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1 Resumé 
1. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking af 
økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af elektricitet for transfor-
merforeninger, distributionsselskaber og de regionale transmissionsselska-
ber (herefter blot elnetselskaber). Sekretariatet for Energitilsynet har endvi-
dere i år foretaget en lovpligtig revision af grundlaget for benchmarkingen. 

2. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebe-
kendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnetselska-
bernes indtægtsrammer på baggrund af ovennævnte benchmarking. 

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

4. Formålet med benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i levering af 
elektricitet er at sikre, at elnetselskaberne ikke reducerer deres omkostninger 
på bekostning af kvalitet i levering af elektricitet.  

5. Samlet set skal reguleringen tilskynde selskaberne til at øge effektivite-
ten samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en pålidelig og effektiv 
transport af elektricitet. 

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

7. Netvolumenmodellen benchmarker på elnetselskabernes relative om-
kostninger og tager således højde for variation i elnetselskabernes individu-
elle sammensætning af elnettet. Konkret sker dette ved, at netvolumenmo-
dellen tager højde for variation i størrelse og opbygning af elnetselskabernes 
net, før elnetselskabernes omkostninger bliver sammenlignet. Metoden mu-
liggør en sammenligning af f.eks. et elnetselskab med mange transformere 
og få kilometer ledning med et selskab, der har færre transformere og flere 
kilometer ledning. Den anvendte metode i netvolumenmodellen er valgt, 
fordi den på en forholdsvis enkel og gennemsigtig måde muliggør en sam-
menligning af elnetselskabernes omkostninger ved at drive elnettet. 

8. I forbindelse med dette års benchmarking af selskabernes økonomiske 
effektivitet har Sekretariatet for Energitilsynet vurderet, at netvolumenmo-
dellen bør ændres på to punkter. Dels er bagatelgrænsen for indberetning af 
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ekstraordinære omkostninger på 0,5 pct. af selskabernes netvolumen blevet 
suppleret med en fast beløbsgrænse på 2 mio. kr. Derudover er korrektionen 
for ekstraordinære omkostninger i forbindelse med investeringer i fjernaflæ-
ste målere blevet justeret. 

9. Niveauet for den faste beløbsgrænse, der indføres i forbindelse med ba-
gatelgrænsen for indberetning af ekstraordinære omkostninger, er fastsat 
med det udgangspunkt, at der bør ske en indsnævring af selskabernes indi-
viduelle beløbsmæssige bagatelgrænser samtidig med, at der fortsat tages 
højde for forskelle i selskabernes størrelse. 

10. For så vidt angår korrektionen for omkostninger i forbindelse med inve-
steringer i fjernaflæste målere, vil fastsættelsen af benchmarkbasis i dette 
års benchmarking ske på baggrund af de omkostninger, der ikke er korrige-
ret for omkostninger vedrørende fjernaflæste målere. Samtidig vil de enkelte 
selskabers krav fortsat blive beregnet på baggrund af selskabets omkostnin-
ger, korrigeret for omkostninger til fjernaflæste målere. 

11. Sekretariatet for Energitilsynet måler et elnetselskabs kvalitet i leverin-
gen af elektricitet ved elnetselskabets leveringssikkerhed. Denne bliver op-
gjort ved antallet af afbrud og varigheden af afbrud, der opstår i elnettet. Se-
kretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskaberne på både aggre-
geret niveau og på enkeltkundeniveau.  

12. Modellen for benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på ag-
gregeret niveau tager afsæt i selskabernes afbrudsstatistik, og tager desuden 
højde for en række forhold, herunder bl.a. forskellige spændingsniveauer.  

13. I modellen for benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau 
udarbejder Sekretariatet for Energitilsynet udelukkende en benchmarking af 
elnetselskaberne på spændingsniveauerne 0,4-6 kV og 6-25 kV. Sekretaria-
tet for Energitilsynet foretager for første gang i år benchmarking på både af-
brudshyppighed og -varighed på enkeltkundeniveau. Tidligere er benchmar-
kingen udelukkende blevet foretaget på afbrudshyppighed.  

14. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat tærskelværdier for tilfredsstil-
lende kvalitet i levering på både aggregeret niveau og for enkeltkundeni-
veau. 

15. Energitilsynets benchmarking af den økonomiske effektivitet og kvalitet 
i leveringen i 2011 omfatter i alt 89 elnetselskaber.  

16. For kvalitet i levering overskrider 21 selskaber samlet set tærskelværdi-
erne på aggregeret niveau, mens ti selskaber overskrider tærskelværdierne 
på enkeltkundeniveau. Ni selskaber overskrider tærskelværdierne på både 
aggregeret niveau og på enkeltkundeniveau. Sekretariatet for Energitilsynet 
udarbejder ikke en benchmarking af de regionale transmissionsselskaber på 
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enkeltkundeniveau, da disse selskaber ikke har direkte kontakt med kunder-
ne. 

17. Energitilsynet udmelder kravene om reduktion af omkostninger som 
procentdele af elnetselskabernes påvirkelige omkostninger – dvs. driftsom-
kostninger eksklusiv nettab og eventuelle konkrete ekstraordinære driftsom-
kostninger. Effektiviseringskravet fra benchmarkingen af elnetselskabernes 
økonomiske effektivitet er varigt og gældende fra reguleringsåret 2012.  

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

19. Elnetselskaber, der har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 
elektricitet, pålægges krav om etårige midlertidige reduktioner i indtægts-
rammen. Reduktionen af selskabernes indtægtsrammer gælder derfor ude-
lukkende for reguleringsåret 2012.  

20. På aggregeret niveau vil et elnetselskab, der har mindre tilfredsstillende 
kvalitet i leveringen, blive pålagt et samlet krav på op til 2 pct. af selskabets 
påvirkelige omkostninger i 2010. På enkeltkundeniveau kan et elnetselskab 
pålægges et samlet krav på op til 1 pct. af selskabets påvirkelige omkostnin-
ger i 2010.  

21. Et elnetselskab kan således maksimalt pålægges et samlet krav for min-
dre tilfredsstillende kvalitet på 3 pct. af selskabets påvirkelige omkostnin-
ger.  

22. Reduktionerne bliver håndhævet i forbindelse med Sekretariatet for 
Energitilsynets endelige godkendelse af reguleringsregnskaberne for 2012, 
hvilket forventes at ske medio 2013. 

23. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og 1-årige mid-
lertidige reduktioner 108,3 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 2012. 
Heraf udgør varige effektiviseringskrav 104,3 mio. kr. og etårige, midlerti-
dige reduktioner 4,3 mio. kr.  

24. For alle typer af selskaber set under ét, udgør de udmeldte effektivise-
ringskrav 4,8 pct. af selskabernes samlede påvirkelige omkostninger i 2010 
og ca. 1,5 pct. af selskabernes samlede foreløbige indtægtsrammer i 2010, 
jf. Tabel 1. 

Tabel 1. Effektivitetskrav til elnetselskaberne i 2012 (pct.) 
 Krav i pct. af 

påvirkelige om-
kostninger 

Krav i pct. af 
indtægtsram-
merne 

Regionale transmissionsselskaber 2,3 0,8 
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Distributionsselskaber 4,8 1,5A 
Transformerforeninger 11,1 -A 

I alt 4,7 1,5 
Note: Andelene er beregnet ud fra elnetselskabernes indtægtsrammer og påvirkelige omkostninger i 2010. Be-
mærk, at elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010 ikke er endeligt opgjort. Andelene i tabellen kan dermed 
ændre sig i forbindelse med afslutningen af reguleringen af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010. 
A) De akkumulerede foreløbige indtægtsrammer er kun opgjort for distributionsselskaber og transformerforenin-
ger som én samlet gruppe. 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

2 Afgørelse 
25. Energitilsynet vedtog på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og be-
grundelse afgørelse om følgende: 

• At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2012 til elnet-
selskaberne, jf. Tabel 2, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9 og 
bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011. 

 
Tabel 2. Individuelle reduktioner af elnetselskabernes indtægtsrammer i 2012 
 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Regionale transmissionsselskaber (12 stk.) 

Fyns Net A.m.b.a. 0,00                 -                -                   -   
Vestjyske Net 150 
kV A/S 0,00                 -   2,00     113.037  110.000  

Syd Net A/S 0,19         15.202  -             -             15.000  
Vestjyske Net 60 kV 
A/S 0,68 

         
81.988  - - 80.000   

Sydøstjyske Net A/S 0,74         55.086  -             -             55.000  
SEAS-NVE Trans-
mission A/S 1,79      769.345  -     -  765.000 

NV Net A/S 1,99       358.604  -             -           355.000  

Midtjyske Net A/S 2,83       361.173  -             -           360.000  

Fyns Net 150 kV A/S 3,00       184.454  -             -           180.000  
KE Transmission 
A/S 4,08 

     
1.058.672  -             -        1.055.000  

SEAS-NVE Net 
Transmission A/S 4,09 

     
1.037.721  2,00     264.170 1.300.000 

Frederiksberg 
Eltransmission A/S 4,35 

         
69.596  -             -             65.000  

I alt  3.991.840    377.207  4.340.000 
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Distributionsselskaber (57 stk.) 

 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivi-
seringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Energi Fyn City Net 
A/S 0,00               -             -               -                   -   

Energi Fyn Net A/S 0,00               -             -               -                   -   

Køge elnet A/S 0,00               -             -               -                   -   
TRE-FOR EL-Net 
A/S 0,00               -             -               -                   -   
Vordingborg Elnet 
A/S 0,00               -             -               -                   -   

EnergiMidt Net A/S 0,00               -   0,62     292.296         290.000  
Midtfyns Elforsyning 
A.m.b.a. 0,00               -   1,00       12.037           10.000  
Verdo Randers El-
net A/S 0,57       142.165            -               -          140.000  

SEF Net A/S 0,70        94.996            -               -            90.000  

ENV Net A/S 0,97       312.620            -               -          310.000  

NKE Elnet A/S 1,51       123.186            -               -          120.000  

Ravdex A/S 1,60       176.154            -               -          175.000  

Bjerringbro Elværk 1,81        32.146            -               -            30.000  

ELRO NET A/S 2,06       755.284            -               -          755.000  

ESV Net A/S 2,17       624.620  0,62     177.637         800.000  

NOE Net A/S 2,36       548.789  2,47     351.272         900.000  
Østjysk Energi Net 
A/S 2,79    1.106.155            -               -        1.105.000  

SEAS-NVE Net A/S 2,85    4.969.323  1,98  2.108.025       7.075.000  

HEF Net A/S 2,87    1.313.069            -               -        1.310.000  
SYD ENERGI Net 
A/S 3,03    5.723.384            -               -        5.720.000  

Videbæk Elnet A/S 3,07        47.570            -               -            45.000  
Verdo Hillerød El-
net A/S 3,08       220.458  2,14       84.294         300.000  

AKE El-Net 3,20    1.532.271            -               -        1.530.000  
Ærø Elforsyning Net 
A/S 3,49       158.387            -               -          155.000  

Nyfors Net A/S 3,68    1.190.564            -               -        1.190.000  

NRGi Net A/S 4,06    4.319.536            -               -        4.315.000  
Galten Elværk Net 
A/S 4,26       867.015            -               -          865.000  

MES Net A/S 4,40       734.640            -               -          730.000  
Viby Net A/S 4,56       432.303            -               -          430.000  
Vestforsyning Net 
A/S 4,85       713.457  0,82       62.641         775.000  
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 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivi-
seringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Læsø Elnet 5,18        89.166  2,72       30.339         115.000  

RAH Net A/S 5,32    1.293.546  0,16       20.603       1.310.000  

LEF NET A/S 5,43       565.739  1,00       54.133         615.000  
Energi fyn Nyborg 
Net A/S 5,77       349.732            -               -          345.000  
Ikast Værkerne Net 
A/S 5,90       317.533            -              -          315.000  

FFV EL A/S 6,16       679.498  1,00       57.334         735.000  
Energi Viborg Elnet 
A/S 6,25       847.124  0,73       51.577         895.000  

Brabrand Net A/S 6,42       359.600            -               -          355.000  

Thy-Mors Elnet A/S 6,69    3.059.917  1,21     336.062       3.395.000  

Østkraft Net A/S 6,97    1.697.233  1,33     206.114       1.900.000  
Frederikshavn Elnet 
A/S 7,31    1.297.499            -               -        1.295.000  
Forsyning Helsingør 
Elnet A/S 7,41       898.698            -               -          895.000  
DONG Energy Eldis-
tribution A/S 7,69  54.781.065            -               -      54.780.000  
Struer Forsyning El-
net A/S 7,69       339.588            -               -          335.000  

SK-Elnet A/S 7,81    1.309.331            -               -        1.305.000  

Nibe Elforsyning 7,91       137.072            -               -          135.000  
Ringkøbing-Skjern 
Elnet A/S 8,12       630.327            -               -          630.000  
Hammel Elforsyning 
Net A/S 8,18       253.460            -               -          250.000  

Kjellerup Elnet 9,04       241.056  1,31       22.134         260.000  

Tarm elværk Net A/S 9,25       175.386            -               -          175.000  

VOS Net A/S 10,18       896.188            -               -          895.000  

Nakskov Elnet 10,63       874.373            -               -          870.000  

GEV Net A/S 10,70       639.256            -               -          635.000  
Vildbjerg Elværk 
A.m.b.a. 11,83       245.495            -               -          245.000  
Hurup Elværk Net 
A/S 11,89       284.371  1,00       12.440         295.000  

Aars Elforsyning 12,06       356.989            -               -          355.000  

Hornum Elforsyning 15,66        98.514            -               -            95.000  

I alt    98.855.848     3.878.938   102.595.000  
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Transformerforeninger (20 stk.) 

 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivi-
seringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Brenderup  0,00                 -   -             -                   -   
Bårdesø El-
Forsyning 0,00                 -   2,00 4.232 - 
Knøsgaard Trans-
formatorforening 0,00                 -   - - - 

Øslev-Drøstrup  0,00                 -   - - - 

Sunds Elforsyning 3,03          41.940  - - 40.000 
Hasmark-Egense 
Energinet A.m.b.a. 8,10          40.301  -  40.000 
Aal El Net A.m.b.a. 9,24          58.920  2,50       9.825  65.000 

Kibæk Elværk 
A.m.b.a. 9,67          39.579  1,50 4.177 40.000 
Paarup El-forsyning 
A.m.b.a. 9,94        108.217  - -        105.000 

Borris Elforsyning 9,99      44.606  - -      40.000 
Kongerslev Elnet 
ApS 10,08          30.392  - - 30.000 
Rolfsted og Omegns 
Transformerfor-
enings netselskab 
A.m.b.a. 10,95          72.990  - -          70.000 

Tårs Elnet A/S 11,78          41.318  - - 40.000 

Ejby elnet A.m.b.a. 12,53          60.073  - -          60.000 
Netselskabet Ullers-
lev Elforsyning 13,92        106.421  - -        105.000 
Hirtshals El-
Netselskab A/S 14,58        162.632  - - 160.000 
Studsgård Vand- og 
Elforsyning 15,15          19.618  - -          15.000 
Hjerting Transforma-
torforening A.m.b.a. 15,76        285.206  - - 285.000 
Nr. Broby - Vøjstrup 
Netselskab a.m.b.a. 16,10        102.317  - - 100.000 
Sdr. Felding Elforsy-
ning 17,46        213.000  - -        210.000 

I alt      1.427.529  - 18.234 1.405.000 

Alle netselskaber  
  
104.275.217          4.274.379    108.340.000  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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3 Sagsfremstilling 

3.1 Indledning 

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

27. Indtægtsrammereguleringen blev for første gang i 2007 suppleret med 
en benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet. Fra 2008 blev 
denne effektivitetsregulering yderligere suppleret med en benchmarking af 
elnetselskabernes kvalitet i levering af elektricitet. Endeligt er benchmar-
kingen af elnetselskabernes kvalitet i leveringen fra indeværende år blevet 
udvidet med en benchmarking af afbrudsvarigheden på enkeltkundeniveau. 

