af 
sammenhængen mellem geografisk placering i Vestjylland og selskaber-
nes omkostninger, jf. bilag 6 til afgørelse om ”Effektiviseringskrav til el-
netselskaberne for 2012” af 30. oktober 2011. Analyserne har tidligere 
ikke vist nogen sammenhæng mellem f.eks. korrosionsudsatte net og sel-
skabernes omkostninger. 
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Sekretariatet for Energitilsynet er åben overfor at indgå i dialog med 
branchen om fremadrettet at medtage andre fordyrende rammevilkår end 
kundetæthed i benchmarkingen. I den forbindelse opfordres branchen til 
at indsende konkrete analyser af effekten af korrosion og vindpåvirkning 
på net placeret ved vestkysten. Sekretariatet for Energitilsynet afventer 
ligeledes den verserende sag ved retten i Holstebro. 
 
Ad 9a) 
Selskabet anfører, at OLS-metoden ikke er tilstrækkelig. Dette er Sekre-
tariatet for Energitilsynet ikke enig i. OLS-metoden bestemmer regressi-
onslinjens parametre således, at de minimerer afvigelsen mellem den 
faktiske værdi af omkostningsindekset og den forventede værdi. 
 
P-værdien er et mål for hvor statistisk sikkert et resultat er. P-værdien 
angiver i dette tilfælde, hvorvidt hypotesen om en kundetæthedskorrekti-
on på nul understøttes af data. Når p-værdien er meget lille betyder det, 
at man kan forkaste sin hypotese, dvs. at der er en signifikant sammen-
hæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed i data. Det må derfor 
bero på en misforståelse, at selskabernes kritik beror på, at p-værdien 
”kun” er 0,001. En lav p-værdi er en klar indikation af, at kundetætheds-
korrektionen i hvert fald ikke er 0. 
 
Forklaringsgraden R2 angiver hvor stor del af variationen i omkostnings-
indekset, der kan forklares af variationen i kundetætheden. En forkla-
ringsgrad på 54 pct. finder sekretariatet høj, da det vurderes, at der findes 
andre forklarende faktorer på forskelle mellem selskabernes omkostnin-
ger end blot kundetætheden. Sekretariatet påpeger, at fortolkningen af 
forklaringsgraden afhænger af det konkrete tilfælde. Sekretariatet vurde-
rer i dette tilfælde, at en forklaringsgrad på 54 pct. er høj, når ligningen 
udelukkende indeholder én forklarende variabel. 
 
Ad 9b) 
Selskaberne betvivler, at man har fundet ”line of best fit”. Sekretariatet 
for Energitilsynet er enig i, at der vil eksistere statistisk usikkerhed ved 
estimationer af sammenhænge i en stikprøve. Sekretariatet er ikke enig i, 
at der pr. ”intuition” estimeres en konkav sammenhæng. Sekretariatet 
bemærker, at forklaringsgraden mellem modellerne stiger væsentligt, 
hvis estimationen bygges på den konkave sammenhæng, og at valget af 
funktionel form således ikke beror på ”intuition”. Sekretariatet vurderer, 
at sammenhængen ikke er lineær, og netop derfor transformeres variab-
lene med den naturlige logaritme før sammenhængen estimeres.  
 
Selskaberne beskriver, at visse østdanske selskaber med stor kundetæt-
hed fordrejer ”line of the best fit” så væsentligt, at den påberåbte kurve 
vender helt omvendt i forhold til, hvad den burde have været ved lige 
konkurrencevilkår og ens historisk udgangspunkt. Dette er sekretariatet 
ikke enig i. Hvis de østdanske selskaber fjernes fra datasættet, viser de 
resterende observationer stadig en konkav sammenhæng, og den loga-
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ritmisk transformerede model har stadig en væsentlig højere forklarings-
grad. 
 
Selskaberne er velkomne til at kontakte sekretariatet yderligere, hvis der 
fortsat er tvivl om den anvendte statistiske metode. 
 
Ad 10) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke klar over hvilken analyse, der om-
tales her. Sekretariatet har ikke gennemført analysen af korrosionsudsatte 
selskaber i år, jf. bilag 2. 
 
