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Høringsnotat 

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til 
Dansk Energis høringssvar 

Dansk Energi indgav høringssvar ved mail af 23. august 2010, bilag 13. Hø-
ringssvaret er opdelt i et generelt afsnit samt to hovedafsnit, der vedr. hhv. 
økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen. Energitilsynet sekretariat har 
i dette bilag gengivet Dansk Energis høringssvar i sin helhed og indsat se-
kretariatets bemærkninger til hvert synspunkt i en grå boks.   
 
Dansk Energis bemærkninger vedr. benchmarking af øko-
nomisk effektivitet   
 
Dansk Energis høringssvar til Energitilsynets udkast til afgørelse om 
reduktion af indtægtsrammer for 2011 
 
Dansk Energi har den 12. juli 2010 modtaget høringsudkast til ovennævnte 
afgørelse om reduktion af net- og transmissionsvirksomhedernes indtægts-
rammer for 2011 (benchmarkafgørelsen). Dansk Energi bemærker, at 
benchmarkafgørelsernes vidtrækkende økonomiske konsekvenser medfører, 
at vi anser det for ekstremt vigtigt, at afgørelsen afspejler de faktiske leve-
rings- og omkostningsforhold. 
 
Vi er derfor glade for, at Energitilsynets sekretariat har sat høringsfristen til 
23. august frem for 17. august, som det blev varslet i tidsplan udsendt i for-
året. Med denne lidt længere frist kan vi i højere grad inddrage synspunkter 
fra hele medlemskredsen og sikre en kvalitet, der afspejler afgørelsens be-
tydning. 
 
Det er således også positivt, at beregningerne, der ligger til grund for den 
økonomiske del af benchmarkingen, blev udsendt sammen med udkastet til 
afgørelsen. I denne forbindelse er det dog beklageligt, at baggrundsdata for 
benchmarkingen af kvalitet i levering ikke også var vedhæftet. Vi har efter-
følgende fået tilsendt dette materiale også. 
 
Dansk Energi håber, at vores bemærkninger kan danne grundlag for en fort-
sat god og konstruktiv dialog om en retvisende regulering. 
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Generelle bemærkninger 
Energitilsynets sekretariats udkast til benchmarkafgørelse ligner i meget høj 
grad den seneste afgørelse af 28. september 2009. Foruden konsekvensen af 
Energiklagenævnets afgørelse fra maj 2010 lægger Energitilsynets sekreta-
riat kun op til metodiske ændringer i benchmarkingen af kvalitet i leverin-
gen. 
 
Dansk Energi anerkender, at der kan være god grund til at skabe et effekti-
viseringspres hos naturlige monopoler, men vi mangler stadig Energitilsy-
nets analyse af indtægtsrammereduktionernes betydning for effektiviteten. 
Det vil desuden være hensigtsmæssigt og skabe større gennemsigtighed, 
hvis Energitilsynet eksplicit beskriver formålet og processen med bench-
markingen og indtægtsrammereduktionerne - på kort og længere sigt. 
 
Det er således Dansk Energis opfattelse, at det nuværende benchmarking-
system ikke giver entydige incitamenter, og vi ser derfor et behov for en ge-
nerel diskussion og revurdering af det samlede økonomiske reguleringssy-
stem. Vi håber, at Energitilsynet snarest vil spille en hovedrolle i en sådan 
proces. 
 
Om end Dansk Energi finder det positivt, at heller ikke Energitilsynets se-
kretariat finder, at netvirksomhedernes effektivitet giver anledning til yder-
ligere stramninger i reduktionen af indtægtsrammer, savner vi, at Energitil-
synets sekretariat grundigt analyserer modellen med henblik på at finde for-
bedringsmuligheder. 
 
Dansk Energi har flere gange påpeget modelmæssige uhensigtsmæssighe-
der, der unødvendigt og usagligt øger den regulatoriske usikkerhed. Vi vil i 
dette høringssvar belyse disse forbedringsmuligheder yderligere og desuden 
stille modeltekniske justeringsforslag blandt andet vedrørende korrektionen 
for fordyrende rammevilkår. 
 
Alle disse forslag sigter mod det samme; at gøre modellens resultater mere 
retvisende, og Energitilsynets sekretariat bør derfor overveje at indarbejde 
disse forslag i årets afgørelse. 
 
Nedenfor følger - foruden omtalte forbedringsforslag - vores bemærkninger 
til specifikke dele af afgørelsen. 
 
Specifikke bemærkninger 
 
Bemærkninger og forbedringsforslag til benchmarkingen af økonomisk 
effektivitet 
Dansk Energi anerkender, at formålet med økonomisk regulering blandt an-
det er at give netvirksomhederne incitament til at handle omkostningseffek-
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tivt og i henhold til efterspørgslen. Dette kan der være reel grund til på mo-
nopolmarkeder, hvor konkurrenceintensiteten helt naturligt er lav. Vi ser 
derfor positivt på en retvisende og balanceret økonomisk regulering. 
 
I relation til benchmarkingen er det vigtigste for alle parter, at benchmar-
kingen foregår på et sagligt og robust grundlag, der afspejler virksomheder-
nes faktiske omkostningseffektivitet. Hvis virksomhederne kan se, at de ik-
ke kan påvirke resultatet af benchmarkingen, har de intet incitament til at 
agere mere omkostningseffektivt, og formålet med benchmarkingen kan 
derfor ikke opfyldes. 
 
Især når der lægges op til så alvorlige og varige økonomiske konsekvenser, 
skal modellen afspejle virksomhedernes reelle økonomiske effektivitet. El-
lers er der tale om grønthøsteri. 
 
Dansk Energis specifikke bemærkninger vedrører overordnet set disse om-
råder: 
1. Reduktion af den regulatoriske usikkerhed 
2. Ekstraordinære omkostninger 
3. Korrektion for fordyrende rammevilkår 
4. Modelproblemer ved fusion af selskaber med forskellige rammevilkår 
 
Den regulatoriske usikkerhed kan relativt simpelt reduceres ved at inddrage 
flere års data i beregningen af best practice. Herved sikres, at virksomheder-
ne stræber efter det omkostningsniveau, der er omkostningseffektivt på læn-
gere sigt. Og samtidig sikres det, at modelapparatet ikke kommer i konflikt 
med de interesser, som netvirksomheden skal varetage med hensyn til den 
bedste betjening af kunderne både forsyningsmæssigt og  servicemæssigt. 
 
