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Bilag 11 

Høringsnotat 

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de 
forskellige høringssvar 

Energitilsynets sekretariat udsendte ved mail af 12. juli 2010 udkast til Til-
synsnotatet: Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2011, diverse bilag 
samt et regneark indeholdende den økonomiske benchmarking af elnet-
selskaberne. Energitilsynets sekretariat har modtaget høringssvar fra:  

Dansk Energi (Bilag 13) 

DONG Energy Eldistribution (Bilag 14) 

KE Transmission (Bilag 15) 

TRE-FOR El-net A/S (Bilag 16) 

NRGi Net A/S (Bilag 17) 

N1 A/S (Bilag 18) 

SEAS-NVE Net A/S (Bilag 19) 

Frederikshavn Elnet A/S (Bilag 20) 

Thy-Mors A/S (Bilag 21) 

SEAS-NVE Transmission A/S (Bilag 22) 

Mange af bemærkningerne går igen og en del selskaber henviser til Dansk 
Energis høringssvar. Energitilsynets sekretariat har derfor valgt i bilag 12 at 
gengive hele Dansk Energis høringssvar og indsat Energitilsynets sekretari-
ats bemærkninger til Dansk Energis forskellige bemærkninger. I nærværen-
de bilag har Energitilsynets sekretariat svaret på selskabernes øvrige be-
mærkninger. Derfor henviser Energitilsynets sekretariat i flere tilfælde til bi-
lag 12. 

 

d. 25. oktober 2010  
Energicenter EL 
/LR, LVM og MBK 

ENERGITILSYNET 

sekretariatsbetjenes af 

KONKURRENCESTYRELSEN 

Centrene for Energi 
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Energitilsynets sekretariat bemærker indledningsvist, at Dansk Energis 
bemærkninger har givet anledning til præciseringer i Tilsynsnotatet set i for-
hold til det udkast, som blev sendt i høring den 12. juli 2010. Derudover har 
Energitilsynets sekretariat taget Dansk Energis bemærkning vedr. det kon-
kave forhold mellem kundetæthed og omkostningsindeks til efterretning.  
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DONG Energy Eldistribution A/S  er ved mail af 23. august 2010 frem-
kommet med en række bemærkninger til dette års benchmarking af net-
selskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen, jf. bilag 14.  

Generelle usikkerheder ved modellen 

DONG Energy Eldistribution fremhæver i sit høringssvar: 

a) at Energitilsynet bør forholde sig til de usikkerheder som årlige ud-
sving i netselskabernes omkostninger skaber i forbindelse med 
benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet.  

b) at forskelle i netselskabernes opfattelse af definitionen af forskellige 
netkomponenter samt forskellig regnskabsmæssige håndtering af 
omkostninger kan have en misvisende effekt på resultatet af bench-
markingen. 

c) at der er risiko for at simple indtastnings- og formelfejl kan have en 
effekt på resultatet af benchmarkingen af netselskabernes økonomi-
ske effektivitet. DONG Energy Eldistribution fremhæver således, at 
Energitilsynets sekretariat har lavet manuelle indtastningsfejl ved 
DONG Energy Eldistributions indberetninger.  

Ad a) Energitilsynets sekretariat bemærker, at sekretariatet i forbindelse 
med udarbejdelsen af dette års benchmarking har analyseret muligheden for 
at udarbejde den årlige benchmarking af netselskabernes økonomiske ef-
fektivitet vha. af flerårigt omkostningsdata. I stedet for at anvende årlige 
omkostningsdata undersøgte Energitilsynets sekretariat således muligheden 
for at benchmarke gennemsnittet af netselskabets omkostninger over en 
længere periode som f.eks. tre år. Energitilsynets sekretariat vurderer, at 
anvendelsen af flerårige omkostningsdata i benchmarkingen vil reducere 
variationen i netselskabernes årlige omkostninger. Det er dog Energitilsy-
nets sekretariat vurdering, at Energitilsynets sekretariat ikke har hjemmel til 
at anvende et flerårigt datagrundlag i benchmarkingen, jf. Energitilsynets 
sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar i bilag 12.    