28. De regulerede elnetselskaber kan opdeles i tre typer: Regionale trans-
missionsselskaber, distributionsselskaber og transformerforeninger. Regio-
nale transmissionsselskaber driver typisk elnet på et højere spændingsniveau 
– ofte mellem 30 kV og 150 kV – mens distributionsselskaber hovedsageligt 
driver elnet på spændingsniveauer under 30 kV. Transformerforeninger er 
mindre selskaber, der historisk er blevet rubriceret i samme gruppe, da disse 
selskabers omsætning var lavere end almindelige større distributionsselska-
ber. Ejerforholdene er vidt forskellige mellem selskaberne, idet der både er 
forbrugerejede andelsselskaber, kommunalt ejede (aktie)selskaber og ét en-
kelt statsligt ejet aktieselskab. 

29. Sekretariatet for Energitilsynet sigter med benchmarkingen af selskaber-
nes økonomiske effektivitet på at tilnærme de konkurrencevilkår, som sel-
skaber på et konkurrencepræget marked er underlagt.  

30. Sekretariatet for Energitilsynets hensigt med benchmarkingen af elnet-
selskabernes kvalitet i leveringen er at sikre, at elnetselskaberne ikke effek-
tiviserer driften på en måde, som går ud over kvaliteten i leveringen af elek-
tricitet.  

31. Samlet set tilskynder effektivitetsreguleringen dermed elnetselskaberne 
til at øge den økonomiske effektivitet samtidig med, at forbrugerne stadig 
oplever en god, pålidelig og effektiv transport af elektricitet til den lavest 
mulige pris. 
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32. På baggrund af benchmarkingen udmelder Energitilsynet et individuelt 
effektiviseringskrav til hvert selskab, som efterfølgende udmøntes via en re-
duktion af det pågældende selskabs indtægtsramme. 

33. Sekretariatet for Energitilsynet har siden den første benchmarking i 2007 
løbende videreudviklet og forbedret den oprindelige benchmarkingmodel 
som led i det almindelige arbejde med benchmarkingen. Herudover skal 
Energitilsynet hvert fjerde år foretage en revision af grundlaget for bench-
markingen. Denne revision er foretaget forud for dette års benchmark. 

34. Sekretariatet for Energitilsynet har således lavet en nærmere gennem-
gang af modellen, samt analyseret udviklingen i datagrundlaget, forskelle 
mellem netvolumenmodellen og andre modeller, konsekvenserne af fusioner 
mellem selskaberne og anvendelsen af flerårige referenceperioder, jf. bilag 
1.  

35. Samlet set vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at netvolumenmo-
dellen, med en mindre korrektion i fastsættelsen af benchmarkbasis, fortsat 
er egnet til fastsættelsen af selskabernes effektiviseringspotentiale.  

36. Sekretariatet for Energitilsynet har herudover analyseret udviklingen i 
selskabernes effektiviseringspotentiale siden 2007 og finder på denne bag-
grund, at der er grundlag for en skærpelse af benchmarkingmodellen, jf. bi-
lag 2. Denne skærpelse gennemføres ved at reducere perioden for indhent-
ning af effektiviseringspotentialet fra fem år til fire år for distributionssel-
skaberne og transformerforeningerne. 

37. Elnetselskaberne har i forbindelse med årets benchmarking skullet ind-
berette afbrudsstatistik inden den 31. marts 2011 og reguleringsregnskaber 
samt netkomponenter inden den 1. juni 2011. 

38. I forbindelse med udarbejdelsen af sidste års benchmarking har Dansk 
Energi og enkelte elnetselskaber påpeget, at der var behov for en vejledning 
til selskabernes indberetning af netkomponenter. Sekretariatet for Energitil-
synet har udarbejdet en sådan vejledning, som var til rådighed for selska-
berne i forbindelse med årets indberetning. 

39. Herudover har Sekretariatet for Energitilsynet gennemført et omfattende 
arbejde for at sikre, at data er konsistent. I denne forbindelse er en række 
selskaber blevet kontaktet med henblik på verifikation af deres indberetnin-
ger. 

40. Elnetselskaberne har ligesom tidligere år kunnet indsende ansøgninger 
om ekstraordinære omkostninger i forbindelse med dette års benchmarking. 
Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af 2. maj 2011 og igen ved mail 
af 25. maj 2011 oplyst overfor elnetselskaberne, at disse ansøgninger skulle 
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indberettes senest den 1. juni 2011 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter 
tidsfristen medtages ikke i årets benchmarking.  

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

3.2 Høring 

Proces for første høringsrunde 

42. Sekretariatet for Energitilsynet har siden 2007 flere gange justeret 
benchmarkingmodellerne – enten af egen drift eller på baggrund af henven-
delser fra branchen. Disse justeringer er en naturlig del af det løbende arbej-
de på området. Herudover er Energitilsynet også pålagt en lovbunden og til-
bagevendende revision af benchmarkingen. 

43. Energitilsynet skal mindst hvert fjerde år fra og med regnskabsåret 2007 
tage grundlaget for benchmarkingen op til revision. Energitilsynet foretager 
i forbindelse med årets benchmarking den påkrævede revision. 

44. Sekretariatet for Energitilsynet har i denne forbindelse inddraget bran-
chens erfaringer med benchmarkingen, og opfordrede derfor branchen til at 
indsende kommentarer, forbedringsforslag og lignende. Opfordringen er 
sendt ved mail af 21. marts 2011, opslået på Energitilsynets hjemmeside og 
bragt i Dansk Energis medlemsinfo.  

45. Interesserede parter fik mulighed for at indgive kommentarer indtil den 
11. april 2011.  

46. Aal El Net a.m.b.a, Dansk Energi, DONG Energy Eldistribution, N1 
A/S, NOE Net A/S, RAH Net A/S, SEAS-NVE, SEF Net A/S, Thy-Mors 
Energi Elnet A/S, Vestjyske Net og Viby Net A/S indsendte kommentarer, 
jf. bilag 3. 

47. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet sekretariatets bemærkninger 
til de indkomne høringssvar i et høringsnotat, jf. bilag 4. 

Proces for anden høringsrunde 

48. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 14. juli 2011 et udkast 
til tilsynsnotat, diverse bilag samt beregningsgrundlaget for benchmarkin-
gen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i høring hos branchen. 
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49. Elnetselskaberne fik frist til den 26. august 2011 til at indgive hørings-
svar til materialet.  

50. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra: 

- Dansk Energi 
- DONG Energy Eldistribution  
- SEAS-NVE  
- TRE-FOR El-net  
- NOE Net 
- MES Net   
- Thy-Mors Elnet A/S, Noe Net, Vestjyske Net 60 kV og RAH Net 

A/S  
- VOS Net  

 
51. Alle høringssvar fremgår af bilag 16. 

52. Tre af de indkomne høringssvar var betydeligt mere omfattende end de 
øvrige. Det drejer sig om høringssvarene fra Dansk Energi, Dong Energy 
Eldistribution og SEAS-NVE. Derfor har Sekretariat for Energitilsynet ind-
sat sine bemærkninger til disse tre høringssvar i tre særskilte notater, jf. bi-
lag 17, 18 og 19. 

53. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet sekretariatets bemærkninger 
til de øvrige høringssvar i et samlet notat, jf. bilag 20. 
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4 Lovgrundlag 
54. En række bestemmelser i elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 516 
af 20. maj 2010, som senest ændret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011) og i 
indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 335 af 15. april 2011) er relevant i 
forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af elnet-
selskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. 

55. Hjemlen til udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen og fastsættel-
sen af effektiviseringskrav til elnetselskaberne følger af elforsyningslovens 
§ 70, stk. 2 og § 70, stk. 9. Heraf fremgår det, at elnetselskaberne reguleres 
ved en indtægtsramme under hensyn til den enkelte virksomheds effektivi-
seringspotentiale.  

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

§ 70, stk. 9: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en 
indtægtsramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den en-
kelte virksomheds effektiviseringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regi-
onal transmissionsvirksomhed ikke overholder fristen for indsendelse af de nød-
vendige oplysninger eller afgiver mangelfulde eller fejlagtige oplysninger til brug 
for Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af effektiviteten, 
kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Energi-
tilsynet kan for virksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til løs-
ning af denne opgave. Den foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de nødven-
dige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. En eventuel efterfølgende juste-
ring af indtægtsrammen som følge af de indsendte oplysninger vil ske for det næst-
følgende regnskabsår. 

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

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

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

§ 26, stk. 1: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres 
økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. 
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58. §§ 26, stk. 2-3 i indtægtsrammebekendtgørelsen giver Energitilsynet 
hjemmel til at indsamle relevante oplysninger fra selskaberne samt til at 
håndtere mangelfulde, fejlbehæftede eller for sent indkomne oplysninger. 

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

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

59. Sekretariatet for Energitilsynet foretager løbende opdateringer og juste-
ringer af den eksisterende benchmark for at sikre den mest korrekte fastsæt-
telse af selskabernes effektiviseringskrav. Herudover skal grundlaget for 
benchmarkingen minimum hvert fjerde år fra og med 2007 tages op til revi-
sion, jf. § 26, stk. 4 i indtægtsrammebekendtgørelsen. Denne revision er fo-
retaget i indeværende år. 

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

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

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

§ 26, stk. 6: Omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 16, stk. 3, indgår 
ikke i benchmarkingen. 

61. Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige for 
så vidt angår økonomisk effektivitet og 1-årige for kvalitet i leveringen, jf. 
indtægtsrammebekendtgørelsens § 27. 

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

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

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

Energiklagenævnets praksis 

62. Der er ikke fastsat nogle nærmere specificerede krav til Sekretariatet for 
Energitilsynets benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet 
og kvalitet i leveringen, jf. elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgø-
relsen.  Indtægtsrammebekendtgørelsen giver dermed en ganske bred 
hjemmel for Sekretariatet for Energitilsynet i relation til gennemførelsen af 
benchmarkingen, herunder til konkret metodevalg og til etablering af relati-
onen mellem benchmarkingresultaterne og effektiviseringskravenes størrel-
se.  

63. Dette er blevet bekræftet i Energiklagenævnets kendelser af 5. maj 
20081, 20. april 20092, 18. maj 20103 og 6. juni 20114, der generelt stadfæ-
ster de fire tilsynsafgørelser ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2008” af 27. september 2007, ”Reduktion af elnetselskabernes indtægts-
rammer for 2009” af 27. oktober 2008, ”Reduktion af elnetselskabernes 
indtægtsrammer for 2010” af 28. september 2009 og ”Effektiviseringskrav 
til elnetselskaber for 2011” af 25. oktober 2010.  

64. Af Energiklagenævnets bemærkninger i kendelsen af 5. maj 2008 frem-
går det, at Energiklagenævnet ikke finder grundlag for at antage, at netvo-
lumenmodellen er baseret på usaglige hensyn, eller at benchmarking baseret 
på enhedsomkostninger er uegnet som grundlag for vurderingen af selska-
bernes effektivitet. Endvidere fremgår det, at der i grundlaget for Energitil-
synets skøn ved anvendelsen af den valgte model for benchmarking, ikke er 
påvist væsentlige metodemæssige eller faktuelle fejl. 

65. Energiklagenævnet anfører i kendelsen: 

”[…] 

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

Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 27. september 2007” 

                                                 
1 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 11-538, 11-539, 11-540 
2 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-273, 1011-277, 1011-331 
3 Energiklagenævnets afgørelse, J.nr.: 1011-346 
4 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-10-9-14, 1011-10-12-11 
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66. Af Energiklagenævnets bemærkninger i kendelsen af 20. april 2009 
henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2008, hvor det er fast-
slået, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektivise-
ringskrav, og at Energiklagenævnet fandt, at netvolumenmodellen samt kor-
rektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet grundlag for vurde-
ringen af elnetselskabernes effektivitet.  

67. Energiklagenævnet anfører endvidere i kendelsen: 

”[…] 

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

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

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

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

71. Sekretariatet for Energitilsynet har taget Energiklagenævnets afgørelse 
til efterretning, og har derfor undladt at give elnetselskaberne et generelt ef-
fektiviseringskrav ved efterfølgende års benchmarking.  
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72. I forbindelse med afgørelsen af 25. oktober 2010 vurderede Energitilsy-
net, at pålagte kabelomlægninger på de højere spændingsniveauer ikke kun-
ne betragtes som ekstraordinær. Energitilsynet vurderede, at ekstraordinære 
omkostninger i sagens natur generelt ikke omfatter relativt hyppigt fore-
komne omkostninger. Derudover kan en omkostning kun betegnes som eks-
traordinær, såfremt selskaberne ikke kunne have undgået denne omkostning. 
Energitilsynet valgte dog, at trække omkostninger til kabelomlægning ud af 
selskabets påvirkelige omkostninger.  

73. Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen og tilsluttede sig Energitilsy-
nets vurdering af, at dette i den konkrete sag var udtryk for en rimelig afvej-
ning mellem hensynet til effektivitet i den ordinære drift, og hensynet til at 
selskabet ikke kunne undgå at gennemføre kabellægningen. Derudover stad-
fæstede Energiklagenævnet Energitilsynets metodevalg for så vidt angår 
fordyrende rammevilkår. 
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5 Begrundelse 
74. Elnetselskaberne bliver i dette tilsynsnotat benchmarket på baggrund af 
deres præstationer i forbindelse med økonomisk effektivitet, kvalitet i leve-
ringen af elektricitet for aggregeret niveau og kvalitet i leveringen af elektri-
citet for enkeltkundeniveau i 2010.  

75. For hvert område har Sekretariatet for Energitilsynet valgt en benchmar-
kingmetode, der tager højde for, at elnetselskaberne er underlagt forskellig-
artede vilkår.  

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

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

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

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

5.1 Model for økonomisk effektivitet 

80. Det er ikke samfundsøkonomisk optimalt at have to eller flere parallelle 
elnet i et område. Hvert elnetselskab har derfor monopol på at transportere 
elektricitet i et geografisk område. Elnetselskaberne er dermed ikke under-
lagt de samme incitamenter til at effektivisere driften som selskaber, der 
agerer inden for et konkurrencepræget marked.  