Ekstraordinære omkostninger siger ikke noget om virksomhedernes effekti-
vitet, og de bør derfor holdes ude af benchmarkingen. Blandt andet den me-
get høje bagatelgrænse for hver enkelt omkostningspost og vurderingen, af 
at pålagte kabelomlægninger ikke er ekstraordinære, forhindrer dette. Ener-
gitilsynet opfordres til at gennemgå reglerne for korrektion for ekstraordi-
nære omkostninger. 
 
Det er essentielt, at der i så høj grad som muligt korrigeres for virksomhe-
dernes forskellige rammevilkår. Energitilsynets sekretariat har i den forbin-
delse identificeret kundetætheden som et fordyrende rammevilkår og esti-
meret en lineær sammenhæng mellem denne og omkostningsindekset. Den-
ne sammenhæng er rettere konkav. 
 
Dansk Energi er blevet bekendt med, at Netvolumenmodellen ofte bench-
marker to fusionerede selskaber som mindre effektive samlet end hver for 
sig. Dette er en yderst uheldig egenskab, som kan forhindre effektive fusi-
onsbeslutninger. 
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Ad 1. Reduktion af den regulatoriske usikkerhed 
Hvis virksomhederne skal have tillid til benchmarkmodellen, og derigennem 
få incitament til at effektivisere, hvor det er muligt, er det nødvendigt, at 
benchmarkmodellens resultater er robuste. Modellens resultater skal så vidt 
muligt afspejle virksomhedernes faktiske omkostningseffektivitet og ikke 
afhænge af regulatoriske misforhold. 
 
Dansk Energi har gentagne gange påpeget, at Netvolumenmodellen i sin 
hidtidige (og nuværende) form indeholder elementer, der skaber unødvendig 
usikkerhed om modellens resultater. Det bør prioriteres at minimere disse 
elementer. 
 
Dansk Energi har tidligere og vil igen påpege følgende forbedringsmulighe-
der i benchmarkmodellen: 
· Benyt flere års data - som minimum til fastlæggelse af best practice 
· Konteringsplan til og teknisk revision af indberetninger af data til bench-
markingen 
· Benyt afskrivningsækvivalenter baseret på genanskaffelsespriser 
 
Vi finder det positivt, at det af høringsudkastet fremgår, at Energitilsynets 
sekretariat i en vis grad har overvejet at inddrage disse initiativer i årets af-
gørelse. Vi har dog desværre konstateret, at ingen af dem er implementeret i 
udkastet til afgørelsen. 
 
Nedenfor redegør vi for, hvorfor inddragelse af disse tre initiativer hver især 
vil forbedre benchmarkmodellen. 
 
Anvend flere års data for at mindske usikkerheden i fastsættelsen af best 
practice 
Energitilsynets sekretariat skriver på side 10 i bilaget til høringsudkastet, at 
de inddrager flere års data i estimationen af sammenhængen mellem fordy-
rende rammevilkår (kundetæthed) og omkostningsindeks. Dansk Energi 
mener, at Energitilsynets brug af flere års data også i denne sammenhæng 
sikrer en mere retvisende benchmarking. 
 
Med dette in mente finder vi det inkonsistent, at Energitilsynets sekretariat 
ikke vurderer det hensigtsmæssigt at anvende flere års data i beregningen af 
selskabernes økonomiske effektivitet. 
 
Dansk Energi mener, at Energitilsynet som minimum bør fastsætte best 
practice som et gennemsnit af flere års omkostninger. Dette giver ikke an-
ledning til incitamentsproblemer for nogen virksomheder. 
 
Energitilsynet forklarer på side 11 i bilaget til høringsudkastet fravalget af at 
benytte data for flere år med, ”at effektiviseringskrav ifølge lovgrundlaget 
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udmeldes årligt af tilsynet, og denne udmelding baseres på data fra foregå-
ende kalenderår”. 
 
Det er korrekt, at både elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen 
fastslår, at Energitilsynet årligt skal udmelde effektiviseringskrav til ineffek-
tive selskaber. Det er derimod ikke korrekt, at denne udmelding skal ske på 
baggrund af data for en bestemt periode. 
 
I indtægtsrammebekendtgørelsens § 26 stk. 2 står: 
 

”Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, 
der indsendes 
til Energitilsynet, efter regler fastsat af Energitilsynet”. 

 
Det er altså Energitilsynet selv, der fastsætter reglerne for datagrundlaget. 
Dette præciseres endvidere i punkt 89 på side 25 i Energitilsynets afgørelse 
af 28. september 2009, hvor det er 
anført, at: 
 

”Indtægtsrammebekendtgørelsen giver en ganske bred hjem-
mel for Sekretariatet i relation til gennemførelsen af bench-
markingen, herunder til konkret metodevalg og til etablering 
af relationen mellem benchmarkingresultaterne og effektivise-
ringskravenes størrelse.” 

 
Dette er endvidere kommenteret i Energiklagenævnets afgørelser om klager 
over tidligere benchmarkafgørelser, ligesom det er præciseret i punkt 122 på 
side 28 i årets høringsudkast. 
 
På side 11 i bilaget til høringsudkastet fremgår det endvidere, at Energitil-
synets sekretariat er bekymret over, at det vil svække virksomhedernes ef-
fektiviseringsincitament, hvis det enkelte selskabs omkostningsindeks be-
regnes som et gennemsnit over flere år. 
 
Dansk Energi betragter, som det flere steder i disse kommentarer er frem-
hævet, benchmarkingen som et redskab, der skal give incitament til at agere 
så effektivt som muligt, og vi støtter derfor principielt Energitilsynets ønske 
om at skabe en model, der virker incitamentsfremmende. 
 