Ad b) Energitilsynets sekretariat er enig i, at der er risiko for, at ikke alle 
netselskaber har den samme opfattelse af definitioner på forskellige typer af 
omkostninger samt afgrænsningen af netkomponenter. Energitilsynets se-
kretariat har dog gennemført et omfattende arbejde med at gøre data konsi-
stent. Energitilsynets sekretariat har bl.a. kontaktet en række selskaber, der 
efter Energitilsynets sekretariats vurdering har haft indberetninger som po-
tentielt kunne indeholde fejl. 

Fremadrettet vil Energitilsynets sekretariat endvidere tage initiativ til udar-



4/16 

bejde en konteringsvejledning, som netselskaberne kan anvende i forbin-
delse med benchmarkingen. En sådan vejleding bør således minimere risi-
koen for at netselskaberne har en forskellig opfattelse af definitionen af de 
enkelte netkomponenter og omkostninger i benchmarkingen. 

Ad c) Energitilsynets sekretariat er enig i, at der forekommer en risiko 
for manuelle indtastnings- og formelfejl. Energitilsynets sekretariat har dog 
gennemført en omfattende kvalitetskontrol af benchmarking-modellen. 
Derudover bemærker Energitilsynets sekretariat, at et af formålene med hø-
ringsprocessen er, at branchen også får mulighed for at kontrollere, at det er 
de korrekte data som indgår i benchmarkingen. Energitilsynets sekretariat 
har rettet evt. fejl i indberetninger, øvrige indtastningsfejl ol. i benchmar-
kingen. Energitilsynets sekretariat er derfor af den opfattelse, at sekretaria-
tets, Dansk Energis samt netselskabernes omfattende kvalitetskontrol af 
benchmarking-modellen sikrer, at resultatet af benchmarkingen giver et 
konsistent resultat af netselskabernes økonomiske effektivitet og at model-
len er baseret på et retvisende og fyldestgørende grundlag. 

 

Vedr. fusioner  

DONG Energy Eldistribution og Dansk Energi fremhæver i sit hørings-
svar, at der forekommer en helt kritisk modelfejl vedr. modellens håndtering 
af fusioner. 

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til modellens måde at håndtere 
fusioner på er behandlet nærmere i Energitilsynets sekretariat bemærknin-
ger til Dansk Energis høringssvar, jf. bilag 12. 

 

Vedr. sammenhæng mellem benchmarkingen og den øvrige regulering   

DONG Energy Eldistribution fremhæver i sit høringssvar, at der fore-
kommer en uhensigtsmæssig sammenhæng mellem benchmarkingen og den 
underliggende indtægtsrammeregulering og forretningsloftet. DONG Ener-
gy Eldistribution fremhæver i sit høringssvar således, at der forekommer et 
stort behov for ny regulering og for en nytænkning af benchmarkingen. 

Energitilsynets sekretariat er enig i, at benchmarkingen og den øvrige øko-
nomiske regulering af netselskaberne hænger sammen. Vedrørende behovet 
for ny regulering generelt bemærker sekretariatet, at dette må tages op i en 
anden sammenhæng end i den årlige høring over benchmarkingmodellen. I 
takt med at der måtte komme ændringer af den eksisterende indtægtsram-
meregulering er sekretariatet enig i, at dette eventuelt vil kunne have kon-
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sekvenser for udformningen af benchmarkingmodellen. 

 

Vedr. Sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks 

DONG Energy Eldistribution og Dansk Energi fremhæver i deres hø-
ringssvar, at der forekommer et metodemæssigt problem vedr. korrektionen 
for fordyrende rammevilkår for distributionsselskaber.  

Energitilsynets sekretariat er kommet med sine bemærkninger til denne 
problemstilling i Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Ener-
gis høringssvar, jf. bilag 12. 