81. Fraværet af konkurrence mellem elnetselskaberne giver et samfunds-
mæssigt tab, fordi det medfører, at selskaberne ikke er tvunget til at gen-
nemføre effektiviseringer. Det er baggrunden for at foretage en regulering af 
elnetselskaberne. Hensigten med benchmarkingen er bl.a. at sikre, at elnet-
selskaberne drives effektivt gennem fastsættelsen af effektiviseringskrav til 
de enkelte selskaber. 
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82. Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder en benchmarking af elnet-
selskabernes økonomiske effektivitet, og på baggrund heraf beregner Sekre-
tariatet for Energitilsynet elnetselskabernes effektiviseringspotentiale.  

5.1.1 Præsentation af model 

83. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskabernes økono-
miske effektivitet vha. den såkaldte netvolumenmodel. Netvolumenmodel-
len sammenligner elnetselskabernes relative omkostningseffektivitet ud fra 
selskabernes omkostninger og sammensætning af elnettet (kabler, luftled-
ninger, stationer, felter m.v. på forskellige spændingskategorier samt måle-
re).  

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

85. Benchmarkingen foretages i 2011 på baggrund af selskabernes anmel-
delse af driftsomkostninger, afskrivninger og netkomponenter for 2010. 
Hertil kan selskaberne ansøge Energitilsynet om godkendelse af ekstraordi-
nære omkostninger, som skal holdes ude af benchmarkingen.  

86. Der har hidtil været en bagatelgrænse for indberetning af ekstraordinære 
omkostninger på 0,5 pct. af selskabernes netvolumen. Denne grænse er i 
forbindelse med dette års benchmarking blevet suppleret med en fast be-
løbsgrænse på 2 mio. kr. Niveauet for den faste beløbsgrænse er fastsat med 
det udgangspunkt, at der bør ske en indsnævring af selskabernes individuel-
le beløbsmæssige bagatelgrænser samtidig med, at der fortsat tages højde 
for forskelle i selskabernes størrelse. 

87. Sekretariatet for Energitilsynet har valgt, at ekstraordinære omkostnin-
ger overordnet kan inddeles i fire kategorier: 

• Omkostninger som bliver afholdt af tredjemand 

• Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser 

• Force majeure omkostninger 

• Omkostninger forbundet med investeringer i fjernaflæste målere og mi-
gregringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner 

88. For så vidt angår omkostninger forbundet med investeringer i fjernaflæ-
ste målere har Sekretariatet for Energitilsynet i forbindelse med dette års 
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benchmarking vurderet, at korrektionen herfor bør justeres. Således vil fast-
sættelsen af benchmarkbasis i dette års benchmarking ske på baggrund af de 
omkostninger, der ikke er korrigeret for omkostninger vedrørende fjernaflæ-
ste målere, mens de enkelte selskabers krav beregnes på baggrund af selska-
bets omkostninger, korrigeret for omkostninger til fjernaflæste målere, jf. 
afsnit 5.1.2 nedenfor. 

89. Indledningsvis fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet elnetselskaber-
nes netvolumen, som er et udtryk for de forventede gennemsnitlige omkost-
ninger forbundet med et givent elnet. Netvolumen beregnes på baggrund af 
selskabernes anmeldte netkomponenter og de fastsatte omkostningsækviva-
lenter. Omkostningsækvivalenterne er fastsat som branchens gennemsnitlige 
enhedsomkostninger ved de pågældende netkomponenter i 2005. 

90. Sekretariatet for Energitilsynet beregner dernæst et omkostningsindeks 
for hvert selskab. Dette bestemmes ved at dividere det enkelte selskabs fak-
tiske omkostninger med den beregnede netvolumen. Omkostningsindekset 
er således et relativt udtryk for selskabets effektivitet i forhold et gennem-
snitligt selskab med samme netstruktur. 

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

92. Energitilsynet vurderede i forbindelse med benchmarkingen i 2009, at 
distributionsselskaberne og transformerforeningerne skulle kunne indhente 
deres effektiviseringspotentiale i løbet af fem år, mens de regionale trans-
missionsselskaber har syv år.  

93. I forbindelse med årets benchmarking har Sekretariatet for Energitilsy-
net analyseret udviklingen i selskabernes effektiviseringspotentiale, jf. bilag 
2. På den baggrund har sekretariatet fundet grundlag for at reducere perio-
den til indhentning af effektiviseringspotentialet til fire år for distributions-
selskaberne og transformerforeningerne. Perioden er fortsat syv år for regi-
onale transmissionsselskaber. Der omregnes til et årligt, procentvist effekti-
viseringskrav ved at dividere med 4 hhv. 7. 

94. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de individu-
elle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hvert enkelt selskab med 
udgangspunkt i selskabets påvirkelige omkostninger. Selskabernes påvirke-
lige omkostninger er defineret som selskabernes omkostninger fratrukket af-
skrivninger, omkostninger til nettab og godkendte ekstraordinære omkost-
ninger, jf. tabel 3 nedenfor.  
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Tabel 3. Opgørelse af påvirkelige omkostninger 
Omkostningsgrundlag  4.594 

Heraf  

Driftsomkostninger 2.895 

Afskrivninger 1.699 

  

Driftsomkostninger 2.895 

- Nettab 756 

- Ekstraordinære driftsomkostninger 64 

Påvirkelige omkostninger 2.075 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 
 
95. Benchmarkingmetoden medfører, at der bliver taget højde for selskaber-
nes individuelle netstruktur. Netvolumenmodellen er således designet til at 
tage højde for variation i størrelse af elnetselskabernes net, strukturen af el-
netselskabernes net mv. før elnetselskabernes omkostninger bliver bench-
market med hinanden. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en 
grundig beskrivelse af netvolumenmodellen samt metoden til fastsættelse af 
effektiviseringskrav, jf. bilag 5.  

96. Der er i forbindelse med årets benchmarking foretaget en vurdering af 
grundlaget for benchmarkingen og dennes egnethed, jf. bilag 1. Sekretariatet 
for Energitilsynet har ikke fundet anledning til at ændre grundlæggende på 
benchmarkingmodellen på baggrund heraf. Sekretariatet for Energitilsynet 
foretager dog en mindre korrektion i fastsættelsen af benchmarkbasis. 

97. Benchmarkfraktilen (i dag benchmarkbasis) blev tidligere fastsat ved en 
vægtet sammenvejning af de laveste omkostningsindeks tilhørende de virk-
somheder, der udgjorde 10 hhv. 20 pct. af den samlede netvolumen. I prak-
sis vil der aldrig være et selskab på den fastsatte fraktilgrænse, og bereg-
ningsformlen måtte nødvendigvis korrigere for dette. 

98. Sekretariatet for Energitilsynet har fundet, at den anvendte beregnings-
formel indeholdt en mindre teknisk fejl, og desuden var uhensigtsmæssig i 
sin kompleksitet. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor i årets bench-
marking indarbejdet en simplere og mere gennemskuelig trinvis fastsættelse 
af benchmarkbasis. 

99. I den nye fastsættelse af benchmarkbasis beregnes først et omkostnings-
indeks for fraktilgrænsen ved lineær interpolation af de tilstødende observa-
tioner. Dernæst beregnes et vægtet gennemsnit af omkostningsindeksene in-
den for fraktilgrænsen. Metoden er nærmere beskrevet i bilag 5. 

100. Sekretariatet har endvidere lavet en række analyser vedrørende fordy-
rende rammevilkår i benchmarkingen, jf. bilag 6. 
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5.1.2 Ændring af model som følge af høring 

101. I forbindelse med høringen har Sekretariatet for Energitilsynet vurde-
ret, at netvolumenmodellen bør ændres på to punkter, jf. i det følgende.  

Justering af bagatelgrænsen for indberetning af ekstraordinære omkostnin-
ger 

102. Der har hidtil været en bagatelgrænse for indberetning af ekstraordi-
nære omkostninger på 0,5 pct. af selskabernes netvolumen. Denne grænse er 
i forbindelse med dette års benchmarking blevet suppleret med en fast be-
løbsgrænse på 2 mio. kr. 

103. Niveauet for den faste beløbsgrænse er fastsat med det udgangspunkt, 
at der bør ske en indsnævring af selskabernes individuelle beløbsmæssige 
bagatelgrænser samtidig med, at der fortsat tages højde for forskelle i sel-
skabernes størrelse. 

104. Såfremt enkelte selskaber har uanmeldte ekstraordinære omkostnin-
ger, som overstiger den nye faste bagatelgrænse, kan disse anmeldes til Se-
kretariatet for Energitilsynet. Sekretariatet vil herefter genberegne selska-
bets individuelle effektiviseringskrav. 

Ændring af korrektionen for fjernaflæste målere 

105. I forbindelse med høringen har Dansk Energi og Dong Energy El-
distribution A/S anført, at korrektionen for fjernaflæste målere er uhen-
sigtsmæssig, fordi den efter deres opfattelse overkompenserer selskaber, der 
har investeret i fjernaflæste målere. Dong Energy Eldistribution A/S har 
endvidere anført, at korrektionen for fjernaflæste målere ligeledes rammer 
de selskaber, som ikke har investeret i fjernaflæste målere, på en uhensigts-
mæssig måde. 

106. Sekretariatet vurderer som udgangspunkt, at alle investeringer og al 
drift af elnettet bør ske effektivt, og dermed underlægges en benchmarkvur-
dering.  

107. Baggrunden for, at der alligevel er blevet indført en korrektion for 
fjernaflæste målere var, at der tidligere ikke eksisterede et tilstrækkeligt 
grundlag for at lave en robust ækvivalent for fjernaflæste målere. Samtidig 
medførte en sådan korrektion at modellen indeholdt et investeringsincita-
ment vedr. fjernaflæste målere. 

108. Investeringer i fjernaflæste målere er derfor blevet håndteret som eks-
traordinære omkostninger. Selskaber, der har investeret i fjernaflæste måle-
re, korrigeres for deres (i) straksafskrivninger på gamle elmålere, (ii) om-
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kostninger til etablering af de fjernaflæste målere samt (iii) løbende afskriv-
ninger på de fjernaflæste målere.  

109. Den valgte måde at behandle fjernaflæste målere på indebærer, at nog-
le selskabers investeringer i fjernaflæste målere kan påvirke benchmarkba-
sis.  

110. Antallet af fjernaflæste målere er steget markant de sidste to år, og 
dermed er grundlaget for at lave en robust ækvivalent nu til stede. Det er 
hensigten, at der i forbindelse med det forestående arbejde med opdatering 
af ækvivalenterne, vil blive lavet en særskilt robust ækvivalent for fjernaf-
læste målere.  

111. Sekretariatet for Energitilsynet finder det mere hensigtsmæssigt, at in-
vesteringer i fjernaflæste målere kommer til at påvirke fastsættelsen af 
benchmarkbasis direkte, idet det indebærer en mere hensigtsmæssig om-
kostningsmæssig sammenligning af selskaber, der ikke har investeret i 
fjernaflæst målere, med selskaber, der har foretaget sådanne investeringer. 

112. På den baggrund har sekretariatet vurderet, at fastsættelsen af bench-
markbasis i dette års benchmarking bør ske på baggrund af de omkostnin-
ger, der ikke er korrigeret for omkostninger vedrørende fjernaflæste målere, 
mens de enkelte selskabers krav beregnes på baggrund af selskabets om-
kostninger, korrigeret for omkostninger til fjernaflæste målere.  

113. Rent praktisk sker dette ved en ændring af modellen. Fastsættelsen af 
benchmarkbasis sker som redegjort for i bilag 5. Ved udmåling af kravene 
sker der imidlertid en genberegning af selskabernes omkostningsindeks. For 
de selskaber, der har haft omkostninger til fjernaflæste målere, trækkes disse 
omkostninger nu ud af omkostningsindeksene. Disse omkostningsindeks 
korrigeres igen for kundetæthed. Herefter beregnes effektiviseringspotentia-
let ud fra disse korrigerede omkostningsindeks, og effektiviseringspotentia-
let udmåles herefter på de påvirkelige omkostninger.  

114. 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, investerin-
ger i fjernaflæste målere bør indgå i benchmarkingmodellen i fremtiden, og 
modellen vil blive ændret i henhold til resultaterne af denne analyse.  

115. Det afgørende for så vidt angår dette års benchmarking er, dels at sel-
skaber, der ikke har investeret i fjernaflæste målere, ikke stilles ringere, og 
dels at selskaber, som har opstillet målere, ikke på kort sigt fratages den 
kompensation, de er stillet i udsigt.  

116. Det bemærkes, at ingen selskaber får et højere krav som følge af den 
nævnte modelændring. 
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5.1.3 Dispensationer 

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

118. En nærmere beskrivelse af ekstraordinære omkostninger og Sekretari-
atet for Energitilsynets behandling af de indkomne ansøgninger, er henlagt 
til bilag 7. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet set godkendt ekstraor-
dinære omkostninger på 174,1 mio. kr., jf. Tabel 4. 

Tabel 4. Godkendte ekstraordinære omkostninger 
Selskab Korrektion af 

driftsomkostninger 
Korrektion af af-
skrivninger 

AKE Elnet             1.734.966                         -   

Brabrand Net A/S                 53.436                         -   

ELRO Net A/S             1.872.752                         -   

Energi Fyn City Net A/S                764.234              8.229.605  

Energi Fyn Net A/S             1.315.332              8.847.751  

EnergiMidt Net A/S           17.884.525            29.696.924  

Frederikshavn Elnet A/S                367.352                         -   

Galten Elværk Net A/S             1.287.635                 385.524  

HEF Net A/S           27.585.655              4.355.221  

Verdo Hillerød Elnet A/S                        -                  576.463  

Ikast Værkerne Net A/S                        -                  698.128  

Midtfyns Elforsyning amba                259.804              1.050.629  

Verdo Randers Elnet A/S                416.932                         -   

Ringkøbing-Skjern Elnet A/S                        -                  164.747  

SEAS-NVE Net A/S             8.196.274             2.926.823  

SK-Elnet A/S                425.193                         -   

Syd Energi Net A/S                        -             49.729.516  

TRE-FOR Elnet A/S                        -               9.034.186  

Vestforsyning Net A/S                191.000              1.820.556  

Videbæk Elnet A/S                        -                  560.081  

VOS Net A/S                        -                  805.711  

Ærø Elforsyning Net A/S                658.802                 566.820  

Østjysk Energi Net A/S                819.859              1.182.491  

I alt           63.833.751          120.631.176  
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

 

5.1.4 Statistik og udvikling 

119. De varige effektiviseringskrav er blevet større siden det første bench-
markingkrav for året 2008. Størrelsen af de pålagte varige effektiviserings-
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krav har stabiliseret sig på ca. 110-130 mio. kr. årligt for hvert af årene 2010 
og 2011.  

120. I perioden 2008-2012 er der pålagt varige økonomiske effektivise-
ringskrav med en akkumuleret værdi af 463 mio. kr. I 2012 betyder det ak-
kumulerede effektiviseringskrav, at selskabernes samlede indtægtsramme er 
ca. 6,5 pct. mindre, end den ville have været, hvis branchen ikke var pålagt 
effektiviseringskrav som følge af benchmarkingen. 