Dansk Energi ønsker derfor, at Energitilsynets sekretariat som minimum 
inddrager flere års data i fastsættelsen af best practice, dvs. det som alle 
virksomhederne vurderes i forhold til. Dette vil sikre en mere retvisende 
estimation af de mest effektive selskabers omkostningsniveau på lidt længe-
re sigt og ikke give anledning til en uhensigtsmæssig eller svækket incita-
mentsstruktur. 
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Årsagen er, at virksomhedernes omkostninger både falder cyklisk og med en 
vis stokastik, hvilket betyder, at de fleste virksomheder et enkelt år oplever 
et fald i omkostningerne for så næste år at opleve en tilsvarende stigning. 
Enkelte år vil virksomhedernes omkostninger altså være lavere end i deres 
effektive langsigtsligevægt; de vil med andre ord optræde ”overeffektivt”. 
Når best practice fastsættes med data for et enkelt år, benchmarkes alle virk-
somheder mod en hypotetisk lav best practice, der er fremkommet som føl-
ge af enkelte virksomheders midlertidige overeffektivitet. Denne uhen-
sigtsmæssighed minimeres med brug af flere års data. 
 
Når best practice altid helt eller delvist fastsættes af virksomheder, der til-
fældigvis ligger lavt i deres ”omkostningscyklus” eller af andre tilfældige 
årsager har usædvanligt lave omkostninger, er det (slet) ikke korrekt, når 
Energitilsynets sekretariat på side 11 i bilaget skriver, at ”På længere sigt 
må kravene ved reguleringen dog forventes at være udlignet”. 
 
Dansk Energi foreslår derfor, at Energitilsynets sekretariat finder de mest ef-
fektive selskaber over en længere periode (fx 3-4 år) og bruger omkost-
ningsindeksene udregnet over denne længere periode som sammenlignings-
grundlag for de enkelte selskabers effektivitet. Dette er et initiativ, der gør 
modellen mere robust, retvisende og gennemsigtig. Herigennem vil incita-
mentet til at agere omkostningseffektivt styrkes. 
 
Boks 1.1. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Sekretariatet overvejer at benchmarke på flerårige referenceperioder. Som 
nævnt i bilaget til høringsudkastet er der både fordele og ulemper ved den 
løsning. En overgang til flere års referenceperiode vil forudsætte en lov-
ændring eller som minimum en bekendtgørelsesændring.  
 
Der benchmarkes årligt og effektivitetskrav udmeldes årligt, jf. lovens § 
70, stk. 9, 1. sætning samt indtægtsrammebekendtgørelsens (IR-bkg.) § 26, 
stk. 1 og § 27, stk. 1. 
 
Indtægtsrammen beregnes på baggrund af reguleringsprisen pr. 1. januar i 
reguleringsåret, jf. IR-bkg § 3. Reguleringsåret defineres som ”kalenderår”, 
jf. IR-bkg § 2, nr. 21. Referenceperioden for indtægtsrammen er således 
kalenderåret, idet rammen beregnes på baggrund af reguleringsprisen pr. 1. 
januar i reguleringsåret.  
 
Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af den øko-
nomiske effektivitet, gennemføres som en procentvis varig reduktion af 
den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb, jf. IR-bkg § 
27, stk. 2. Kravene udmeldes årligt, jf. IR-bkg § 27, stk. 2 og jf. § 26, stk. 
1.  
 
Reguleringsprisen ændres efterfølgende, jf. IR-bkg § 3, stk. 3, jf. herunder 
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bla. IR-bkg § 26, stk. 1. Denne pris pr. 1. januar er udgangspunkt for fast-
sættelse af indtægtsrammen, hvis referenceperiode, som nævnt, er kalen-
deråret. 
 
Ordvalget i lov og bekendtgørelsen tilsiger i det hele, at såvel indtægts-
ramme, benchmarking som udmelding af effektivitetskrav sker årligt og på 
baggrund af ét referenceår – kalenderåret, og dvs. også årligt.  
 
Energitilsynets sekretariat vurderer, at der findes flere metoder til at korri-
gere for ekstreme observationer. Dansk Energis forslag om at udregne 
benchmarking fraktilen ud fra et flerårigt datagrundlag er således en meto-
de til at korrigere for ekstreme observationer. I den forbindelse er det dog 
vigtigt at fremhæve, at Energitilsynets sekretariat både i forbindelse med 
dette års afgørelse og tidligere års afgørelser har korrigeret benchmarkin-
gen for ekstreme observationer ved at ekskludere det mest effektive elnet-
selskab fra benchmarkingen såfremt dette selskab har et omkostningsin-
deks, der er 20 pct. mere effektivt end det næstmest effektive elnetselskab.  
 
Derudover bemærker Energitilsynets sekretariat, at Dansk Energis forslag 
til ny metode til at beregne benchmarking fraktilen ikke umiddelbart ænd-
rer det forhold, at et selskab med relativt høje omkostninger i et givet år set 
i forhold til selskabets omkostninger i andre år, fortsat vil fremstå relativt 
ineffektivt i benchmarkingen for det år, hvor selskabet har relativt høje 
omkostninger.  Årsagen til dette er, at selskabets fortsat udelukkende vil 
blive benchmarket ud fra omkostningsdata for det enkelte år.  
 
Generelt er det Energitilsynets sekretariat vurdering, at Dansk Energi ikke 
er fremkommet med til tilstrækkelig dokumentation for, at Dansk Energis 
forslag til korrektion for ekstreme observationer er mere retvisende end 
den korrektionsmetode som Energitilsynets sekretariat allerede anvender.  
  
  

 
 
Konteringsplan samt teknisk stikprøverevision 
Fundamentet for en gennemsigtig og retvisende benchmarking er, at det da-
tamateriale, der ligger til grund, er robust og troværdigt. Hvis ikke funda-
mentet er i orden, mister resultaterne troværdighed, og virksomhedernes in-
citamenter til at forbedre effektiviteten forsvinder. 
 
Det er derfor uhensigtsmæssigt, at Energitilsynets sekretariat ikke giver kla-
re retningslinjer for virksomhedernes indberetning til benchmarkingen, og at 
det ikke i tilstrækkelig grad sikres, at data er sammenligneligt. 
 