 

Vedr. ekstraordinære omkostninger 

DONG Energy Eldistribution  fremhæver i sit høringssvar: 

d) at selskabet finder reguleringen vedr. fjernaflæste målere for uhen-
sigtsmæssig. DONG Energy Eldistribution finder det således mere 
hensigtsmæssig at udforme reguleringen vedr. fjernaflæste målere 
således, at fjernaflæste målere bliver reguleret som nødvendige ny-
investeringer.  

e) at Energitilsynets sekretariat ikke bør betragte straks-afskrivninger 
på fjernaflæste målere som ekstraordinære omkostninger, da dette 
fører til en overkompensation af netselskaberne.  

f) at Energitilsynets sekretariat bør betragte meromkostninger til smart 
grid, herunder smart meters, som ekstraordinære omkostninger i ste-
det for udelukkende at betragte fjernaflæste målere som ekstraordi-
nære omkostninger.  

g) at Energitilsynets sekretariats underkendelse af korrektion for eks-
traordinære omkostninger til migrering IT-systemer med henvisning 
til bagatelgrænsen udgør en barrierer for netselskabers fusioner 
fremover. 

h) at Energitilsynets sekretariats metode til at fastsætte en bagatelgræn-
se for, hvilke omkostninger der kan blive betragtet som ekstraordi-
nære, rammer de større selskaber med en relativt stor netvolumen re-
lativt hårdt.  

Ad d+e+f) Energitilsynets sekretariat har i september 2009 truffet en 
principiel afgørelse om, at fjernaflæste målere ikke kan betragtes som nød-
vendige nyinvesteringer, jf. definitionen af nødvendige nyinvesteringer i el-
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forsyningsloven og den tilhørende indtægtsrammeregulering. Energitilsy-
nets sekretariat vurderer fortsat, at fjernaflæste målere ikke kan betragtes 
som nødvendige nyinvesteringer.    

Ad f) Energitilsynets sekretariat finder ikke, at DONG er fremkommet 
med nye argumenter og finder på nuværende tidspunkt derfor ikke grundlag 
for at korrigere Energitilsynets sekretariats behandling af regulering af 
fjernaflæste målere.  

Ad g) Energitilsynets sekretariat har fastsat bagatelgrænsen for korrekti-
on af ekstraordinære omkostninger til 0,5 pct. af netselskabernes netvolu-
men således, at der bliver taget højde for forskelle i netselskabernes størrel-
se. Såfremt der bliver anvendt en fast grænse for korrektion af ekstraordi-
nære omkostninger vil dette komme de større netselskaber til gode i forhold 
til de mindre netselskaber.  

Ved at tage udgangspunkt i det enkelte selskabs netvolumen bliver alle sel-
skaber efter Energitilsynets sekretariats vurdering netop behandlet relativt 
ens. Niveauet af de små elnetselskabers ekstraordinære omkostninger vil 
helt naturligt være mindre end niveauet af de store elnetselskabernes eks-
traordinære omkostninger. Ved at supplere bagatelgrænsen med en fast 
grænse på kr. 250.000 vil store selskaber få godkendt relativt flere ekstra-
ordinære omkostninger end de små selskaber. Dette vil – alt andet lige - gi-
ve de store selskaber et lavere omkostningsindeks og dermed en fordel i 
benchmarkingen. Dette strider mod princippet i Netvolumen-modellen, 
som netop er kendetegnende ved, at selskaber med forskellig størrelse og 
karakteristika kan benchmarkes mod hinanden.  
 

Energitilsynets sekretariat vil derfor fastholde bagatelgrænsen på 0,5 pct. af 
netvolumen, da denne metode sikrer, at selskaberne bliver benchmarket ud 
fra et sammenligneligt grundlag.  