 
Tabel 5. Effektivitetskrav til netselskaberne 2008-2012 
Reguleringsår 2008 2009 2010 2011 2012 

Effektiviseringskrav (mio. kr.) 41 70 128 119 104 

Effektiviseringskrav/Indtægtsrammen 
(pct.) i reguleringsåret 0,6 1 1,8 1,7 1,5 
Akkumuleret effektiviseringskrav 
(løbende priser, mio. kr.) 

41 111 239 358 462 

Akkumuleret effektiviseringskravs 
effekt på indtægtsrammen (pct.) ift. 
2008 0,6 1,6 3,4 5,1 6,4 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Andelene er beregnet i forhold til elnetselskabernes indtægtsrammer og påvirkelige omkostninger i 2008. 
Bemærk, at elnetselskabernes indtægtsrammer for 2008-2010 er ikke endeligt opgjort, og at indtægtsrammerne for 
2011 og 2012 er en prognose. Andelene i tabellen kan dermed ændre sig i forbindelse med afslutningen af regule-
ringen af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010 og 2011. Det akkumulerede effektiviseringskravs effekt på 
rammen er beregnet som forskellen mellem indtægtsrammen ved og uden pålagte effektiviseringskrav. 

121. De udmeldte varige effektiviseringskrav udgjorde i 2008 knap 0,6 pct. 
af netselskabernes indtægtsramme. Denne andel steg efterfølgende, og lå i 
2010-2011 mellem 1,5 og 1,8 pct. af netselskabernes indtægtsrammer. 

122. Elnetselskabernes samlede indtægtsrammer for 2005 og frem er for en 
række selskaber ikke endeligt opgjort. Dette skyldes, at Sekretariatet for 
Energitilsynet løbende modtager og behandler ansøgninger om forhøjelse af 
indtægtsrammerne i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer. Der er ik-
ke forældelsesfrist på disse ansøgninger. Det er derfor umiddelbart vanske-
ligt at opgøre den præcise effekt af benchmarkingen på udviklingen i elnet-
selskabernes indtægtsrammer. Indtægtsrammerne for 2010 og 2011 er fort-
sat kun prognoser. 

123. Sekretariatet for Energitilsynet har opgjort elnetselskabernes aggrege-
rede driftsomkostninger og afskrivninger på baggrund af selskabernes regu-
leringsregnskaber for perioden 2006-2010, jf. Tabel 6. 

Tabel 6. Udvikling i driftsomkostninger og afskrivninger 2006-2010 for alle elnet-
selskaber 
(mio. kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 

Driftsomkostninger    3.903,6     3.743,1     3.729,4     3.477,6     3.179,1  

Afskrivninger    1.518,1     1.614,6     1.676,1     1.793,0     1.929,5  

I alt     5.421,6     5.357,7     5.405,5     5.270,6     5.108,6  
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Note: Tallene er opgjort i løbende priser. 

124. Effekten af Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking på elnet-
selskabernes indtægtsrammer kan dog illustreres ved at fremskrive elnet-
selskabernes samlede indtægtsramme for 2005 med udviklingen i det så-
kaldte reguleringsprisindeks for perioden 2005 til 2011, og sammenholde 
dette med indtægtsrammen reduceret med effektiviseringskravene, jf. Figur 
1 nedenfor. 

Figur 1. Skøn for benchmarkingens effekt på udviklingen i elnetselskabernes ind-
tægtsrammer 
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Indtægtsramme 2005 pristalsfremskrevet Indtægtsrammen med effektiviseringskrav indregnet

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
Note: Elnetselskabernes indtægtsrammer er ikke endeligt opgjort for perioden 2005 og fremefter. Sekretariatet for 
Energitilsynet har derfor valgt at fremskrive indtægtsrammen med det såkaldte reguleringsprisindeks, og tillagt 
forhøjelser for nødvendige nyinvesteringer, for dermed at kunne illustrere effekten af Sekretariatet for Energitilsy-
nets benchmarking på udviklingen i elnetselskabernes indtægtsrammer.  

125. Den blå linje i Figur 1 illustrerer udviklingen i elnetselskabernes ag-
gregerede indtægtsramme fra 2005, pristalsreguleret over perioden 2005-
2011. Den stiplede røde linje illustrerer udviklingen i elnetselskabernes ag-
gregerede indtægtsramme for 2005, pristalsreguleret over perioden 2005-
2011 samt fratrukket de varige krav fra benchmarkingen af den økonomiske 
effektivitet. For 2011 er forskellen mellem den røde linje og den stiplede blå 
linje ca. 373 mio. kr5. Set i forhold til en situation uden benchmarking indi-
kerer dette således, at elnetselskabernes samlede indtægtsrammer er blevet 
reduceret med ca. 5 pct. i 2011 grundet benchmarkingen. 

126. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker dog, at den overordnede ud-
vikling i indtægtsrammerne, samt udnyttelsen heraf, varierer markant sel-
skaberne imellem. 

                                                 
5 Heri er indeholdt effekten af en implicit prisfremskrivning af effektiviseringskravene fra 
tidligere år. 
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5.1.4 Resultat af benchmarking 

127. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking resulterer i fastsættel-
sen af elnetselskabernes effektiviseringspotentialer. Disse varierer mellem 0 
og 70 pct i årets benchmarking for selskaberne under ét. 

128. Som beskrevet under afsnit 5.1.1, skal de beregnede effektiviserings-
potentialer indhentes i løbet af fire år for distributionsselskaber og syv år for 
regionale transmissionsselskaber og transformerforeninger. Dette medfører 
et effektiviseringskrav, som udmøntes i forhold til selskabernes påvirkelige 
omkostninger i et kronebeløb på selskabernes indtægtsrammer for 2012. 

129. Elnetselskabernes effektiviseringskrav i henhold til ovenstående 
benchmarkingmodel er opgjort nedenfor, jf. Tabel 7. 

Tabel 7. Effektiviseringskrav i 2012 ved benchmark af økonomisk effektivitet 
Selskab Effektiviseringskrav (pct.) Effektiviseringskrav (kr.) 

Regionale transmissionsselskaber (12 stk.) 
Fyns Net amba 0,00                 -   
Vestjyske Net 150 kV A/S 0,00                 -   
Syd Net A/S 0,19         15.202  
Vestjyske Net 60 kV A/S 0,68          81.988  
Sydøstjyske Net A/S 0,74         55.086  
SEAS-NVE Transmission  A/S 1,79      769.345  
NV Net A/S 1,99       358.604  
Midtjyske Net A/S 2,83       361.173  
Fyns Net 150 kV A/S 3,00       184.454  
KE Transmission A/S 4,08      1.058.672  
SEAS-NVE Net Transmission A/S 4,09      1.037.721  
Frederiksberg Eltransmission A/S  4,35          69.596  

Distributionsselskaber (57 stk.) 
Selskab Effektiviseringskrav (pct.) Effektiviseringskrav (kr.) 
Energi Fyn City Net A/S 0,00               -   
Energi Fyn Net A/S 0,00               -   
Køge elnet A/S 0,00               -   
TRE-FOR EL-Net A/S 0,00               -   
Vordingborg Elnet A/S 0,00               -   
EnergiMidt Net A/S 0,00               -   
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. 0,00               -   
Verdo Randers El-net A/S 0,57       142.165  
SEF Net A/S 0,70        94.996  
ENV Net A/S 0,97       312.620  
NKE Elnet A/S 1,51       123.186  
Ravdex A/S 1,60       176.154  
Bjerringbro Elværk 1,81        32.146  
ELRO NET A/S 2,06       755.284  
ESV Net A/S 2,17       624.620  



28/57 
 
 

NOE Net A/S 2,36       548.789  
Østjysk Energi Net A/S 2,79    1.106.155  
SEAS-NVE Net A/S 2,85    4.969.323  
HEF Net A/S 2,87    1.313.069  
SYD ENERGI Net A/S 3,03    5.723.384  
Videbæk Elnet A/S 3,07        47.570  
Verdo Hillerød El-net A/S 3,08       220.458  
AKE El-Net 3,20    1.532.271  
Ærø Elforsyning Net A/S 3,49       158.387  
Nyfors Net A/S 3,68    1.190.564  
NRGi Net A/S 4,06    4.319.536  
Galten Elværk Net A/S 4,26       867.015  
MES Net A/S 4,40       734.640  
Viby Net A/S 4,56       432.303  
Vestforsyning Net A/S 4,85       713.457  
Læsø Elnet 5,18        89.166  
RAH Net A/S 5,32    1.293.546  
LEF NET A/S 5,43       565.739  
Energi fyn Nyborg Net A/S 5,77       349.732  
Ikast Værkerne Net A/S 5,90       317.533  
FFV EL A/S 6,16       679.498  
Energi Viborg Elnet A/S 6,25       847.124  
Brabrand Net A/S 6,42       359.600  
Thy-Mors Elnet A/S 6,69    3.059.917  
Østkraft Net A/S 6,97    1.697.233  
Frederikshavn Elnet A/S 7,31    1.297.499  
Forsyning Helsingør Elnet A/S 7,41       898.698  
DONG Energy Eldistribution A/S 7,69  54.781.065  
Struer Forsyning Elnet A/S 7,69       339.588  
SK-Elnet A/S 7,81    1.309.331  
Nibe Elforsyning 7,91       137.072  
Ringkøbing-Skjern Elnet A/S 8,12       630.327  
Hammel Elforsyning Net A/S 8,18       253.460  
Kjellerup Elnet 9,04       241.056  
Tarm elværk Net A/S 9,25       175.386  
VOS Net A/S 10,18       896.188  
Nakskov Elnet 10,63       874.373  
GEV Net A/S 10,70       639.256  
Vildbjerg Elværk A.m.b.a. 11,83       245.495  
Hurup Elværk Net A/S 11,89       284.371  
Aars Elforsyning 12,06       356.989  
Hornum Elforsyning 15,66        98.514  

Transformerforeninger (20 stk.) 
Brenderup Netselskab amba 0,00                 -   
Øslev-Drøstrup Transformatorforening 0,00                 -   
Knøsgaard Transformatorforening 0,00                 -   
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Bårdesø El-Forsyning 0,00                 -   
Sunds Elforsyning 3,03          41.940  
Hasmark-Egense Energinet amba 8,10          40.301  
Aal El Net amba 9,24          58.920  
Kibæk Elværk amba 9,67          39.579  
Paarup El-forsyning amba  9,94        108.217  
Borris Elforsyning 9,99      44.606  
Kongerslev Elnet ApS 10,08          30.392  
Rolfsted og Omegns Transformerfor-
enings netselskab amba 10,95          72.990  
Tårs Elnet A/S 11,78          41.318  
Ejby elnet amba 12,53          60.073  
Netselskabet Ullerslev Elforsyning 13,92        106.421  
Hirtshals El-Netselskab A/S 14,58        162.632  
Studsgård Vand- og Elforsyning 15,15          19.618  
Hjerting Transformatorforening amba 15,76        285.206  
Nr. Broby - Vøjstrup Netselskab amba 16,10        102.317  
Sdr. Felding Elforsyning 17,46        213.000  
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Verserende sag vedr Dong Energy Eldistribution A/S 

130. Dong Energy Eldistribution A/S har genindberettet sit regulerings-
regnskab. I den forbindelse har selskabet bl.a. reduceret sine driftsomkost-
ninger med 56,4 mio. kr. Dette beløb relaterer sig til en kundeprocesaftale. 
Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at den nævnte aftale dæk-
ker over bevillingsmæssig aktivitet, men det er fortsat ikke afklaret, hvor 
stor en del af beløbet, der relaterer sig til bevillingspligtige aktiviteter. 

131. Da sagen fortsat verserer, indregnes det fulde beløb, som aftalen dæk-
ker over i grundlaget for benchmarkingen. Skulle det efterfølgende vise sig, 
at dele heraf ikke relaterer sig til bevillingsmæssige aktiviteter, vil Dong 
Energy Eldistribution A/S efterfølgende få korrigeret sit krav uden at dette 
vil påvirke de øvrige selskabers krav. 
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5.2 Model for kvalitet i leveringen på aggregeret n iveau 

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

5.2.1 Præsentation af model 

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

Datagrundlag og kvalitetssikring 
134. Net- og transmissionsselskaberne indberetter afbrud for spændingsni-
veauerne 0,4-1 kV, 1-25 kV, 25-70 kV og 70-170 kV. Det højeste spæn-
dingsniveau (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 højspændingsnettet med lavspændingsnettet. 

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

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

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

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

139. Kategorien tredjepart (iii) dækker over de situationer, hvor en anden 
part end selskabet selv forårsager en fejl på selskabets net. Overgravning af 
et kabel hører eksempelvis under denne kategori. 
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140. Et selskabs afbrud som følge af force majeure6 (iv) skyldes forhold 
som fx ekstreme vejrlig eller lignende, som selskabet ikke selv kan påvirke. 
Eksempler herpå er stormflod og orkan.7 

141. Kategorien afbrud uden for eget statistikområde (v) dækker over de si-
tuationer, hvor en kunde afbrydes som følge af et afbrud uden for netselska-
bets eget net. Sådanne afbrud forekommer fx, når et transmissionsselskab, 
der transporterer elektricitet til netselskabet, har et afbrud, og dermed forår-
sager et afbrud i netselskabets elnet. Et afbrud uden for eget statistikområde 
kan også opstå, hvis et distributionsselskab, der opererer på mellemspæn-
dingsniveau, har et afbrud, der forplanter sig til en transformerforenings el-
net. I dette tilfælde vil afbruddet i transformerforeningen være sket som føl-
ge af afbrud uden for eget statistikområde. 

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

- stormskader 
- isslag 
- lynnedslag på luftledninger og skader forvoldt af andet vejrlig 
- graveskader på kabler 
- skader forvoldt af kraner og fugle på luftledninger 
- ødelagte elskabe som følge af skade fra køretøjer o.lign. 
- eftersyn af materiel 
- rotter i stationer 
- skader på materiel som følge af fejl, kortslutning eller overbelastning 

af materiellet 
- skader på grund af ælde og slid 

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

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

145. Derudover er alle indberetninger gennemgået for fejl og mangler, og 
der har været dialog med selskaberne i tilfælde, hvor der har været brug for 
yderligere validering af data.  

146. Endelig har sekretariatet gennemført en undersøgelse, der dækker de 
selskaber, som på et eller flere spændingsniveauer har indberettet maksimalt 

                                                 
6 Nærmere definition kan findes i bilag 8. 
7 Afviger fra den almindelige definition på force majeure. 
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fem afbrudte kunder årligt i de seneste fire år. Selskaberne er blevet bedt om 
at indsende dokumentation for det lave antal afbrud, således at det sikres, at 
data er retvisende. Undersøgelsen blev afsluttet i september 2011. 

147. Undersøgelsen har vist, at størstedelen af de adspurgte selskaber har 
indberettet korrekt. For så vidt angår de højere spændingniveauer (25-70 kV 
og 70-170 kV), skyldes de meget få eller slet ingen afbrud, at nettet her i høj 
grad er automatiseret og har en høj driftssikkerhed. Det betyder, at fejl på 
disse spændingsniveauer mange gange kan elimineres eller begrænses vha. 
automatiske genindkoblinger eller vha. hurtige fjernbetjente omlægninger i 
nettet.  