Dansk Energi har flere gange opfordret Energitilsynets sekretariat til at ud-
færdige en konteringsvejledning, der udførligt beskriver, hvordan virksom-
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hederne indberetter komponenter i de fastsatte komponentinddelinger. Med 
denne vejledning ville det sikres, at virksomhederne opfatter komponent-
inddelingen på samme måde, og risikoen for misforståede indberetninger 
mindskes betragteligt. 
 
Dansk Energi har for nylig diskuteret nødvendigheden af og Energitilsynets 
sekretariats kommende arbejde med en sådan konteringsplan til brug for 
virksomhedernes indberetninger af reguleringsregnskaber, til godkendelse af 
nødvendige nyinvesteringer og til brug ved benchmarking med Energitilsy-
nets sekretariat. Vi er selvsagt meget positive over for dette initiativ og ser 
frem til at indgå i samarbejde med Energitilsynets sekretariat. 
 
Foruden en konteringsvejledning mener Dansk Energi, at der er behov for 
en ekstern teknisk stikprøverevision af indberetningerne af netkomponenter, 
da vi stadig ser væsentligt forskellige opfattelser af, hvordan der bør indbe-
rettes. På side 19 i høringsudkastet (punkt 95) er det anført, at Energitilsy-
nets sekretariat har ”udarbejdet en omfattende validering af data”. Dansk 
Energi ser gerne at metoden beskrives yderligere. 
 
Energitilsynets sekretariat anfører, at de har afstemt dette års indberetninger 
med sidste års. Det er vores klare opfattelse, at denne valideringsmetode er 
utilstrækkelig. Metoden sikrer således ikke mod, at uhensigtsmæssigheder 
fra tidligere år videreføres i dette års benchmarking. Dansk Energi anbefaler 
i stedet, at Energitilsynets sekretariat reviderer indberetningerne kvantitativt 
på tværs af sammenlignelige virksomheder, og foretager en kvalitativ tek-
nisk revision af det enkelte selskabs indberetninger. Dansk Energi bistår 
gerne med nødvendige ressourcer og teknisk viden. Det er som tidligere an-
ført meget vigtigt for os, at datagrundlaget er sammenligneligt. 
 
Uden konteringsvejledning og grundig datarevision kan det ikke forventes, 
at Energitilsynets data er tilstrækkelig robust til at træffe rimelige og retvi-
sende afgørelser om virksomhedernes økonomi. Dansk Energi ser således 
ingen grund til at betragte datarobustheden som forbedret (jf. punkt 96 i hø-
ringsudkastet) endsige tilstrækkelig. 
 
Boks 1.2. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat vil tage initiativ til at udarbejde en konterings-
vejledning, der mere detaljeret beskriver de enkelte netkomponenter, som 
selskaberne indberetter til benchmarkingen. Sekretariatet vil inddrage 
branchen i denne proces.   
 
Sekretariatet har i forbindelse med indberetningerne til benchmarkingen 
foretaget en kvalitetssikring af data. Kvalitetssikringen består overordnede 
af to dele. Del 1 består i at sammenligne det enkelte selskabs indberetning 
til EDO med de data, der er indsat i modellen fra EDO-udtræk. Derved sik-
rer sekretariatet, at indberetninger til EDO svarer til data i modellen, såle-
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des at beregningsgrundlaget for benchmarkingen er korrekt. Del 2 består i 
at sammenholde det enkelte selskabs indberetning med sidste års indberet-
ning. Derved kan fejlindberetning af netkomponenter blive opdaget, her-
under tastefejl. Sekretariatet har beregnet procentvise ændringer for det en-
kelte selskabs indberetninger i forhold til sidste år. I sagens natur kan der 
være afvigelser, hvis der er sket ændringer af netkomponenter. Markante 
afvigelser i netkomponenter mellem de to seneste år er blevet undersøgt 
nærmere, idet sekretariatet har kontaktet en række selskaber for at få be-
kræftet den enkelte indberetning. Enkelte af sekretariatets henvendelser har 
givet anledning til efterfølgende rettelser i indberetningen af netkomponen-
ter.   

 
 
Fastsæt afskrivningsækvivalenter på baggrund af genanskaffelsespriser 
Dansk Energi finder det meget uheldigt, at reguleringen i sig selv kan påvir-
ke virksomhedernes beslutninger, når dette ikke er begrundet i drifts- eller 
samfundsøkonomiske forhold. Det vil derfor minimere den regulatoriske 
usikkerhed og påvirkning af markedet, hvis afskrivningsækvivalenterne i 
stedet baseres på genanskaffelsespriser, da de historiske afskrivningsækvi-
valenter afviger væsentligt fra de afskrivninger, som en nyinvestering giver 
anledning til. 
 
Boks 1.3. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Afskrivningsækvivalenter er estimeret på baggrund af historiske data. Der 
er således tidsmæssig sammenhæng mellem afskrivningsækvivalenter og 
størstedelen af de netkomponenter, der afskrives på. Benchmarking bygger 
på historiske data. Formålet med benchmarking er bl.a. at kortlægge ineffi-
ciens hos netselskaberne og derved skabe incitament til en mere effektiv 
drift, eksempelvis ved udskiftning af eksisterende aktiver til mere moderne 
aktiver.  
 
Energitilsynets sekretariatet udarbejder dog løbende analyser af netvolu-
men-modellen, og Energitilsynets sekretariat vil i forbindelse med dette ar-
bejde revurdere afskrivningsækvivalenterne i benchmarkingen. 
   

 
Ad 2. Ekstraordinære omkostninger 
Energitilsynets sekretariat har i tidligere afgørelser og i høringsudkastet 
valgt at udelade visse omkostninger fra benchmarkinggrundlaget. Det er 
Dansk Energis opfattelse, at det er essentielt for benchmarkingens trovær-
dighed at disse ekstraordinære omkostninger, udelades af benchmarking-
grundlaget, da dette kun bør indeholde oplysninger, der viser noget om virk-
somhedernes økonomiske effektivitet.  
 
Udeladelsen af ekstraordinære omkostninger er især vigtig, fordi indtægts-
rammereduktioner som følge af den økonomiske benchmarking giver varige 
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reduktioner. Et enkelt år med ekstraordinære omkostninger ville derfor kun-
ne ødelægge indtægtsgrundlaget for en fuldt effektiv virksomhed. Det er ik-
ke formålet med Energitilsynets benchmarking. 
 