 

Benchmarkingen af DONG Energy Eltransmission  

DONG Energy Eldistribution  fremhæver i sit høringssvar, at DONG 
Energy Eldistributions transmissionsselskab ejer en række aktiver, der ikke 
indgår i de 23 netkomponenter. Derfor får dette transmissionsselskab ifølge 
DONG Energy Eldistribution et misvisende højt omkostningsindeks set i 
forhold til selskabets faktiske omkostninger. Derudover fremhæver DONG 
Energy Eldistribution, at selskabet gerne vil indgå i dialog med Energitilsy-
net omkring reguleringen af dette transmissionsselskab.  

Energitilsynets sekretariat hæfter sig ved, at DONG Energy Eldistribu-
tion ikke er fremkommet med nogen konkrete forslag til, hvordan listen 
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med netkomponenter bør opdateres. Energitilsynets sekretariat vurderer, at 
antallet af netkomponentkategorier er retvisende og har i forbindelse med 
dette års benchmarking ikke fundet grundlag for at korrigere i antallet af 
netkomponenter.  

Energitilsynets sekretariat gennemgår dog jævnligt den anvendte bench-
marking-modellen. I forbindelse med dette arbejde modtager Energitilsy-
nets sekretariat gerne inputs fra branchen vedr. de anvendte netkomponen-
ter. 
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KE Transmission A/S er ved mail af 23. august 2010 kommet med en ræk-
ke bemærkninger til dette års benchmarking af netselskabernes økonomiske 
effektivitet, jf. bilag 15.  

Vedr. ekstraordinære omkostninger  

KE Transmission A/S bemærker i sit høringssvar, at selskabet er uenig i 
sekretariats vurdering af, at selskabets pålagte kabelomlægning ikke er eks-
traordinær omkostninger. KE Transmission A/S fremhæver i sit høringssvar 
således, at netselskabet hverken mener at pålagte kabelomlægninger er hyp-
pige eller at selskabet kunne have undgået denne omkostning.  

Energitilsynets sekretariat bemærker hertil, at sekretariatet har modtaget 
flere ansøgninger, både ved hhv. dette års benchmarking og tidligere års 
benchmarkinger, om korrektion af pålagte kabelomlægninger som ekstra-
ordinære omkostninger. Derfor finder Energitilsynets sekretariat ikke disse 
omkostninger som værende ekstraordinære, da pålagte kabelomlægninger 
må være en del af de driftsomkostninger som et selskab må forvente at op-
leve over en årrække. Et selskabs omkostninger vil også variere fra år til år 
af andre årsager end blot pålagte kabelomlægninger. Denne potentielle va-
riation bliver heller ikke korrigeret i benchmarkingen. Anvendelsen af et 
flerårigt datagrundlag ville udligne effekten af store årlige udsving i et sel-
skabs omkostninger, bl.a. grundet pålagte kabelomlægninger, på resultatet 
af benchmarkingen. Gæsteprincippet må efter Energitilsynets sekretariats 
vurdering opfattes som et grundlæggende vilkår ved at drive elnet.  

Energitilsynets sekretariat er enig i, at selskabet ikke kunne have undgået 
omkostninger relateret til den pålagte kabelomlægning. Det et dog Energi-
tilsynets vurdering, at selskabet kan påvirke størrelsen af omkostningen. 
Energitilsynets sekretariat vil derfor fortsat inkludere disse omkostninger i 
selve benchmarkingen af transmissionsselskaberne. En udeladelse fra 
benchmarkingen ville betyde, at der ikke var noget incitament til at afholde 
omkostningerne ved kabelomlægningen effektivt. Ved beregningen af re-
duktionen af selskabets indtægtsramme vil Energitilsynets sekretariat træk-
ke omkostningerne til den pålagte kabelomlægning ud af selskabets samle-
de påvirkelige omkostninger, der bliver anvendt til at beregne selskabets ef-
fektiviseringskrav alt andet lige. Helt konkret vil dette betyde, at selskabets 
reduktion af indtægtsrammen bliver reduceret med kr. 758.602 fra kr. 
1.918.266 til kr. 1.159.664.  