148. Undersøgelsen har også identificeret to mindre fejl i selskabernes ind-
beretninger, og disse er indarbejdet i den endelige benchmarking. Endelig 
har undersøgelsen vist, at enkelte selskaber ikke har kunnet fremvise doku-
mentation for sine indberetninger, hvilket naturligvis er beklageligt. Sekre-
tariatet for Energitilsynet lægger generelt til grund, at de indberettede data 
fra selskaberne er korrekte, og at selskaberne ligger inde med dokumentati-
on for de indberettede afbrud.  

Overordnet gennemgang 
149. I det følgende beskrives modellen for benchmarking af netselskaber-
nes kvalitet i levering på aggregeret niveau. I bilag 8 findes en mere detalje-
ret gennemgang af modellen. 

150. Som nævnt i afsnittet vedr. datagrundlag og kvalitetssikring, indberet-
ter selskaberne afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud. Der er imidler-
tid forskel på konsekvenserne af forskellige typer afbrud for både private 
kunder og erhvervskunder, samt på hvor meget netselskaberne kan lægges 
til last for de forskellige typer afbrud. Derfor har sekretariatet valgt at vægte 
de fem forskellige afbrudstyper forskelligt i beregningen af den samlede af-
brudshyppighed, som beregnes på hvert spændingsniveau for både afbruds-
hyppighed og -varighed, jf. Tabel 8 nedenfor.8 Således vil den af Sekretaria-
tet for Energitilsynet beregnede afbrudshyppighed hhv. -varighed reelt være 
mindre end den faktiske afbrudshyppighed hhv. -varighed, som kunderne 
oplever i praksis. 

Tabel 8. Typer af elektricitetsafbrud, der indgår i benchmarkingen, og disses respek-
tive vægte 

Type af elektricitetsafbrud Vægt (pct.) 
(i)  Uvarslede afbrud 100 
(ii) Varslede afbrud 50 
(iii) Afbrud forårsaget af tredje part 10 
(iv)  Afbrud forårsaget af force majeure 0 

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

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

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

153. Ad (iii) Et afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. i opgø-
relsen 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 dog mulighed 
for indirekte at begrænse denne type afbrud ved at beskytte sine kabler og 
kabelskabe godt eller oplyse grundigt om kabellægningen, så risikoen for at 
de bliver gravet over reduceres.  

154. Ad (iv) Afbrud som følge af force majeure9 vægtes med 0 pct. i opgø-
relsen af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse på af-
brudshyppigheden.  

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

156. To af nøglebegreberne i kvalitet i levering af elektricitet er afbruds-
hyppighed og -varighed pr. kunde pr. år. Et selskabs afbrudshyppighed på 
aggregeret niveau er defineret ved det antal gange, som selskabets kunder – 
det vil sige elmålere10 – 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 selskabets samlede antal kunder. 

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

158. For at fastslå om selskaberne har en så høj afbrudshyppighed eller -
varighed, at de skal pålægges et krav, beregnes i modellen en række over-

                                                 
9 Se bilag 8 for definition af force majeure. 
10 Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed. 
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ordnede tærskelværdier og derefter en række individuelle (selskabsspecifik-
ke) tærskelværdier.  

159. De overordnede tærskelværdier beregnes for både varighed og hyp-
pighed for hvert af de fire spændingsniveauer. Som grundlag for fastsættel-
sen af de overordnede tærskelværdier har Sekretariatet for Energitilsynet 
anvendt selskabernes indberettede data vedrørende både 2009 og 2010. 
Hensigten hermed er at mindske effekten af eventuelle ekstreme observatio-
ner. Grundet relativt færre observationer for 70-170 kV end for de øvrige 
spændingsniveauer, har sekretariatet for dette niveau tillige anvendt data for 
2008. 

160. Størrelsen af den overordnede tærskelværdi fastsættes ud fra en 80-
procentfraktil, som fastlægger det maksimale niveau af afbrudshyppig-
hed/varighed, som 80 pct. af nettets kunder har oplevet, og som vurderes 
som acceptabelt. Grundlaget for 80-procentfraktilen ændres i forbindelse 
med dette års benchmarking, jf. afsnittet om modelændringer nedenfor.  

161. For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert 
enkelt selskab en individuel tærskelværdi, som går på tværs af alle fire 
spændingsniveauer. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet 
gennemsnit af de fire overordnede tærskelværdier. Hidtil har selskabernes 
antal km elnet på hvert spændingsniveau været brugt som vægte, men også 
på dette punkt har Sekretariatet for Energitilsynet valgt at ændre modellen i 
forbindelse med dette års benchmarking.  

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

Udmøntning af model 
163. For hvert af de selskaber, der har en afbrudshyppighed/varighed, der 
er større end den individuelle tærskelværdi, beregnes hvor stor en procentvis 
overskridelse, der er tale om. Kravets størrelse fastsættes på den baggrund i 
intervallet 0-1 pct. af selskabets påvirkelige omkostninger.  

164. Ved Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse i 2010 blev modellen 
for aggregeret niveau lavet om, således at kravet gik fra at være diskontinu-
ert til at være kontinuert, jf. bilag 8. Tabel 9 giver et overblik over hvilke 
krav, der i sidste og dette års benchmarking bliver stillet ved overskridelse 
af netselskabets individuelle tærskelværdi.  

Tabel 9. Oversigt over kravskalaen for aggregeret niveau 
Spændingsniveau Type afbrud Aggregeret niveau (konti-

nuert skala) 
Alle fire Hyppighed Op til 1 pct. 
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Varighed Op til 1 pct. 
Max. samlet krav 2 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

165. De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i leve-
ring, er ikke varige, dvs. de er alene gældende for reguleringsåret 2012. 

Ændring af model 
166. Branchen har anført, at tærskelværdierne på aggregeret niveau bør 
fastlægges ud fra den samlede kundemasse frem for ud fra mængden af net. 
Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med dette års benchmarking 
analyseret, om modellen bør laves om på dette punkt.  

167. Sekretariatet for Energitilsynet har forud for dette års benchmarking 
analyseret hvilken metode, der vurderes som den mest retvisende, og hvilke 
konsekvenser en sådan ændring vil få. Det har resulteret i, at sekretariatet 
vurderer, at modellen bør ændres på to punkter: 

a) 80-procentfraktilen, som er bestemmende for den overordnede tær-
skelværdi, fastsættes i 2011 på baggrund af selskabernes fordeling af 
kunder, frem for ud fra fordelingen af selskabernes km elnet som 
hidtil. 

b) De individuelle tærskelværdier er hidtil blevet beregnet som et væg-
tet gennemsnit af de overordnede tærskelværdier med selskabets an-
tal af km elnet på hvert spændingsniveau som vægte. Vægtningen vil 
i dette års benchmarking blive lavet ud fra både antal km elnet og 
selskabernes antal kunder på hvert spændingsniveau. De to fordelin-
ger har lige stor vægt.  

 
168. I det følgende gennemgås baggrunden for de to ændringer. 

Ad a) Ændring af grundlaget for beregning af 80-procentfraktilen 
 
169. De analyser, Sekretariatet for Energitilsynet har lavet, viser ingen en-
tydig tendens til, at resultaterne af benchmarkingen af kvalitet i levering på 
aggregeret niveau vil falde markant forskelligt ud, afhængigt af om 80-
procentfraktilen fastsættes på grundlag af fordelingen af km elnet eller for-
delingen af kunder mellem selskaber.  

170. Der kan argumenteres for, at kundernes oplevelse af kvalitet i leverin-
gen afspejles bedre, såfremt antal kunder vælges som grundlag for fastsæt-
telse af den overordnede tærskelværdi frem for km elnet. Tærskelværdien 
vil i så fald afspejle det niveau, som de 80 pct. af kunderne, som er bedst 
stillet, har oplevet – og ikke det niveau, som 80 pct. af nettet har været udsat 
for. 

171. Sekretariatet for Energitilsynet finder det af denne grund hensigts-
mæssigt at overveje Dansk Energis forslag til ændring på dette punkt. Det er 
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hensigten, at de overordnede tærskelværdier i så høj grad som muligt skal 
afspejle kundernes oplevelser af nettets kvalitet. På den baggrund anser se-
kretariatet ændringen af grundlaget for fastsættelse af 80-procentfraktilen 
som en ændring, der indebærer, at modellen bedre tilgodeser det hensyn, 
som tilsigtes med benchmarkingen af kvalitet i levering. 

Ad b) Ændring af vægte til beregning af individuelle tærskelværdier 
 
172. Sekretariatet for Energitilsynets analyser viser, at vægtningen med km 
elnet, der hidtil har ligget til grund for fastsættelsen af de individuelle tær-
skelværdier, har vægtet afbrud på de lave spændingsniveauer forholdsvist 
højt og afbrud på de høje spændingsniveauer forholdsvist lavt.  

173. Samtidig vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at det mest retvi-
sende vil være, at vægtningen afspejler, dels hvor mange kunder selskaberne 
har på de forskellige spændingsniveauer, og dels hvor store omkostninger 
selskaberne har til afskrivninger og drift af nettet på de forskellige spæn-
dingsniveauer.  

174. Det er afgørende for Sekretariatet for Energitilsynet, at modellens re-
sultater bedst muligt tilskynder netselskaberne til at undgå afbrud på alle 
spændingsniveauer og dermed optimerer kundernes oplevelse. Der er om-
trent lige mange kunder på alle spændingsniveauer, hvilket taler for en mere 
lige vægtning af afbrud og tærskelværdier på de enkelte spændingsniveauer. 
Samtidig har sekretariatets undersøgelser vist, at selskaberne har en markant 
større del af deres samlede omkostninger til afskrivninger og drift af net på 
de laveste spændingsniveauer. Det indikerer, at disse net bør veje tungere i 
modellen, således at netselskaberne tilskyndes mest muligt til at vedligehol-
de disse net, selv om det er relativt omkostningstungt for dem.  

175. På den baggrund har Energitilsynets sekretariat fundet grundlag for at 
lave en vægtning, der både indeholder fordelingen af net og fordelingen af 
kunder. De to fordelinger indgår med samme vægt. Tabel 10 nedenfor giver 
et eksempel på, hvorledes de vægte, der indgår i beregningen af de indivi-
duelle tærskelværdier, fastlægges.  

Tabel 10. Eksempel på fastlæggelse af vægte til beregning af individuelle tærskelvær-
dier 
Spændings-
niveauer 

Fordeling af kunder Fordeling af elnet Vægtning til beregning af indi-
viduel tærskelværdi 

0,4-1 0,25 0,53 0,5*0,25+0,5*0,53 = 0,39 
1-25 0,25 0,32 0,5*0,25+0,5*0,32 = 0,29 
25-70 0,25 0,10 0,5*0,25+0,5*0,10 = 0,18 
70-170 0,25 0,05 0,5*0,25+0,5*0,05 = 0,15 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

176. På den måde tilgodeses begge de nævnte hensyn, og det er sekretaria-
tets vurdering, at denne vægtning på bedste vis tilskynder netselskaberne til 
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at reducere afbrud på samtlige spændingsniveauer samtidigt. Det undgås 
samtidigt, at modellens resultater bidrager til at skabe uhensigtsmæssige 
økonomiske incitamenter hos selskaberne.  

177. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der er mulighed for, at 
modellen på et senere tidspunkt vil blive ændret igen på netop dette punkt. 
Ifølge kabelhandlingsplanen fra november 2008, skal kabellægningen af 
luftledningsnettet under 100 kV fortsætte, og forventes afsluttes i løbet af en 
kortere årrække. Sekretariatets analyser har vist, at omkostninger til afskriv-
ninger og vedligehold af fx 25-70 kV-nettet stiger relativt meget set i for-
hold til omkostninger til afskrivninger og drift af de lavere net i takt med 
kabellægningen af luftledningsnettet. Dermed kan en vægtning, hvor alene 
kundefordelingen indgår, på længere sigt vise sig at blive den mest retvisen-
de, i takt med at selskabernes omkostninger til nettet på de høje spændings-
niveauer stiger relativt i forhold til de lavere. Fordelingen af kunder mellem 
spændingsniveauer (frem for fordelingen af net) vurderes således bedst at 
afspejle forholdet mellem det enkelte selskabs omkostninger til afskrivnin-
ger og vedligehold af nettene på de forskellige spændingsniveauer, når alle 
net er blevet kabellagt. 

Justering af kravudmåling som følge af høring 
178. I flere af de høringssvar, Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget, 
er det anført, at kravenes størrelse samlet set har ændret sig markant som 
følge af den ændring af modellen for kvalitet i levering, sekretariatet har la-
vet i forhold til tidligere års benchmarking.  

179. Sekretariatet anerkender, at en sammenligning af kravstørrelsen ved 
brug af de to modeller, giver anledning til et noget andet resultat end sekre-
tariatets beregninger på tidligere års data har vist. Det har ikke været Sekre-
tariatets hensigt med de pågældende modelændringer i sig selv at stramme 
kravene på kvalitet i levering. Derfor vurderer sekretariatet, at netselskaber-
ne bør kompenseres i dette års benchmarking af kvalitet i levering.  

180. Kompensationen vil i praksis ske ved, at kravudmålingen ikke som 
sædvanligt sker ud fra de påvirkelige omkostninger, men ud fra en reduceret 
størrelse, som er et resultat af, at selskabernes påvirkelige omkostninger er 
ganget med faktoren 0,52. Det medfører, at det samlede krav ved bench-
markingen på aggregeret niveau ender på kr. 3.114.723, hvor det til sam-
menligning ville være landet på kr. 3.112.628 ved brug af den gamle model 
på tilsvarende datagrundlag. Se bilag 15 for en sammenligning af kravene 
ved brug af den tidligere hhv. den nuværende – men justerede – model. 

181. Sekretariatet for Energitilsynet finder det hensigtsmæssigt at fastholde 
de ovenfor nævnte ændringer af modellen, da sekretariatet finder, at æn-
dringerne indebærer, at modellen bedre tilgodeser de hensyn, som ligger til 
grund for at benchmarke på kvalitet i levering. 
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182. Dog har det vist sig, at der er behov for, at modellen ændres yderligere 
forud for næste års benchmarking. Det er derfor Sekretariatet for Energitil-
synets vurdering, at modellen forud for næste års benchmarking bør tilpas-
ses 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 sidst-
nævnte 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.  

183. Den faktor, de påvirkelige omkostninger er ganget med, er således 
fastsat udelukkende ud fra en forudsætning om, at det samlede krav på kva-
litet i levering skal være svarende til det niveau, kravene samlet set ville ha-
ve ligget på, hvis de nævnte ændringer ikke var blevet indført. 

5.2.2 Dispensationer 

184. NOE Net A/S og DONG Energy Eldistribution A/S har i årets indbe-
retning for kvalitet i levering søgt om dispensation i form af registrering af 
afbrud som force majeure. 