Dansk Energi finder det derfor i strid med benchmarkingens formål, at 
Energitilsynets sekretariat lægger op til at indsnævre definitionen af ekstra-
ordinære omkostninger, og at korrektions- /bagatelgrænsen – for især de 
større selskaber - sættes så højt. 
 
Supplér bagatelgrænsen for ekstraordinære omkostninger med et fast beløb 
på fx 250.000 kr. 
Dansk Energi har forståelse for, at der sættes en beløbsmæssig grænse for, 
hvilke omkostninger Energitilsynets sekretariat kan godkende som ekstraor-
dinære. Alternativt kunne administrationsomkostningerne til behandling af 
ordningen blive voldsomme. 
 
Igen i år lægger Energitilsynets sekretariat op til, at grænsen fastsættes til 
0,5 % af det enkelte selskabs netvolumen (i 2008). 
 
Dansk Energi finder denne vurdering ubalanceret, da vi ikke anser beløb på 
op mod 4,7 mio. kr.1for bagatelagtige. Vi forventer, at Energitilsynets sekre-
tariat deler vores opfattelse. 
 
Specielt fordi ekstraordinære omkostninger vurderes hver for sig i forhold 
til bagatelgrænsen, virker denne bagatelgrænse ubegrundet. 
 
Specifikt fremgår det af høringsudkastet, at SEAS-NVE på denne baggrund 
har fået afvist en ekstraordinær omkostning på ca. 2,5 mio. kr., mens DONG 
Energy har fået afvist to poster à 2,1 mio. kr. Derudover kommer, at mange 
slet ikke har søgt om korrektion for ekstraordinære omkostninger, velviden-
de at deres omkostning ligger under Energitilsynets bagatelgrænse. 
 
For SEAS-NVE betyder afvisningen af denne ene post foruden et højere 
omkostningsindeks, at deres påvirkelige omkostninger, som de pålægges at 
effektivisere, er 2,5 mio. kr. højere, end de burde være. Herved reduceres 
SEAS-NVE’s indtægtsramme med knap 250.000 kr. mere, end hvis Energi-
tilsynets bagatelgrænse havde været af en rimelig størrelse. 
 
For DONG Energy medfører afvisningen af de to ovennævnte poster alene, 
at deres indtægtsramme reduceres med ca. 750.000 kr. mere, end hvis baga-
telgrænsen havde ligget på et rimeligt niveau. 
 
For begge virksomheder gælder desuden, at der findes poster, som de ikke 
har oplyst Energitilsynets sekretariat om, da de ligger under bagatelgrænsen.  

                                                 
1 Svarende til 0,5 pct. af DONG Energys samlede indtægtsramme. 
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For Dansk Energi virker det usagligt, at Energitilsynets sekretariat bagatelli-
serer beløb på denne størrelse. Betydningen for virksomhedernes indtægts-
rammer er alvorlig og varig. Bagatelgrænsen kan på baggrund af ovenståen-
de eksempler selvsagt ikke begrundes med, at administrationsomkostnin-
gerne forbundet med ordningen er for store. 
 
Hertil kommer, at mange ekstraordinære omkostninger er langtfra perfekt 
korrelerede med netvolumen. I mange tilfælde vil størrelsen på de enkelte 
poster med ekstraordinære omkostninger være uafhængig af størrelsen på 
virksomhedens netvolumen. De større virksomheder vil oftest have flere po-
ster med ekstraordinære omkostninger, mens størrelsen på den enkelte post 
kan være lige stor i en mindre og en større virksomhed. Med Energitilsynets 
hidtidige praksis korrigeres de større virksomheders omkostninger ikke for 
ekstraordinære omkostninger, mens de mindre virksomheders omkostninger 
korrigeres for samme ekstraordinære omkostninger. Energitilsynets princip 
om, at hver enkelt ekstraordinær omkostning skal overstige bagatelgrænsen 
er således med til at gøre benchmarkingen mindre balanceret og retvisende. 
 
Dansk Energi anbefaler på baggrund af ovenstående, at Energitilsynet sup-
plerer bagatelgrænsen på 0,5 % af netvolumen med et fast beløb på fx 
250.000 kr. (tilsvarende bagatelgrænsen i indtægtsrammebekendtgørelsens 
§§ 12, 13 og 17). Hvis summen af ekstraordinære omkostninger overskrider 
en eller begge disse grænser, korrigeres virksomhedernes benchmarkgrund-
lag og påvirkelige omkostninger. 
 
Boks 1.4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Som beskrevet bliver der i benchmarkingen korrigeret for ekstraordinære 
omkostninger. De ekstraordinære poster bliver vurderet enkeltvis, når der 
er tale om selvstændige poster. Dette gøres for at undgå at selskabet skal 
kunne samle flere små poster sammen og derved minimere omkostninger-
ne, der indgår i benchmarkingen.  
 
Bagatelgrænsen er 0,5 pct. af netvolumen. Ved at tage udgangspunkt i det 
enkelte selskabs netvolumen bliver alle selskaber efter sekretariatets vurde-
ring netop behandlet relativt ens. Ved at supplere bagatelgrænsen med en 
fast grænse på kr. 250.000 vil store selskaber få en relativ større fordel i 
forhold til små selskaber. Det strider mod princippet i netvolumenmodel-
len, som netop er kendetegnende ved, at selskaber med forskellig størrelse 
og karakteristika kan benchmarkes mod hinanden.  
 
Der eksisterer en række grundlæggende vilkår ved at drive en elnetvirk-
somhed, herunder at der kan opstå ekstraordinære omkostninger. Ekstraor-
dinære omkostninger, der beløbsmæssigt er under bagatelgrænsen må be-
tragtes som værende en del af netselskabets driftsomkostninger.   
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Alle migreringsomkostninger er ekstraordinære 
Energitilsynets sekretariat skriver på side 37 i bilaget til høringsudkastet, at 
der fortsat kun korrigeres for ekstraordinære it-omkostninger i forbindelse 
med fusion og opkøb. Øvrige ekstraordinære migreringsomkostninger kor-
rigeres der ikke for. 
 