Energitilsynets sekretariat vil i forbindelse med næste års benchmarking 
endvidere undersøge om det vil være relevant at inddrage en omkostnings-
kategori for pålagte kabelomlægninger i benchmarking-modellen. 
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Korrektion for fordyrende rammevilkår 

KE Transmission A/S fremhæver, at selskabet grundet sin beliggenhed er 
underlagt nogle fordyrende rammevilkår forbundet med at drive transmissi-
onsnet inden for tættere bebyggelse, som ikke bliver korrigeret i benchmar-
kingen.  

Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med dette års benchmarking 
ikke fundet empirisk grundlag for at korrigere yderligere for fordyrende 
rammevilkår i benchmarkingen.  

Energitilsynets sekretariat gennemgår dog jævnligt den anvendte bench-
marking-modellen. I forbindelse med dette arbejde modtager Energitilsy-
nets sekretariat gerne inputs fra branchen vedr. metoden til korrektion for 
fordyrende rammevilkår i forbindelse med benchmarkingen af transmissi-
onsselskaberne. 

 

Vedr. manglende netkomponenter 

KE Transmission fremhæver endvidere, at de 23 netkomponenter i 
benchmarkingen ikke er fyldestgørende set i forhold til de aktiver som ind-
går selskabernes elforsyningsnet.  

Energitilsynets sekretariat har i forbindelse med dette års benchmarking 
ikke fundet grundlag for at korrigere i antallet af netkomponenter.  

Energitilsynets sekretariat gennemgår dog jævnligt den anvendte bench-
marking-modellen. I forbindelse med dette arbejde modtager Energitilsy-
nets sekretariat gerne inputs fra branchen vedr. de anvendte netkomponen-
ter. 
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TRE-FOR el-net har ved mail af 24.august 2010 indgivet en række be-
mærkninger til dette års benchmarking af netselskabernes økonomiske ef-
fektivitet, jf. bilag 16. 

TRE-FOR el-net fremhæver i sit høringssvar som Dansk Energi og DONG 
Energy Eldistribution, at Energitilsynets sekretariat anvender en misvisende 
metode til at korrigere fordyrende rammevilkår for distributionsselskaber.  

Energitilsynets sekretariat er kommet med sine bemærkninger til denne 
problemstilling i Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Ener-
gis høringssvar, jf. bilag 12. 
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NRGi Net A/S er ved mail af 23. august 2010 fremkommet med bemærk-
ninger til dette års benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivi-
tet, jf. bilag 17. 

Vedr. ekstraordinære omkostninger 

NRGi Net A/S bemærker som KE Transmission i sit høringssvar, at sel-
skabet er uenig med Energitilsynets sekretariats vurdering af, at selskabets 
pålagte kabelomlægning ikke skal betragtes som ekstraordinære omkost-
ning. NRGi Net A/S fremhæver i sit høringssvar således, at netselskabet 
hverken mener at pålagte kabelomlægninger er hyppige eller at selskabet 
kunne have undgået denne omkostning.  

Energitilsynets sekretariat har angivet sine bemærkninger til denne pro-
blemstilling ovenfor, jf. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til KE 
Transmissions høringssvar ovenfor. Energitilsynets sekretariat vil behandle 
omkostningerne til NRGis pålagte kabelomlægninger som KE Transmissi-
ons. Dette indebærer, at omkostningerne til de pålagte kabelomlægninger 
fortsat vil indgå i benchmarkingen. Ved beregningen af reduktionen af sel-
skabets indtægtsramme vil Energitilsynets sekretariat dog trække omkost-
ningerne til den pålagte kabelomlægning ud af selskabets samlede påvirke-
lige omkostninger, der bliver anvendt til at beregne selskabets effektivise-
ringskrav. Helt konkret vil dette betyde, at selskabets reduktion af indtægts-
rammen bliver reduceret. 