185. NOE Net A/S har ansøgt om at få registreret afbrud som følge af en 
hændelse, der opstod på grund af voldsom torden, som force majeure. Sel-
skabet har angivet, at lynnedslaget sandsynligvis var kombineret med salt-
belægning pga. den kystnære placering i Thyborøn, hvilket medførte kort-
slutning over to 60 kV-isolatorer på station Thyborøn. 

186. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at de nævnte afbrud ikke 
kan registreres som force majeure. Det er sekretariatets opfattelse, at selska-
bets elnet bør være dimensioneret således, at det kan klare lynnedslag, idet 
lynnedslag er et relativt hyppigt forekommende fænomen i Danmark. 

187. I forbindelse med høringen af udkast til tilsynsnotatet, har NOE Net 
A/S indsendt yderligere oplysninger.  

188. NOE Net A/S har endvidere anført i sit høringssvar, at såfremt sekre-
tariatet ikke vurderer hændelsen som force majeure, bør den alternativt hen-
regnes delvist til det overordnede net, som er ejet af Vestjyske Net 60 kV 
A/S. NOE Net A/S oplyser konkret flg.: ”Ved den tofasede kortslutning sker 
der udkobling af det overordnede 60 kV-net tilhørende Vestjyske Net 60 kV 
A/S hvorved forsyningen også afbrydes til NOE Net A/S’ stationer i Klinkby 
og Rønland. … Da 60 kV radialen mod Klinkby, Rønland og Thyborøn fal-
der ud på 150 kV-station Ramme, bliver der ikke omlagt/genindkoblet inden 
vagthavende har konstateret, hvad fejlen skyldes. Dette krævede at led-
ningsanlægget og stationer blev inspiceret inden genindkobling.”  
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189. Vestjyske Net 60 kV A/S har dog oplyst, at NOE Net A/S har uddele-
geret ansvaret for det overordnede 60 kV-net til serviceselskabet Vestjyske 
Net Service, og at NOE Net A/S betaler for denne ydelse.  

190. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på det foreliggende grundlag, 
at NOE Net A/S har det overordnede ansvar for de afbrud, der sker, uagtet, 
at Vestjyske Net Service selvstændigt i sin status af underleverandør må 
træffe nogle selvstændige dispositioner for så vidt angår genindkobling mv. 
Sekretariatet fastholder derfor, at det nævnte afbrud indgår i NOE Net A/S 
benchmarkinggrundlag på kvalitet i levering.  

191. NOE Net A/S har den 21. oktober 2011 indsendt nye oplysninger om 
det nævnte afbrud. Såfremt den endelige oplysning af sagen viser, at af-
bruddet helt eller delvist bør henregnes til det overordnede net, vil sekretari-
atet efterfølgende korrigere de involverede selskabers krav på kvalitet i le-
veringen. 

192. DONG Energy Eldistribution A/S har i sin indberetning af afbrud re-
gistreret et afbrud som force majeure. Det pågældende afbrud opstod som 
følge af kraftig nedbør, hvilket forårsagede, at en netstation stod under vand. 

193. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at DONG Energy El-
distribution A/S’ nævnte afbrud falder ind under definitionen på force maje-
ure, idet hændelsen betragtes som en oversvømmelse i forbindelse med et 
skybrud, der er et relativt sjældent forekommende fænomen i Danmark.11 I 
vejledningen Indrapportering af data på kvalitet i levering, 4. udgave af 9. 
september 2009, indgår oversvømmelser som et eksempel på force majeure. 

194. Se bilag 9 for gennemgang af alle indberettede årsrapporter og de år-
sager til afbrud, selskaber har oplyst vedr. 2010. 

5.2.3 Resultat af benchmarking 

195. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af kvalitet i levering på 
aggregeret niveau for 2010 resulterer i fastsættelsen af krav om reduktion af 
omkostninger til elnetselskaberne, såfremt de overtræder de individuelle 
tærskelværdier, jf. afsnit 5.2.1 ovenfor.  

196. Elnetselskabernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-
king af kvalitet i levering fremgår af Tabel 11 og Tabel 12 nedenfor. Der er 
i alt 20 selskaber, der overskrider de fastsatte selskabsspecifikke tærskel-
værdier på aggregeret niveau. Heraf har otte selskaber både en for høj af-
brudshyppighed og -varighed i forhold til deres selskabsspecifikke tærskel-

                                                 
11 Såfremt oversvømmelser ifm. skybrud fremover sker mere hyppigt end det hidtil er fore-
kommet, vil det blive taget op til overvejelse, om dette fænomen fortsat skal falde ind under 
force majeure. 
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værdier, 11 selskaber har alene en for høj afbrudshyppighed, mens et sel-
skab alene har en for høj afbrudsvarighed.  

Tabel 11. Resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet 
på aggregeret niveau for afbrudshyppighed 

 Afbrudshyppighed 
  Afbrudshyp. Tærskelværdi Krav Krav 
  pct. pct. pct. kr. 
Bårdesø El-Forsyning 0,08 0,05 1,00 1.973 
Energi Viborg Elnet A/S 0,15 0,14 0,73 48.105 
EnergiMidt Net A/S 0,16 0,15 0,62 272.622 
FFV EL A/S 0,19 0,16 1,00 53.475 
Hurup Elværk Net A/S 0,23 0,14 1,00 11.603 
Kibæk Elværk A.m.b.a. 0,08 0,05 1,00 1.986 
Kjellerup Elnet 0,49 0,16 1,00 12.939 
LEF NET A/S 0,24 0,17 1,00 50.489 
Læse Kommune 1,30 0,21 1,00 8.356 
NOE Net A/S 0,22 0,15 1,00 112.898 
RAH Net A/S 0,17 0,17 0,16 19.216 
SEAS-NVE Net A/S 0,20 0,16 1,00 845.469 
SEAS-NVE Net Transmis-
sion A/S 0,13 0,06 1,00 123.195 
Thy-Mors Elnet A/S 0,19 0,15 1,00 221.971 
Verdo Hillerød El-net A/S 0,18 0,15 1,00 34.708 
Vestforsyning Net A/S 0,18 0,17 0,82 58.425 
Vestjyske Net 150 kV A/S 0,16 0,08 1,00 52.714 

 I alt    2.051.345 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Tabel 12. Resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet 
på aggregeret niveau for afbrudsvarighed 
 Afbrudsvarighed 
  Afbrudsvar. Tærskelværdi Krav Krav 
  pct. pct. pct. kr. 
Bårdesø El-Forsyning 14,07 6,40 2,00 1.973 
Energi Viborg Elnet A/S 5,23 8,23 0,73 0 
EnergiMidt Net A/S 5,13 8,78 0,62 0 
FFV EL A/S 5,31 10,24 1,00 0 
Hurup Elværk Net A/S 9,31 9,31 1,00 0 
Kibæk Elværk A.m.b.a. 3,37 6,40 1,00 0 
Kjellerup Elnet 5,24 10,23 1,00 0 
LEF NET A/S 6,23 10,42 1,00 0 
Læse Kommune 117,83 11,72 2,00 8.356 
Midtfyns Elforsyning 
A.m.b.a. 17,93 6,40 1,00 11.227 
NOE Net A/S 9,77 8,89 1,98 110.776 
RAH Net A/S 4,76 10,40 0,16 0 
SEAS-NVE Net A/S 10,84 10,23 1,60 505.567 
SEAS-NVE Net Transmis- 0,81 0,50 2,00 123.195 
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sion A/S 
Thy-Mors Elnet A/S 5,60 8,69 1,00 0 
Verdo Hillerød El-net A/S 11,84 9,78 2,00 34.708 
Vestforsyning Net A/S 2,63 10,39 0,82 0 
Vestjyske Net 150 kV A/S 1,55 0,31 2,00 52.714 
Vestjyske Net 60 kV A/S 1,48 0,68 1,00 58.054 
Østkraft Net A/S 4,71 8,13 1,00 0 
Aal El Net A.m.b.a. 12,16 6,40 2,00 3.094 

I alt      909.665 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Tabel 13. Samlet resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af elek-
tricitet på aggregeret niveau 
  Samlet krav Samlet krav 
  pct. kr. 
Bårdesø El-Forsyning 2,00 3.947 
Energi Viborg Elnet A/S 0,73 48.105 
EnergiMidt Net A/S 0,62 272.622 
FFV EL A/S 1,00 53.475 
Hurup Elværk Net A/S 1,00 11.603 
Kibæk Elværk A.m.b.a. 1,00 1.986 
Kjellerup Elnet 1,00 12.939 
LEF NET A/S 1,00 50.489 
Læse Kommune 2,00 16.711 
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. 1,00 11.227 
NOE Net A/S 1,98 223.675 
RAH Net A/S 0,16 19.216 
SEAS-NVE Net A/S 1,60 1.351.036 
SEAS-NVE Net Transmission A/S 2,00 246.390 
Thy-Mors Elnet A/S 1,00 221.971 
Verdo Hillerød El-net A/S 2,00 69.417 
Vestforsyning Net A/S 0,82 58.425 
Vestjyske Net 150 kV A/S 2,00 105.429 
Vestjyske Net 60 kV A/S 1,00 58.054 
Østkraft Net A/S 1,00 118.106 
Aal El Net A.m.b.a. 2,00 6.188 

I alt  2.961.010 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

197. Se bilag 10 for gennemgang af udviklingen i statistikken for kvalitet i 
leveringen på aggregeret niveau. 

5.3 Model for kvalitet i leveringen på enkeltkunden iveau 

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

5.3.1 Præsentation af model 

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

Datagrundlag og kvalitetssikring 
200. Net- og transmissionsselskaberne indberetter afbrud for spændingsni-
veauerne 0,4-1 kV og 1-25 kV på enkeltkundeniveau. Da regionale trans-
missionsselskaber ikke opererer på de to laveste spændingsniveauer, er data 
udelukkende indsamlet fra distributionsselskaber og transformerforeninger.  

201. Selskaberne indberetter på afbrudshyppighed og som noget nyt for 
benchmarkingen 2011 også på afbrudsvarighed. Varighed måles i hele mi-
nutter, og afbrud, der er kortere end et minut, medtages derfor ikke. Der 
indberettes ikke på spændingsforstyrrelser. Fordelingen af det enkelte sel-
skabs kundeafbrud og afbrudsminutter giver et billede af, om eventuelle af-
brud er jævnt fordelt mellem kunderne, eller om enkelte kundegrupper 
rammes af mange eller lange afbrud. 

202. Afbrud opdeles ikke – som det er tilfældet på aggregeret niveau – i 
forskellige typer afbrud. Hidtil er der på enkeltkundeniveau blevet skelnet 
mellem varslede og uvarslede afbrud, men indberetningen sker i år samlet 
for alle typer afbrud på enkeltkundeniveau. Det betyder, at Sekretariatet for 
Energitilsynet får et mere retvisende billede af, hvor mange gange den en-
kelte kunde har været afbrudt. Ændringen er beskrevet nedenfor.  

203. Ved den hidtidige måde at indberette på, ville den samme kunde, der 
har haft to uvarslede og to varslede afbrud, komme til at optræde som to 
kunder, der hver har haft to afbrud. I dette års indberetning vil denne kunde 
optræde som én kunde, der har haft fire afbrud. Den manglende registrering 
af varslede hhv. uvarslede kunder, bliver der imidlertid korrigeret for, hvil-
ket ligeledes gennemgås nedenfor. 

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

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

206. Derudover er alle indberetninger gennemgået for fejl og mangler, og 
der har været dialog med selskaberne i tilfælde, hvor der har været brug for 
yderligere validering af data.  

Overordnet gennemgang 
207. I det følgende gennemgås modellen for benchmarking af netselska-
bernes kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. I bilag 11 findes desuden en 
detaljeret gennemgang af modellen for afbrud på enkeltkundeniveau. 

208. De indberettede værdier vægtes ud fra den fordeling af forskellige ty-
per afbrud (uvarslede, varslede, tredjepart, force majeure og uden for eget 
statistikområde), der fremgår af data på aggregeret niveau. Det er alene de 
uvarslede afbrud, der vægtes med 100 pct. Varslede afbrud vægtes med 50 
pct., afbrud forårsaget af tredjepart med 10 pct. og de øvrige typer afbrud 
tages helt ud ved vægtningen. Vægtningen af de indberettede afbrudsværdi-
er resulterer i en fordeling af vægtede antal berørte kunder fordelt på antal 
afbrud.  

209. Med udgangspunkt i den vægtede fordeling af berørte kunder bereg-
nes 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, så anses det 
for acceptabelt, og selskabet pålægges ikke noget krav. Et selskab bliver alt-
så pålagt et krav, hvis 1 pct. eller flere af selskabets kunder oplever en af-
brudshyppighed hhv. -varighed, som mindst 99,5 pct. af alle kunder opleve-
de.  

Udmøntning af model 
210. Ved udmåling af krav på enkeltkundeniveau tages udgangspunkt i 
fordelingen af km elnet mellem de to spændingsniveauer, 0,4-1 kV og 1-25 
kV.  

211. Det bemærkes, at Sekretariatet for Energitilsynet ligesom på aggrege-
ret niveau har gennemført en analyse af, om det er mere retvisende at benyt-
te fordelingen af antal kunder mellem de to spændingsniveauer til fastsæt-
telse af kravenes størrelse. Analysen har vist, at fordelingen af km elnet 
mellem spændingsniveauer bedst afspejler selskabernes fordeling af om-
kostninger til afskrivninger og drift af net på de to spændingsniveauer. For 
at skabe den mest retvisende incitamentsstruktur hos selskaberne i forhold 
til at undgå afbrud, har sekretariatet vurderet, at der bør holdes fast i vægt-
ningen af krav med fordelingen af km elnet på enkeltkundeniveau.  
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212. I modellen fastsættes et krav for både hyppighed og varighed på hvert 
af de to spændingsniveauer, således at et selskab potentielt kan få fire krav. 
Det er i modellen forudsat, at et selskab maksimalt kan få et krav på 0,5 pct. 
af de påvirkelige omkostninger for hyppighed hhv. varighed. Hvis selskabet 
har en procentvis overskridelse af tærskelværdien på mere end 1 pct. på 
begge spændingsniveauer, vil det samlede krav hyppighed hhv. varighed 
blive 0,5 pct. Hvis selskabet derimod kun overskrider på ét af spændingsni-
veauerne, vil andelen af selskabets net på dette spændingsniveau være be-
stemmende for, hvor stort et krav selskabet bliver pålagt. Andelen af km el-
net på det enkelte spændingsniveau er altså af afgørende betydning for kra-
vets størrelse. Har et selskab fx 50 pct. af sit elnet på det lave spændingsni-
veau, hvor tærskelværdien overskrides med mere end 1 pct., vil selskabet få 
et krav på 0,25 pct. af sine påvirkelige omkostninger for denne overskridel-
se. 

 
Tabel 14. Oversigt over kravskalaen for enkeltkundeniveau for 2011 (2010-data) 
Spændingsniveau Parameter Enkeltkundeniveau 

(kontinuert skala) 
Hyppighed Op til 0,5 pct. 
Varighed Op til 0,5 pct. 