Dansk Energi vil i den forbindelse gerne påpege, at denne beslutning ikke 
understøtter efficiente Fusionsbeslutninger. 
 
Boks 1.5. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Sekretariatet er uenig i at udeladelsen af andre ekstraordinære omkostninger 
ved fusioner kan forventes i sig selv at hindre efficiente fusioner. Det er 
Energitilsynets sekretariats vurdering, at to eller flere selskaber der vælger 
at fusionere gør dette ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper. Det 
er ikke rimeligt at forvente, at hvert delelement i en fusion skal give et posi-
tivt bidrag til fusionen. Dette kan heller ikke forventes at gælde i andre, 
konkurrenceudsatte sektorer.  
 
 
Omkostninger ved pålagte kabelomlægninger er ekstraordinære for det en-
kelte selskab 
Energitilsynets sekretariat angiver på side 37-38, at de ikke opfatter pålagte 
kabelomlægninger på de højere spændingsniveauer (50-60 kV) som ekstra-
ordinære, idet de forekommer relativt hyppigt. Dansk Energi finder af flere 
grunde denne opfattelse usaglig og uhensigtsmæssig. 
 
For det første er det rigtigt, at virksomhederne på landsplan jævnligt bliver 
bedt om at omlægge kabler, der ligger på gæsteprincip, men for den enkelte 
virksomhed er det ikke en fast omkostningspost, der ligger på et stabilt ni-
veau. For den enkelte virksomhed er der altså tale om en ekstraordinær om-
kostning, som de ikke selv har mulighed for at påvirke. Omkostningerne va-
rierer således med udefrakommende omstændigheder - ikke virksomheder-
nes effektivitet. 
 
For det andet vil det have utilsigtede konsekvenser for benchmarkingen at 
betragte disse varierende omkostninger som en del af den daglige drift. I en 
situation, hvor alle virksomheder er lige effektive i deres daglige drift, og 
hvor det hvert andet år er den ene halvdel, der har ekstraordinære omkost-
ninger til kabelomlægninger, og det andet år er den anden halvdel, der har 
disse omkostninger, vil den ene halvdel blive benchmarket som ineffektive 
halvdelen af tiden, og de øvrige år vil den anden halvdel benchmarkes som 
ineffektive. Resultatet bliver, at på trods af at alle virksomheder er lige ef-
fektive, vil alle virksomheders indtægtsrammer reduceres varigt. 
 
Det er ikke hensigtsmæssigt, at det er antallet af pålagte kabelomlægninger i 
det enkelte år, der afgør, hvilke selskaber, der fremtræder mest effektive, da 
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effektivitet ikke er korreleret med tredjepartsbeslutninger om omlægning af 
kabler. Da der for flere selskaber er tale om meget store omkostningsposter, 
påvirker disse særlige omkostninger i høj grad benchmarkingresultatet for 
de berørte virksomheder. 
 
Ovenstående betragtninger om pålagte kabelomlægninger gælder for alle 
spændingsniveauer - ikke kun de højere. 
 
Boks 1.6. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil 
Sekretariatet har modtaget flere ansøgninger, både ved dette års benchmar-
king og tidligere år, om korrektion af pålagte kabelomlægninger som eks-
traordinære omkostninger. Derfor finder Energitilsynets sekretariat ikke 
disse omkostninger som værende ekstraordinære, da pålagte kabelomlæg-
ninger må være en del af de driftsomkostninger som et selskab må forvente 
at opleve over en årrække. Et selskabs omkostninger vil også variere fra år 
til år af andre årsager end blot pålagte kabelomlægninger. Disse variationer 
bliver heller ikke korrigeret i benchmarkingen.  

 
Ad 3. Korrektion for fordyrende rammevilkår 
Benchmarking handler om at sammenligne det usammenlignelige, hvilket 
givetvis er en stor udfordring. Netop det faktum, at virksomhedernes om-
kostninger på mange måder er usammenlignelige, medfører, at virksomhe-
dernes omkostninger nødvendigvis skal korrigeres, så de fremtræder mere 
sammenligneligt. Metoden til korrektion af fordyrende rammevilkår er der-
for ekstremt vigtig – især for distributionsvirksomhederne, der er meget for-
skellige. 
 
For transmissionsvirksomhederne har Energitilsynet fundet, at virksomhe-
derne kan opdeles i to grupper baseret på kabellægningsgrad og andel af 
50/60 kV net. I takt med at kabellægningsgraden stiger hos alle virksomhe-
der, vil Dansk Energi gerne benytte denne lejlighed til at opfordre Energitil-
synets sekretariat til fremover at overveje opdelingen og samtidig foretage 
en grundigere analyse af, hvilke rammeforhold, der kan virke fordyrende for 
transmissionsvirksomheder. Dansk Energi vil med glæde indgå i denne pro-
ces. 
 
Hvad angår distributionsvirksomhederne, anser vi ligesom Energitilsynets 
sekretariat kundetæthed som et signifikant fordyrende rammevilkår. Ved en 
nøje vurdering af den nuværende korrektionsmetode, finder vi dog, at Ener-
gitilsynets sekretariat relativ simpelt kan forbedre modellen til korrektion 
for fordyrende rammevilkår væsentligt. 
 
Vi opfordrer således Energitilsynets sekretariat til at inddrage følgende for-
hold i korrektionsmodellen: 
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· Omkostningsindekset er ikke en lineær men rettere en konkav voksende 
funktion af 
kundetætheden 
· Med den nuværende korrektion for fordyrende rammevilkår er det udtryk 
for en modelfejl 
at korrigere virksomhedernes omkostningsindeks til en fælles (gennemsnit-
lig) kundetæthed 
 
Omkostningsindekset forholder sig ikke lineært til kundetætheden 
Energitilsynets sekretariat har igen i år estimeret, at der er en signifikant po-
sitiv sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks. Dette er in-
diskutabelt, og Dansk Energi vil derfor henlede opmærksomheden på, at 
sammenhængen rettere er konkav2, således at den marginale omkostning, 
som en øget kundetæthed medfører, er aftagende. Dette virker også intuitivt 
logisk. 
 