Ad 11) 
Sekretariatet for Energitilsynet er usikker på forståelsen af høringssvarets 
ordlyd. Sekretariatet bemærker dog, at modellen for aggregeret niveau 
blev ændret ved afgørelsen i 2011. Modelændringen bestod i, at der 
fremover bliver vægtet med både km net og aggregeret antal kunder, 
frem for med km net alene. Modellen er ved årets afgørelse ændret på 
enkeltkundeniveau, således at kravene ikke længere vægtes med forde-
lingen af km net efter beregning af krav i pct. Sekretariatet for Energitil-
synet henviser i øvrigt til forklaringerne i bilag 8. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at metoden til interpolation 
omkring beregning af udetid og varighed er forkert. De overordnede tær-
skelværdier på aggregeret niveau beregnes som den afbrudshyppighed/-
varighed mindst 83 procent af kunderne med de laveste afbrudshyppig-
heder har oplevet. Interpolationen er nødvendig, da præcis 83 procent af 
kunderne sandsynligvis vil findes mellem to selskaber og dermed mel-
lem to værdier af afbrudshyppigheder/-varigheder. 
 
Ad 12) 
Selskaberne rejser tvivl om datakvaliteten og metoden til fastsættelses af 
de procentuelle krav. Sekretariatet bemærker, at effektiviseringskravene 
beregnes som en procentdel af selskabernes påvirkelige omkostninger. I 
benchmarkingen af kvalitet i leveringen svarer NOE Energi A/S’ effekti-
viseringskrav på 2 procent til 8,3 procent af det samlede effektiviserings-
krav, hvilket skyldes en kombination af relativt høj afbrudsvarighed- og 
hyppighed hos selskabet samt relativt høje påvirkelige omkostninger. 
Sekretariatet bemærker, at der ikke er sammenhæng mellem størrelsen af 
selskaberne og muligheden for at få et højt procentuelt krav. 
 
Ad 13) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til sekretariatets bemærkninger i 
ad 16) – ad 20) i adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 
12. 
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Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til TRE-FOR El-net 
A/S 
TRE-FOR El-net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 26. oktober 
2012. Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for 
Energitilsynets høringsmateriale: 
 

14. Opgørelsen af benchmarkbasis er forkert, da det reelt ikke er 10 
pct.-netvolumen, der udgør benchmarkbasis. Endvidere bør det 
selskab, der ligger på fraktilgrænsen, indregnes med deres fakti-
ske effektivitetstal frem for et vægtet effektivitetstal. 

15. Hvis et selskab ønsker at ligge i benchmarkbasis, skal det spare 
så meget på drift mv., at selskabet ikke kan opretholde et til-
strækkelig robust net. 

  
Ad 14) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at benchmarkbasis er for-
kert. Sekretariatet understreger, at benchmarkbasis er et vægtet gennem-
snit af de 10 pct. laveste omkostningsindeks i forhold til den aggregerede 
netvolumen. Det er dermed præcis 10 pct. af netvolumen, der udgør 
benchmarkbasis. 
 
Selskabet på fraktilgrænsen er et fiktivt selskab, der netop indregnes med 
det faktiske omkostningsindeks. Selskabet på fraktilgrænsen beregnes 
ved at vægte de to selskaber, der er placeret hhv. over og under fraktil-
grænsen, jf. bilag 1. 
 
Ad 15) 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til sekretariatets bemærkninger i 
ad 7) – ad 12) i adresseringen af Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til ENV Net A/S  
ENV Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 1. november 2012. 
Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Ener-
gitilsynets høringsmateriale: 
 

16. ENV Net A/S har fremsendt en ansøgning om korrektion på løn- 
og materialeomkostninger til montering af fjernaflæste målere, 
men anfører samtidig, at etableringsomkostningerne er aktiveret. 
Selskabet bemærker endvidere, at det mest retvisende regnskabs-
princip vil være en aktivering af etableringsværdien på fjernaflæ-
ste målere, idet målere har en brugstid/levetid på 10 år. 