0,4-1 kV og 1-25 kV 

Max. samlet krav 1 pct. 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

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

Ændring af model 
214. Det fremgår af den 4. udgave af ”Indrapportering af data på kvalitet i 
levering” 12, at modellen på enkeltniveau udvides, således at selskaberne fra 
2011 også benchmarkes på varighed på enkeltkundeniveau, og at alle afbrud 
indberettes under ét på enkeltkundeniveau. Tidligere blev varslede og 
uvarslede afbrud indberettet hver for sig. 

215. For at indarbejde disse ændringer i modellen, er der behov for, at mo-
dellen justeres på følgende måde:  

1. Krav for varighed skal indregnes i modellen 
2. Vægtningen af forskellige typer afbrud skal justeres som følge af, at 

alle afbrud bliver indberettet sammen (tidligere varslede og uvarsle-
de afbrud hver for sig) 

3. Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder på hvert spændingsni-
veau er fastsat ud fra den kvalitet i leveringen, som 99,5 pct. af kun-
derne oplevede de foregående to år. Da indberetningen af 2010-data 

                                                 
12 Indrapportering af data på kvalitet i levering, 4. udgave af 9. september 2009, Energitil-
synet. 
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er ændret i forhold til de foregående år, kan data fra tidligere år dog 
ikke medtages i år.  

 
Ad. 1) Krav for varighed skal indregnes i modellen 
 
216. I Energitilsynets afgørelse vedr. sidste års benchmarking kunne et net-
selskab maksimalt blive pålagt et krav på 0,5 pct. af de påvirkelige omkost-
ninger for overskridelse af tærskelværdien for hyppighed. I dette års model 
bibeholdes dette krav, og endvidere indføres et tilsvarende for overskridelse 
af tærskelværdien for varighed. Selskaber, som overskrider tærskelværdien 
på både varighed og hyppighed på enkeltkundeniveau, kan således samlet 
set få et maksimalt krav på 1 pct. af selskabets påvirkelige omkostninger. 

217. Af bilag 12 fremgår det, at det samlede krav i de seneste års bench-
marking for enkeltkundeniveau udgjorde mindre end 25 pct. af det samlede 
krav for hele ”Kvalitet i levering”. Det indikerer, at en stigning i kravet på 
0,5 pct. på enkeltkundeniveau ikke vil have samme betydning som en tilsva-
rende stigning på aggregeret niveau. Endvidere viser beregninger, jf. bilag 
12, at indførelse af et krav for varighed på 0,5 pct. giver en moderat stigning 
i det samlede krav for enkeltkundeniveau. Samtidig er det sekretariatets 
vurdering, at udvidelsen af modellen til også at indeholde varighed ikke bør 
få den konsekvens, at selskaber, som alene får et krav for enten hyppighed 
eller varighed, får et reduceret krav i forhold til sidste års benchmarking. 

218. Dette er baggrunden, for at Sekretariatet for Energitilsynet har vurde-
ret, at det hidtidige krav på hyppighed bør fastholdes, og at der bør indføres 
et tilsvarende krav på varighed. Det er sekretariatets vurdering, at en retvi-
sende benchmarking inddrager begge parametre. Selskaber, som overskrider 
tærskelværdien på både varighed og hyppighed på enkeltkundeniveau, kan 
således samlet set maksimalt blive pålagt et krav på 1 pct. af selskabets på-
virkelige omkostninger. Sekretariatet bemærker i øvrigt, at selskabernes 
gennemsnitlige krav på enkeltkundeniveau ikke stiger markant som konse-
kvens heraf. 

Ad. 2) Vægtningen af forskellige typer afbrud ændres 
 
219. Hidtil har indberetning for hyppighed på enkeltkundeniveau været delt 
op i uvarslede og varslede afbrud. I år er disse afbrud samlet under ét for at 
give et mere retvisende billede af, hvor mange gange den enkelte kunde har 
haft strømafbrud. Førhen fremgik det ikke, om den samme kunde både var 
ramt af varslede og uvarslede afbrud, og det samlede antal afbrud en kunde 
oplevede fremgik derfor ikke. 

220.  På aggregeret niveau indberetter netselskaberne afbrud fordelt på føl-
gende typer, hvor vægtningen følger af parentesen: 

1. Uvarslet (100 pct.) 
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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.). 
 
221. På grund af ændringen i indberetningen på enkeltkundeniveau, er det i 
år nødvendigt at korrigere for fordelingen af alle fem typer afbrud på aggre-
geret niveau, og ikke som før hen – kun de tre sidste typer af afbrud. I boks 
1 er gennemgået, hvordan vægtningen bliver foretaget. 

Boks 1. Eksempel på vægtning og korrektion af afbrud på enkeltkundeniveau 
Et hypotetisk selskab A har sendt en indberetning på spændingsniveauet 
1-25 kV. Selskabet forsyner 5.000 kunder og har i alt 1.000 afbrud, der 
fordeler sig som følger i Tabel 15. De fem forskellige typer af afbrud ind-
berettes kun på aggregeret niveau. 
 
Tabel 15. 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 ag-
gregeret niveau, 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 15 Dvs. korrektionsfaktoren for selskab A bliver 
(1*0,5+0,5*0,3+0,1*0,1+0*0,06+0*0,04) = 0,66. 
 
Af Tabel 16 fremgår det, hvorledes selskab A’s afbrudshyppighed forde-
ler sig på enkeltkundeniveau. 
 
Tabel 16. Fordeling og vægtning af kunder 
Antal afbrud Berørte kunder Samlet antal væg-

tede kunder 
Vægtede antal be-
rørte kunder 

 A b=a*0,66 b=a*0,66 
0 4.317 4.317* 0* 
1 440 290 290 
2 200 132 132 
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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 

* Antal kunder med 0 afbrud vægtes ikke, da de jo netop ikke har nogen afbrud. 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

 
222. Af boks 1 fremgår hvorledes selskab A’s vægtede antal kunder frem-
kommer. 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. 

223. Havde alle indberettede afbrud på aggregeret niveau været uvarslede, 
ville korrektionsfaktoren være 1, og alle 683 berørte kunder ville tælle i 
benchmarkingen. Tilsvarende ville selskabet ikke have nogen berørte kun-
deafbrud på enkeltkundeniveau, såfremt alle de indberettede afbrud på ag-
gregeret niveau var forårsaget af force majeure, og korrektionsfaktoren ville 
dermed være 0. 

Ad. 3) Data for flere år  
 
224. Et netselskab bliver pålagt et krav på enkeltkundeniveau, såfremt mere 
end 1 pct. af selskabets kunder oplever flere afbrud end 99,5 pct. af samtlige 
danske elektricitetskunder har oplevet i et givent år. 

225. Det acceptable niveau for antallet af afbrud på enkeltkundeniveau er 
hidtil blevet fastsat ud fra en samlet fordeling af selskabernes kunder efter, 
hvor mange afbrud de årligt har oplevet, jf. bilag 6. Data for både indberet-
ningsåret og for det foregående år er medtaget for at mindske effekten af 
eventuelle ekstreme observationer ved fastsættelse af tærskelværdierne. 

226. For så vidt angår afbrudshyppighed, er de indberettede data for 2010 
som tidligere nævnt anderledes end de foregående års data, idet der i indbe-
retningerne ikke længere skelnes mellem varslede og uvarslede afbrud. 
Hvad angår afbrudsvarighed eksisterer der ikke nogen data for 2009. Derfor 
medtages kun et års data ved fastsættelse af den overordnede tærskelværdi i 
dette års benchmarking.  
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227. Ved benchmarkingen i 2012 forventer Sekretariatet for Energitilsynet 
som udgangspunkt igen at anvende to års data for at mindske effekten af 
eventuelle ekstreme observationer ved fastsættelse af tærskelværdierne. 

5.3.2 Dispensationer 

228. Såfremt selskaberne vælger at søge dispensation for så vidt angår de-
res indberetning af afbrudsdata, gøres dette samlet for både aggregeret ni-
veau og enkeltkundeniveau. Der henvises derfor til Sekretariatet for Energi-
tilsynets dispensationsvurdering i afsnit 5.2.2 ovenfor, som er gældende for 
både aggregeret og enkeltkundeniveau.  

5.3.3 Resultat af benchmarking 

229. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af kvalitet i levering på 
enkeltkundeniveau for 2010 resulterer i fastsættelsen af krav om reduktion 
af omkostninger til elnetselskaberne, såfremt de overtræder de individuelle 
tærskelværdier med mere end 1 pct., jf. afsnit 5.3.1 ovenfor.  

230. Elnetselskabernes krav i henhold til ovenstående model for benchmar-
king af kvalitet i levering er opgjort nedenfor. 

231. Ved dette års benchmarking af afbrudshyppigheden på enkeltkundeni-
veau på spændingsniveauet 0,4-1 kV pålægges det enkelte selskab et krav, 
såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder oplever to eller flere afbrud. 
Tilsvarende for spændingsniveauet 1-25 kV pålægges selskabet et krav hvis 
mere end 1 pct. af selskabets kunder oplever fire eller flere afbrud, jf. Tabel 
17. 

Tabel 17. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudshyppighed i 2010 
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 77,8 77,8 

1 2,0 99,7 17,0 94,8 

2 0,2 100 3,9 98,7 

3 0,0 100 0,9  99,6  

4 0,0 100 0,2 99,8 

5 eller flere 0,0 100 0,2 100 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

232. I alt pålægges ti selskaber, jf. Tabel 18 og Tabel 19, et krav for mindre 
tilfredsstillende kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. Heraf er det kun 
selskaberne Kibæk Elværk og Aal El Net, der pålægges det maksimale krav 
på 0,5 pct. for så vidt angår afbrudshyppighed. 

Tabel 18. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudshyppighed, 0,4-1 kV 
Selskab Kundeandel 

med 2 eller 
flere afbrud 

Netandel Krav, hyp-
pighed 

Krav, hyp-
pighed 

  pct. pct. pct. kr. 
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ESV Net A/S 2,0 61,7 0,3 88.819 

Kibæk Elværk amba 2,6 100,0 0,5 2.047 

Kjellerup 14,0 61,9 0,3 8.261 

Aal El Net amba 1,7 100,0 0,5 3.190 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Tabel 19. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudshyppighed, 1-25 kV 
Selskab Kundeandel 

med 4 eller 
flere afbrud 

Netandel Krav, hyp-
pighed 

Krav, hyp-
pighed 

  pct. pct. pct. kr. 

Læsø Elnet A/S 100,0 50,0 0,4 6.211 

NOE Net A/S 2,3 46,9 0,2 54.590 

SEAS-NVE Net A/S 1,5 37,8 0,2 329.746 

THY-MORS Energi El-
Net A/S 

1,3 42,9 0,2 98.073 

Østkraft Net A/S 5,2 32,6 0,2 39.743 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

233. Benchmarkingen af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau, der er 
gennemført for første gang i år, har på begge spændingsniveauerne 0,4-1 kV 
og 1-25 kV resulteret i, at det enkelte selskab pålægges et krav, såfremt me-
re end 1 pct. af selskabets kunder oplever mere end fire timers afbrud, jf. 
Tabel 20. 

Tabel 20. Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudsvarighed i 2010 
Antal afbrud 0,4-1 kV (pct.) 0,4-1 kV ∑(pct.) 1-25 kV (pct.) 1-25 kV ∑(pct.) 

0-1 min 97,7 97,7 77,8 77,8 

1-3 min 0,0 97,7 2,4 80,2 

3-10 min 0,0 97,8 3,5 83,7 

10-20 min 0,0 97,8 1,4 85,1 

20-30 min 0,1 97,9 2,3 87,4 

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

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

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

120-180 min 0,5 99,4 1,2 99,2 

180-240 min 0,3 99,7 0,5 99,6 

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

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

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

>720 min 0,0 100,0 0,0 100,0 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

234. Af Tabel 21 nedenfor fremgår det, at kun et enkelt selskab, ESV Net, 
pålægges et krav for 0,4-1 kV, mens det af Tabel 22 ses, at fem selskaber 
pålægges et krav på 1-25 kV-niveauet. Ingen af selskaberne bliver for så 
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vidt angår afbrudsvarighed pålagt det maksimale krav på 0,5 pct. af de på-
virkelige omkostninger.   

Tabel 21. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudsvarighed, 0,4-1 kV 
Selskab Kundeandel med 4 ti-

mers afbrud eller mere 
Netandel Krav, va-

righed 
Krav, varighed 

  pct. pct. pct. Kr. 

ESV Net A/S 1,1 61,7 0,3 88.819 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
Tabel 22. Krav på enkeltkundeniveau, afbrudsvarighed, 1-25 kV 
Selskaber Kundeandel med 4 ti-

mers afbrud eller mere 
Netandel Krav, va-

righed 
Krav, varighed 

  pct. pct. pct. Kr. 

Læsø Elnet A/S 100,0 50,0 0,4 6.211 

NOE Net A/S 1,4 27,9 0,2 54.590 

SEAS-NVE Net A/S 1,1 37,8 0,2 329.746 

VERDO Hillerød El-
net A/S 

2,5 27,6 0,1 9.867 

Østkraft Net A/S 4,9 32,6 0,2 39.743 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 
235. Samlet har årets benchmarking af selskabernes kvalitet i levering på 
enkeltkundeniveau medført, at ti ud af i alt 77 selskaber er blevet pålagt et 
krav som følge af en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af el, jf. 
Tabel 23 nedenfor. Heraf er det halvdelen af selskaberne – ESV Net, Læsø 
Net A/S, NOE Net A/S, SEAS-NVE Net A/S og Østkraft Net A/S – der på-
lægges krav både for afbrudshyppighed og -varighed. Ingen selskaber bliver 
pålagt det maksimalt mulige krav på enkeltkundeniveau på 1 pct. af de på-
virkelige omkostninger. 

Tabel 23. Samlede krav på enkeltkundeniveau 
Selskab Samlet krav Samlet krav 

 pct. kr. 

ESV Net A/S 0,62 177.637 

Kibæk Elværk amba 0,50 2.047 

Kjellerup Elnet 0,31 8.261 

Læsø Elnet A/S 0,50 12.422 

NOE Net A/S 0,47 109.181 

SEAS-NVE Net A/S 0,19 659.492 

THY-MORS Energi El-Net A/S 0,21 98.073 

VERDO Hillerød El-net A/S 0,14 9.867 

Østkraft Net A/S 0,33 79.486 
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Aal El Net amba 0,50 3.190 

I alt  1.159.656 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

236. Se bilag 13 for gennemgang af udviklingen i statistikken for kvalitet i 
leveringen på aggregeret niveau. 

5.4 Opsamling 

237. Effektiviseringskrav, der pålægges et selskab på baggrund af dets pla-
cering i den økonomiske benchmarking, skal efter § 27, stk. 2 i indtægts-
rammebekendtgørelsen gennemføres som en varig procentvis reduktion af 
det enkelte selskabs reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

238. Resultatet af selskabernes placering i benchmarkingen af kvalitet i le-
vering gennemføres som en etårig og dermed midlertidig procentvis reduk-
tion af det enkelte selskabs reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

239. Energitilsynet udmelder årligt en reguleringspris til selskaber og et rå-
dighedsbeløb til transmissionsselskaber. Denne udmelding foregår ex post, 
og det betyder, at den endelige reguleringspris for 2012 først kendes i 2013. 