Foretages en log-log-regression3 af data i stedet for en lineær regression vil 
forklaringsgraden øges og korrektionen vil være mere retvisende. 
 
En opdeling af data i to grupper med henholdsvis lav og høj kundetæthed 
afslører endvidere, at det kan afvises, at hældningen mellem omkostningsin-
deks og kundetæthed er den samme for de to grupper. Derimod kan dette 
ikke afvises, hvis der benyttes log-log-regression. Disse egenskaber taler så-
ledes også for at benytte den konkave korrektion. 
 
Forskellen på disse to regressioner af fordyrende rammevilkår er skitseret i 
figur 1 nedenfor. 
 

                                                 
2 Dette kan fx ses af en figur tilsvarende figur 2.1, som Energitilsynets sekretariat har vist 
på side 14 i bilaget til høringsudkastet, hvor sidste års data (som vises i figur 2.1) erstattes 
med de nyeste data. 
3 Med en log-log-regression menes den lineære sammenhæng mellem den 
naturlige logaritme til omkostningsindekset og den naturlige logaritme til 
(hver af) de forklarende variable (kundetætheden): 
( ) ln Oi,t = b 0 +b1 × ln (Ki,t )+ ei,t (samme notation som i boks 2.1 i bila-
get til høringsudkastet). 
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Dansk Energi finder denne konkave korrektion mere intuitiv, mere retvisen-
de og lige så ukompliceret som den lineære korrektion. Vi mener derfor, at 
Energitilsynets sekretariat bør implementere denne korrektion i årets 
benchmarkafgørelse. 
 
Med en lineær korrektion er det ikke retvisende at korrigere omkostningsin-
dekset, så virksomhederne sammenlignes for en fiktiv kundetæthed – virk-
somhederne bør i stedet vurderes ved egen kundetæthed 
 
I den hidtil brugte model har Energitilsynets sekretariat korrigeret alle virk-
somheders omkostningsindeks til en fælles referencekundetæthed. Dansk 
Energis analyse af denne metode viser dog, at metoden indebærer en uhel-
dig modelfejl. 
 
Virksomhedernes effektiviseringspotentiale bør ikke beregnes ved en anden 
kundetæthed end den faktiske, da dette giver kvantitativt forkerte resultater. 
 
I nedenstående figur 2 er virksomhed A’s effektiviseringspotentiale (udtrykt 
i %) givet ved længden af den røde linje divideret med længden af den blå. 
Da den røde linje er lige lang, uanset hvilken kundetæthed effektiviteten 
bliver evalueret ved, men længden af den blå varierer, vil virksomhed B 
fremstå med et større effektiviseringspotentiale, når der evalueres ved den 
gennemsnitlige kundetæthed end ved den faktiske kundetæthed. Omvendt 
ville det gælde, hvis A blev målt til at være mindst effektiv. 
 
Modelfejlen indebærer, at virksomheder med relativ høj kundetæthed, der 
effektiviserer sig i henhold til Energitilsynets beregnede effektiviseringspo-
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tentiale, vil fremstå mere effektive end de mest effektive selskaber. Dette 
kan selvfølgelig ikke være meningen. 
 

 
 
Modelfejlen fremkommer ikke, når der benyttes log-log-korrektion, da den-
ne korrektion i sig selv er relativ. Problemet kan derfor løses simpelt ved at 
anvende Dansk Energis forslag om log-logkorrektion for fordyrende ram-
mevilkår. 
 
Alternativt eller ved anden konkav korrektion bør den nuværende korrektion 
af omkostningsindeks erstattes af et individuelt ”benchmarkindeks”, der 
korrekt afspejler de fordyrende rammevilkår, som virksomheden står over 
for i eget netbevillingsområde med egne fordyrende rammevilkår. Bench-
markindekset bør således beregnes som en funktion af de fordyrende ram-
mevilkår (kundetætheden). 
 
Grafisk vil det målte effektiviseringspotentiale være den lodrette afstand 
mellem det faktiske omkostningsindeks og benchmarkindekset (se eksempel 
i figur 3). 
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Vi noterer os desuden, at Energitilsynets sekretariat har undersøgt omkost-
ningsforhold for selskaber, der er særligt udsatte for korrosion. Energitilsy-
net finder på denne baggrund ikke, at der er tale om et fordyrende ramme-
vilkår. Ikke desto mindre er det et forhold, selskaberne i praksis er påvirket 
af. Derfor er det vores opfattelse, at forholdet bør undersøges nærmere. Se i 
øvrigt Dansk Energis høringssvar vedr. opdateret økonomisk model til god-
kendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer af 19. maj 2010, s. 3 
midt. 
 
Vi håber, at Energitilsynets sekretariat snarest muligt vil indgå i en dialog 
med Dansk Energi om korrektionen for fordyrende rammevilkår, så bench-
markingen i højere grad kan afspejle virksomhedernes økonomiske effekti-
vitet. Vi mener, at det er vigtigt, at disse forhold inddrages i årets afgørelse, 
og som det er pointeret ovenfor, afhjælpes begge de skitserede problemer 
med en log-log-korrektion. 
 
Boks 1.7. Energitilsynets bemærkninger hertil 
Energitilsynets sekretariat bemærker indledningsvis, at der er en signifikant 
positiv sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed. Sekreta-
riatet er enig med Dansk Energi i, at den marginale omkostning, som en 
øget kundetæthed medfører, intuitivt set må forventes at være aftagende.  
 
Sekretariatet har opstillet den skitserede model ved at tage den naturlige 
logaritme til hhv. kundetæthed og omkostningsindeks for de poolede data. 
På baggrund af observationerne mellem kundetæthed og omkostningsin-
deks kan der foretages en lineær regression, der udtrykker aftagende mar-
ginal omkostning som følge af øget kundetæthed. Denne regression er sig-
nifikant og medfører en højere R2 værdi end den eksisterende lineære mo-
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del.  
 