 
Ad 16) 
Sekretariatet for Energitilsynet har afvist ENV Net A/S’ ansøgning om 
ekstraordinære omkostninger. Det skyldes bl.a., at sekretariatet er enig i 
selskabets bemærkning om det mest retvisende regnskabsprincip. 
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Afskrivningsgrundlaget for fjernaflæste målere omfatter indkøbspris på 
målere samt opsætning af fjernaflæste målere og demontering af eksiste-
rende målere. Dette betyder samtidig, at Sekretariatet for Energitilsynet 
fremover fjerner muligheden for at få godkendt ekstraordinære omkost-
ninger vedr. omkostninger til demontering af gamle målere samt om-
kostninger til montering af de fjernaflæste målere, da sekretariatet er ble-
vet opmærksom på, at selskaberne ikke afholder disse omkostninger over 
driften. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er derfor enig i, at selskabets valg af 
regnskabsprincip er det mest retvisende, og derfor kan selskabets af-
skrivninger måles direkte op imod sekretariatets beregnede ækvivalent. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser endvidere til sekretariatets be-
mærkninger i ad 16) – ad 20) i adresseringen af Dansk Energis hørings-
svar, jf. bilag 12. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Ringkøbing-
Skjern Forsyning Elnet, Struer Forsyning Elnet A/S og Forsyning 
Helsingør  
Ringkøbing-Skjern Forsyning Elnet, Struer Forsyning Elnet A/S og For-
syning Helsingør har indgivet korrektioner til indberetning af netkompo-
nenter ved mails af 25. og 29. oktober 2012. Selskaberne har i den for-
bindelse anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energitilsy-
nets høringsmateriale: 
 

17. Selskaberne har indberettet en korrektion/nedjustering af antallet 
af 10 kV felter. 

 
Ad 17) 
Sekretariatet for Energitilsynet nedjusterer selskabernes antal af 10 kV 
felter. Sekretariatet bemærker, at der i branchen har været en misforståel-
se af, hvordan antallet af 10 kV felter skal opgøres. Sekretariatets vejled-
ning til indberetning af netkomponenter angiver et 10 kV felt ud fra føl-
gende definition: 
 
”Komplet linje-, kabel-, transformer-, reaktor- eller koblingsfelt i et 
åbent, delvist eller fuldt gasisoleret anlæg inkl. kontroltavler og relæbe-
skyttelse, manøvre og signalkabler og andel af nødvendig bygninger (re-
læhus, værksted, lager etc.) på 30-150/10-20 kV stationen, samt andel til 
egenforsyning, hjælpeanlæg, stationskontrol m.m. delt ud pr. felt.” 
 
Sekretariatet mener ikke, at vejledningen er utydelig. Vejledningen angi-
ver placeringen af netkomponenterne med bl.a. bogstavkode og farveko-
de, jf. figur 1 og figur 2 i ”Vejledning til indberetning af netkomponenter 
og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug 
for benchmarking af økonomisk effektivitet”. Farvekoden refererer til 
den del af elnettet, hvor komponenten er installeret. 10 kV felter har far-
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vekoden ’grøn’, hvilket henviser til 60/10 hovedstationer på figur 1 i vej-
ledningen. Sekretariatet vil gerne præcisere forklaringerne i vejlednin-
gen, at 10 kV felter er afgrænset til at omfatte 10-20 kV effektafbrydere i 
60/10-stationer. 10 kV koblingsanlæg i 10/0,4-stationer skal derimod ik-
ke indberettes særskilt, da disse felter opfattes som en del af 10/0,4-
stationen. 
 
Sekretariatet har ikke modtaget spørgsmål til fortolkningen af vejlednin-
gen i forbindelse med selskabernes indberetning af netkomponenter.  
Selskaberne anbefales at tage kontakt til sekretariatet, hvis der er tvivl 
om tolkning af vejledning mv. 
 
Sekretariatet vil frem imod næste års benchmarking gennemgå vejled-
ningen og præcisere, hvor der er behov. Sekretariatet ønsker i den for-
bindelse bidrag fra branchen, hvis denne har spørgsmål eller forslag til 
en bedre og mere præcis definition af netkomponenterne. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til Syd Energi Net 
A/S, Videbæk Elnet A/S, GEV Net A/S, Hurup El-værk Net A/S og 
Ikast Værkerne Net A/S  
Syd Energi Net A/S, Videbæk Elnet A/S, GEV Net A/S, Hurup Elværk 
Net A/S og Ikast Værkerne Net A/S har indgivet høringssvar ved mails 
af 15., 22., 23. og 26. oktober 2012 samt brev af 17. oktober 2012. Sel-
skaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energi-
tilsynets høringsmateriale: 
 

18. Selskaberne har indberettet en korrektion/opjustering af antallet 
af 10 kV felter på baggrund af vejledningen fra Sekretariatet for 
Energitilsynet. 

 
Ad 18) 
Sekretariatet for Energitilsynet undlader at opjustere selskabernes antal 
af 10 kV felter, da korrektionerne er indsendt som følge af en mistolk-
ning af vejledningen til indberetning af netkomponenter, jf. ad 17) oven-
for. 