Energitilsynets sekretariat vil i forbindelse med næste års benchmarking 
endvidere undersøge om det vil være retvisende at inddrage en omkost-
ningskategori for pålagte kabelomlægninger i benchmarking-modellen 

 

.         
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N1 er ved mail af 20. august 2010 fremkommet med bemærkninger til dette 
års benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet, jf. bilag 18. 

Vedr. større anlægsinvesteringer 

N1 bemærker i sit høringssvar, at det ikke er muligt for selskaber at fordele 
deres investeringer jævnt ud over tid. Selskaberne er i stedet tvunget til at 
gennemføre større investeringer i enkelte år. N1 fremhæver, at et selskab vil 
blive pålagt et urimeligt højt effektiviseringskrav af benchmarkingen i de år, 
hvor selskabet gennemfører større anlægsinvesteringer.  

Energitilsynets sekretariat bemærker i denne sammenhæng, at det ikke 
udelukkende er et selskabs investeringer, der måske ikke forfalder jævnt 
mellem årene. Denne problemstilling vil muligvis kunne afhjælpes vha. an-
vendelse af flerårigt omkostningsdata. Energitilsynets sekretariat har dog 
ikke hjemmel i den nuværende lovgivning til at benchmarke selskaberne ud 
fra flerårige omkostningsdata, jf. Energitilsynets sekretariats bemærkninger 
til Dansk Energis høringssvar i bilag 12.  
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SEAS-NVE Net A/S tilslutter sig i sit høringssvar generelt Dansk Energis 
høringssvar, jf. bilag 19. Selskabet fremhæver, at det i forbindelse med 
benchmarking af netselskabernes kvalitet i leveringen også er vigtigt, at tage 
hensyn til den optimale kundeoplevelse af kvalitet samt de samfundsmæssi-
ge omkostninger forbundet med at tilvejebringe et højt niveau af kvalitet i 
leveringen. 

Energitilsynets sekretariat er kommet med sine bemærkninger til denne 
problemstilling i Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Ener-
gis høringssvar, jf. bilag 12. 
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Frederikshavn Elnet A/S er ved mail af 20. august 2010 fremkommet med 
bemærkninger til Energitilsynets sekretariats underkendelse af selskabets 
straksafskrivning af et 30-50-60 kV felt som en ekstraordinær omkostning, 
jfr. bilag 20.  

Frederikshavn Elnet A/S fremhæver i sit høringssvar:  

a) at Energitilsynets sekretariats underkendelse af selskabets straks-
afskrivning som en ekstraordinær omkostning strider imod de grund-
læggende principper i reguleringen.  

b) at Energitilsynets sekretariat bør acceptere selskabets straksafskriv-
ning på det relevante anlæg som en ekstraordinær omkostning ud fra 
samme princip som Energitilsynets sekretariat accepterer straks-
afskrivninger på skrottede målere udskiftet i forbindelse med opsæt-
ning af fjernaflæste målere. Frederikshavn Elnet A/S har således 
overdraget anlægget vederlagsfrit til ESV for, at Frederikshavn Elnet 
A/S ikke skal stå i vejen for en optimal struktur af elforsyningen i 
Østvendsyssel. 

c) at selskabet ikke er enig med Energitilsynets sekretariat i, at en ac-
cept af denne straksafskrivning svarer til en genåbning af netselska-
bets åbningsbalance. 

Ad a.) og b.) Indledningsvis bemærker Energitilsynets sekretariat, at se-
kretariat har taget Frederikshavn Elnet A/S’ høringssvar til efterretning. 
Energitilsynets sekretariat har derfor valgt i den konkrete sag at godkende 
Frederikshavns Elnet A/S’ straksafskrivning på det overdragede anlæg som 
en ekstraordinæromkostning.  
 