240. Reguleringsprisen er en gennemsnitspris, og grundlaget for selskaber-
nes reguleringspriser er opgjort som det enkelte selskabs samlede driftsind-
tægter i 2004 divideret med selskabets samlede mængde leverede strøm i 
2004. Reguleringsprisen bliver pris- og lønreguleret, og ændres på forskellig 
vis, fx som følge af nødvendige nyinvesteringer. Indtægtsrammen udgøres 
af reguleringsprisen ganget med den leverede mængde strøm. 

241. Rådighedsbeløbet er en indtægtsramme, der udgøres af de årlige ind-
tægter, som transmissionsselskaber må oppebære for at stille deres elnet til 
rådighed for den systemansvarlige virksomhed. 

242. Indtægtsrammen er et loft for selskabets indtjening, og skal foruden 
selskabets driftsomkostninger og afskrivninger dække andre poster, fx for-
rentning af fremmedkapital og forrentning af egenkapital. 

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

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

245. Selskabernes indtægtsrammer bliver herefter reduceret med ovenstå-
ende kronebeløb i 2012 og fremad for så vidt angår de varige krav. Der fore-
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tages ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen 
skal reduceres med i 2012.  

246. Effektiviseringskravene pristalsreguleres heller ikke direkte efter 
2012. Da kravene imidlertid udmøntes som varige krav i kroner, som ind-
tægtsrammerne reduceres med, sker der implicit en efterfølgende pristalsre-
gulering af kravene. Dette skyldes, at udgangspunktet for pristalsregulerin-
gen af indtægtsrammerne nedjusteres, hvorved udviklingen heraf bliver 
mindre, end den ellers ville have været, jf. Boks 2. 

Boks 2. Effektiviseringskrav og pristalsregulering 
Et hypotetisk selskab har fået et effektiviseringskrav på 10 mio. kr., som 
skal udmøntes i selskabets indtægtsrammer det indeværende år. Selskabets 
indtægtsrammer uden effektiviseringskrav havde været 100 mio. kr., men 
reduceres som følge af effektiviseringskravet til 90 mio. kr. 

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

Forskellen mellem indtægtsrammerne med og uden effektiviseringskrav er 
således øget fra 10 mio. kr. til 10,2 mio. kr., svarende til at effektivise-
ringskravet implicit er blevet pris- og lønkorrigeret. 
Kilde: Konstrueret eksempel. 

247. Metoden for udregning af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen 
skal reduceres med, er illustreret i Tabel 24 nedenfor. 

Tabel 24. Eksempel på udregning af absolut kronebeløb 
a Effektiviseringskrav i procent  3 pct. 

b 
Omkostninger jf. reguleringsregnskab (eksklusive afskrivnin-
ger og nettab) 

100 mio. kr. 

c Ekstraordinære omkostninger 20 mio. kr. 

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

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

248. Flere regionale transmissionsselskaber opererer med to forskellige 
netbevillinger og dermed to forskellige indtægtsrammer – en mæng-
debaseret indtægtsramme (reguleringspris) for 50/60 kV-nettet og en ikke-
mængdebaseret indtægtsramme (rådighedsbeløb) for 132/150 kV-nettet. 
Disse selskaber indberetter således to forskellige reguleringsregnskaber. Da 
2012-krav udmeldes selskabsvist, skal det kronebeløb, kravet svarer til, for-
deles på de to forskellige indtægtsrammer. Fordelingen sker forholdsmæs-
sigt efter de driftsomkostninger, der indgår i de to forskellige regulerings-
regnskaber. Fremgangsmåden er vist i Tabel 25. 
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Tabel 25. Eksempel på fordeling af absolut kronebeløb 
a Effektiviseringskrav i kr. 2,4 mio. kr. 

b Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 1 100 mio. kr. 

c Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 2 50 mio. kr. 

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

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

 

5.4.1 Samlede effektiviseringskrav 

249. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige, 
midlertidige reduktioner 109,6 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 
2012. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 105,3 mio. kr. og etårige, 
midlertidige reduktioner 4,3 mio. kr.  

250. Målt i forhold til selskabernes samlede påvirkelige omkostninger i 
2010 udgør den samlede reduktion på 108,3 mio. kr. af indtægtsrammerne i 
2012 ca. 2,1 pct. Fordelt på forskellige selskabstyper udgør den samlede re-
duktion af indtægtsrammerne i 2012 hhv. ca. 2,3 pct. af de regionale trans-
missionsselskabers påvirkelige omkostninger i 2010, ca. 4,8 pct. af distribu-
tionsselskabernes påvirkelige omkostninger i 2010 og ca. 11,1 pct. af trans-
formerforeningernes påvirkelige omkostninger i 2010. Kravene håndhæves i 
forbindelse med tilsynets godkendelse af reguleringsregnskaberne for 2012. 
Dette forventes at ske medio 2013. 

251. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende fremkommer nye væsent-
lige faktuelle oplysninger fra enkelte selskaber. I så fald vil disse oplysnin-
ger blive betragtet som anmodning om genoptagelse af denne afgørelse om 
”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2012”  for det konkrete sel-
skab. I den forbindelse bemærkes, at de tærskelværdier, som selskaberne 
måles op imod – benchmarkbasis – med det nuværende grundlag betragtes 
som fastlagt, medmindre helt ekstraordinære forhold taler for at ændre 
benchmarkbasis. Således vil korrektioner for enkelte selskaber herefter som 
udgangspunkt ikke have afledte effekter for andre selskabers effektivise-
ringskrav. Eventuelle ændringer i effektiviseringskravet som følge af kor-
rektioner vil ligeledes først gælde for indtægtsrammerne i 2013. 

252. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker afslutningsvis, at de fastsatte 
effektiviseringskrav er udtryk for en individuel og rimelig vurdering for el-
netselskaberne.  

253. Selve benchmarkingens opbygning tager i høj grad hensyn til elnet-
selskabernes individuelle forhold. Dette gøres dels ved korrektion for eks-
traordinære omkostninger, selskabernes kundetæthed og andre fordyrende 
rammevilkår. 
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254. Ligeledes udmønter Sekretariatet for Energitilsynet det fastsatte effek-
tiviseringskrav i forhold til det enkelte elnetselskabs driftsomkostninger, og 
dermed de omkostninger, som elnetselskabet med rimelighed kan effektivi-
sere. 

255. Endelig bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de samlede krav 
er afrundet ned til nærmeste 5.000 kr.  

256. Samlet set er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at 
benchmarkingen og udmøntningen af effektiviseringskrav indeholder væ-
sentlige individuelle vurderinger for elnetselskaberne. 

6 Afgørelse 
257. Energitilsynet vedtog på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og be-
grundelse afgørelse om følgende: 

• At der fastsættes individuelle effektiviseringskrav for 2012 til elnet-
selskaberne, jf. Tabel 26, i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 9 
og bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011. 

 
Tabel 26. Individuelle reduktioner af elnetselskabernes indtægtsrammer i 2012 
 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Regionale transmissionsselskaber (12 stk.) 

Fyns Net A.m.b.a. 0,00                 -                -                   -   
Vestjyske Net 150 
kV A/S 0,00                 -   2,00     113.037  110.000  

Syd Net A/S 0,19         15.202  -             -             15.000  
Vestjyske Net 60 kV 
A/S 0,68 

         
81.988  - - 80.000   

Sydøstjyske Net A/S 0,74         55.086  -             -             55.000  
SEAS-NVE Trans-
mission A/S 1,79      769.345  -     -  765.000 

NV Net A/S 1,99       358.604  -             -           355.000  

Midtjyske Net A/S 2,83       361.173  -             -           360.000  

Fyns Net 150 kV A/S 3,00       184.454  -             -           180.000  
KE Transmission 
A/S 4,08 

     
1.058.672  -             -        1.055.000  

SEAS-NVE Net 
Transmission A/S 4,09 

     
1.037.721  2,00     264.170 1.300.000 

Frederiksberg 
Eltransmission A/S 4,35 

         
69.596  -             -             65.000  

I alt  3.991.840    377.207  4.340.000 
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Distributionsselskaber (57 stk.) 
 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Energi Fyn City Net 
A/S 0,00               -             -               -                   -   

Energi Fyn Net A/S 0,00               -             -               -                   -   

Køge elnet A/S 0,00               -             -               -                   -   
TRE-FOR EL-Net 
A/S 0,00               -             -               -                   -   
Vordingborg Elnet 
A/S 0,00               -             -               -                   -   

EnergiMidt Net A/S 0,00               -   0,62     292.296         290.000  
Midtfyns Elforsyning 
A.m.b.a. 0,00               -   1,00       12.037           10.000  
Verdo Randers El-
net A/S 0,57       142.165            -               -          140.000  

SEF Net A/S 0,70        94.996            -               -            90.000  

ENV Net A/S 0,97       312.620            -               -          310.000  

NKE Elnet A/S 1,51       123.186            -               -          120.000  

Ravdex A/S 1,60       176.154            -               -          175.000  

Bjerringbro Elværk 1,81        32.146            -               -            30.000  

ELRO NET A/S 2,06       755.284            -               -          755.000  

ESV Net A/S 2,17       624.620  0,62     177.637         800.000  

NOE Net A/S 2,36       548.789  2,47     351.272         900.000  
Østjysk Energi Net 
A/S 2,79    1.106.155            -               -        1.105.000  

SEAS-NVE Net A/S 2,85    4.969.323  1,98  2.108.025       7.075.000  

HEF Net A/S 2,87    1.313.069            -               -        1.310.000  
SYD ENERGI Net 
A/S 3,03    5.723.384            -               -        5.720.000  
Videbæk Elnet A/S 3,07        47.570            -               -            45.000  
Verdo Hillerød El-
net A/S 3,08       220.458  2,14       84.294         300.000  

AKE El-Net 3,20    1.532.271            -               -        1.530.000  
Ærø Elforsyning Net 
A/S 3,49       158.387            -               -          155.000  

Nyfors Net A/S 3,68    1.190.564            -               -        1.190.000  

NRGi Net A/S 4,06    4.319.536            -               -        4.315.000  
Galten Elværk Net 
A/S 4,26       867.015            -               -          865.000  

MES Net A/S 4,40       734.640            -               -          730.000  

Viby Net A/S 4,56       432.303            -               -          430.000  
Vestforsyning Net 
A/S 4,85       713.457  0,82       62.641         775.000  
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 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivi-
seringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Læsø Elnet 5,18        89.166  2,72       30.339         115.000  

RAH Net A/S 5,32    1.293.546  0,16       20.603       1.310.000  

LEF NET A/S 5,43       565.739  1,00       54.133         615.000  
Energi fyn Nyborg 
Net A/S 5,77       349.732            -               -          345.000  
Ikast Værkerne Net 
A/S 5,90       317.533            -               -          315.000  

FFV EL A/S 6,16       679.498  1,00       57.334         735.000  
Energi Viborg Elnet 
A/S 6,25       847.124  0,73       51.577         895.000  

Brabrand Net A/S 6,42       359.600            -              -          355.000  

Thy-Mors Elnet A/S 6,69    3.059.917  1,21     336.062       3.395.000  

Østkraft Net A/S 6,97    1.697.233  1,33     206.114       1.900.000  
Frederikshavn Elnet 
A/S 7,31    1.297.499            -               -        1.295.000  
Forsyning Helsingør 
Elnet A/S 7,41       898.698            -               -          895.000  
DONG Energy Eldis-
tribution A/S 7,69  54.781.065            -               -      54.780.000  
Struer Forsyning El-
net A/S 7,69       339.588            -               -          335.000  

SK-Elnet A/S 7,81    1.309.331            -               -        1.305.000  

Nibe Elforsyning 7,91       137.072            -               -          135.000  
Ringkøbing-Skjern 
Elnet A/S 8,12       630.327            -               -          630.000  
Hammel Elforsyning 
Net A/S 8,18       253.460            -               -          250.000  

Kjellerup Elnet 9,04       241.056  1,31       22.134         260.000  

Tarm elværk Net A/S 9,25       175.386            -               -          175.000  

VOS Net A/S 10,18       896.188            -               -          895.000  

Nakskov Elnet 10,63       874.373            -               -          870.000  

GEV Net A/S 10,70       639.256            -               -          635.000  
Vildbjerg Elværk 
A.m.b.a. 11,83       245.495            -               -          245.000  
Hurup Elværk Net 
A/S 11,89       284.371  1,00       12.440         295.000  

Aars Elforsyning 12,06       356.989            -               -          355.000  

Hornum Elforsyning 15,66        98.514            -               -            95.000  

I alt    98.855.848     3.878.938   102.595.000  
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Transformerforeninger (20 stk.) 

 Økonomisk effektivitet Kvalitet i leveringen Samlet 

Selskab Effektivi-
seringskrav 
(pct.) 

Effektivise-
ringskrav 
(kr.) 

Effektivise-
ringskrav 
(pct.) 

Effektiviserings-
krav (kr.) 

Reduktion af 
indtægtsram-
men (kr.) 

Brenderup  0,00                 -   -             -                   -   
Bårdesø El-
Forsyning 0,00                 -   2,00 4.232 - 
Knøsgaard Trans-
formatorforening 0,00                 -   - - - 

Øslev-Drøstrup  0,00                 -   - - - 

Sunds Elforsyning 3,03          41.940  - - 40.000 
Hasmark-Egense 
Energinet A.m.b.a. 8,10          40.301  -  40.000 
Aal El Net A.m.b.a. 9,24          58.920  2,50       9.825  65.000 

Kibæk Elværk 
A.m.b.a. 9,67          39.579  1,50 4.177 40.000 
Paarup El-forsyning 
A.m.b.a. 9,94        108.217  - -        105.000 

Borris Elforsyning 9,99      44.606  - -      40.000 
Kongerslev Elnet 
ApS 10,08          30.392  - - 30.000 
Rolfsted og Omegns 
Transformerfor-
enings netselskab 
A.m.b.a. 10,95          72.990  - -          70.000 

Tårs Elnet A/S 11,78          41.318  - - 40.000 

Ejby elnet A.m.b.a. 12,53          60.073  - -          60.000 
Netselskabet Ullers-
lev Elforsyning 13,92        106.421  - -        105.000 
Hirtshals El-
Netselskab A/S 14,58        162.632  - - 160.000 
Studsgård Vand- og 
Elforsyning 15,15          19.618  - -          15.000 
Hjerting Transforma-
torforening A.m.b.a. 15,76        285.206  - - 285.000 
Nr. Broby - Vøjstrup 
Netselskab a.m.b.a. 16,10        102.317  - - 100.000 
Sdr. Felding Elforsy-
ning 17,46        213.000  - -        210.000 

I alt      1.427.529  - 18.234 1.405.000 

Alle netselskaber  
  
104.275.217          4.274.379    108.340.000  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

258. Selskabernes effektiviseringskrav er opgjort alfabetisk i bilag 14. Her-
af fremgår desuden den ændring i selskabernes krav, der er sket i forhold til 
de krav, der blev udmeldt i høringsudkastet. 