Energitilsynets sekretariat er uenig i, at overdragelsen af et anlæg kan 
sammenlignes med skrotningen af målere idet anlægget ikke er skrottet, 
men nu indgår i ESVs net. Energitilsynets sekretariat lægger imidlertid 
vægt på, at overdragelsen af anlægget er gennemført for at optimere struk-
turen af elforsyningsnettet i området. Sekretariatet skal understrege, at der 
er tale om en konkret vurdering af et ekstraordinært forhold. 
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Thy-Mors Elnet er ved mail af 23. august 2010 kommet med en række be-
mærkninger til dette års benchmarking af netselskabernes økonomiske ef-
fektivitet og kvalitet i leveringen, jf. bilag 21. 

Thy-Mors Energi Elnet A/S fremhæver fire problemstillinger i sit hørings-
svar. 

a) Som Dansk Energi fremhæver Thy-Mors Energi Elnet, at det vil væ-
re mere retvisende at udarbejde den årlige benchmarking baseret på 
et flerårigt datagrundlag. 

b) Thy-Mors Energi Elnet finder det ikke retvisende, at der i forbindel-
se med benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet 
ikke bliver korrigeret for korrosion. 

c) Derudover finder Thy-Mors Energi Elnet Energitilsynets sekretariats 
metode til at vægte afbrud samt metode til at opgøre kvalitet misvi-
sende.    

d) Afslutningsvis fremhæver Thy-Mors Energi Elnet, at selskabet me-
ner, at Energitilsynets sekretariat bør behandle samtlige pålagte ka-
belomlægninger som værende ekstraordinære omkostninger. Thy-
Mors Energi Elnet fremhæver således, at selskabet ikke mener, at 
selskabet kan påvirke denne omkostning.        

Ad a.) Energitilsynets sekretariat er kommet med sine bemærkninger til 
denne problemstilling i Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk 
Energis høringssvar, jf. bilag 12. 

Ad b.) Energitilsynets sekretariat bemærker i denne sammenhæng, at for-
skellige netselskaber efter alt at dømme vil være underlagt forskellige for-
dyrende rammevilkår. Energitilsynets sekretariat har udført en omfattende 
analyse af forskellige fordyrende rammevilkår. I forbindelse med disse ana-
lyser har Energitilsynets sekretariat ikke fundet empirisk grundlag for at 
konkludere, at korrosion er et fordyrende rammevilkår. Sekretariatet finder 
ikke at Dansk Energi eller Thy-Mors Energi Elnet er fremkommet med nye 
oplysninger, der giver anledning til at lave nye analyser af dette forhold  

Ad c.) Energitilsynets sekretariat er kommet med sine bemærkninger til 
denne problemstilling i Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk 
Energis høringssvar, jf. bilag 12. 

Ad d.) Energitilsynets sekretariat er kommet med sine bemærkninger til 
denne problemstilling ovenfor i Energitilsynets sekretariats bemærkninger 
til KE Transmissions høringssvar. 
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SEAS-NVE Transmission A/S er ved mail af 13. september 2010 frem-
kommet med bemærkninger til Energitilsynets sekretariats underkendelse af 
selskabets omkostninger til et forsikringsforlig som en ekstraordinær om-
kostning, jf. bilag 22. 

SEAS-NVE Transmission A/S finder det således urimeligt, at Energitilsy-
nets sekretariat ikke betragter omkostningen til forsikringsforliget som en 
ekstraordinær omkostning. Selskabet fremhæver således, at denne omkost-
ning er ekstraordinært stor og er af ekstraordinær karakter.  

Energitilsynets sekretariat vurderer, at denne omkostning ikke vedr. drif-
ten af netselskabet. SEAS-NVE Transmission har således fået tilført PSO-
midler til at etablere den relevante transformerstation. 

Derudover er det Energitilsynets sekretariats vurdering, at selskabet kun-
ne have undgået denne omkostning ved at have forsikret sig bedre.  

Energitilsynets sekretariat finder derfor fortsat ikke grundlag for at betragte 
denne omkostning som en ekstraordinær omkostning i benchmarkingen. 

 