Beregningen af det korrigerede omkostningsindeks for det enkelte selskab 
sker ved først at tage den naturlige logartime til omkostningsindekset, kun-
detætheden og den gennemsnitlige kundetæthed. Herefter beregnes det kor-
rigerede omkostningsindeks for det enkelte selskab som tidligere, men nu 
med naturlig logaritme-værdier. Det korrigerede omkostningsindeks trans-
poneres ved at anvende eksponentialfunktionen, således at samtlige korri-
gerede omkostningsindeks har positive værdier. Herefter beregnes bench-
mark-fraktil og effektiviseringskrav efter samme metode som tidligere. 
 
Det samlede effektiviseringskrav falder ved den nye metode alt andet lige. 
Enkelte selskaber får hævet effektiviseringskravet, mens andre selskaber 
får reduceret kravet som følge af metodeskiftet. Typisk vil selskaber med 
høj kundetæthed opleve en reduktion af effektiviseringskravene i forhold 
til den tidligere model.  
 
En log-log regression af data vil øge forklaringsgraden af sammenhængen 
mellem omkostningsindeks og kundetæthed.  
 
Sekretariatet har således analyseret den foreslåede metode til beregning af 
effektiviseringskrav for distributionsselskaber. Sekretariatet er enige med 
Dansk Energi mht. til ændring af metode og har valgt at implementere me-
toden fra og med dette års benchmarking. Metoden er mere detaljeret be-
skrevet i bilag 2 til Tilsynsnotatet. 
 
Sekretariatet har i bilaget til høringsudkastet foretaget tests for fordyrende 
rammevilkår, herunder test for korrosion. Test for korrosion er foretaget 
for distributionsselskaber samt transformerforeninger. Det er signifikant, at 
distributionsselskaber ved den jyske vestkyst ikke stilles dårligere i 
benchmarkingmodellen i forhold til selskaber, der ikke har elnet ved den 
jyske vestkyst.  Det er ligeledes signifikant, at transformerforeninger ved 
den jyske vestkyst ikke stilles dårligere i benchmarkingen i forhold til de 
øvrige transformerforeninger. Det er sekretariatets vurdering, at DE ikke er 
fremkommet med nye argumenter i forhold til tidligere og sekretariatet 
vurderer, at forholdet vedr. korrosion er undersøgt fyldestgørende. 
 

 
Ad 4. Modelproblemer ved fusion af virksomheder med forskellige 
rammevilkår 
Dansk Energi har bemærket, at resultatet af benchmarkingen påvirkes uhen-
sigtsmæssigt, når virksomheder fusionerer og benchmarkes som én samlet 
virksomhed. To virksomheder med forskellig kundetæthed vil således 
benchmarkes som væsentligt mindre effektive, hvis de benchmarkes som ét 
selskab end hver for sig. Også hvis de inden fusionen havde samme korrige-
rede omkostningsindeks. 



 19/33 
 
 

 
Dansk Energi har skitseret en fusion mellem to (virkelige) virksomheder, A 
og B. Omkostningsindeks, kundetæthed og korrigeret omkostningsindeks 
for disse to virksomheder samt en hypotetisk fusionsvirksomhed er givet i 
tabel 1 og illustreret i figur 4. 
 

 
 

 
 
I det anførte eksempel, illustreret i figur 4, er der hverken tale om, at virk-
somhederne er mere eller mindre effektive efter en fusion, men når de fusi-
onerer beregnes et højere effektiviseringspotentiale. Netkomponenter, om-
kostninger, kunder og administration er det samme, men effektiviteten må-
les meget forskelligt. Dette er selvsagt en uhensigtsmæssig modelteknisk 
inkonsistens, som sætter spørgsmålstegn ved modellens egenskaber, og som 
kan påvirke fusionsovervejelser og dermed modvirke den strukturudvikling 
og konsolidering i branchen, som var et af de væsentlige hensyn bag de 
grundlæggende ændringer af elforsyningsloven, der blev gennemført med 
lov nr. 494 af 9. juni 2004, hvor blandt andet kapitalbegreberne blev ændret. 
Det fremgår således flere steder af lovens forarbejder, at ændringerne blandt 
andet blev gennemført som følge af et politisk ønske om netop at fremme 
strukturudviklingen i elsektoren. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at bench-
markmodellen skaber modsatrettede incitamenter i forhold hertil. 
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Dansk Energis beregninger viser, at ovennævnte eksempel ikke er et uhel-
digt tilfælde. Vores analyse viser derimod, at dette misforhold gør sig gæl-
dende i langt de fleste (hypotetiske) fusioner af selskaber med forskellige 
rammevilkår. 
 
Nedenfor i tabel 1.a-d oplister vi en række eksempler herpå: 

 
 
Vores analyse viser, at baggrunden for, at næsten alle fusioner vil resultere i 
et dårligere benchmarkresultat (alt andet lige) er en række ikke-lineære 
sammenhænge i modellen. 
 
Beregningen af det fusionerede selskabs effektiviseringskrav svarer til en 
sammenvægtning af de enkelte selskaber, hvor der imidlertid anvendes 3 
forskellige vægte forskellige steder i beregningen.  
 
De benyttede vægte er: 
 
1. Netvolumen (til beregning af omkostningsindeks) 
2. Km lavspændingsnet (til beregning af kundetæthedsfaktoren) 
3. Påvirkelige omkostninger (til beregning af det absolutte effektiviserings-
krav) 
 
Derudover påvirker 2 ikke-lineære forhold i modellen resultatet af en fusi-
on: 
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4. Der divideres med omkostningsindekset for at finde effektiviseringskra-
vet. 
 
Da det generelt gælder, at 
 

 
 
vil effektiviseringskravet for et fusioneret selskab normalt ikke svare til en 
sammenvægtning af de tidligere selskabers krav. 
 
5. Modellen indeholder en fejl, idet selskaber med høj kundetæthed får et 
for højt effektiviseringskrav, mens det modsatte gælder for selskaber med 
lav kundetæthed (påpeget og forklaret andetsteds i høringssvaret). 
 
Især det forhold, at der sker forskellig vægtning i beregningen af et samlet 
omkostningsindeks og en samlet kundetæthed gør fusion uattraktivt i 
benchmarksammenhæng. Dette vægtningsproblem kan dog afhjælpes ved fx 
at omdefinere ”kundetæthed” fra målere pr. km lavspænding til målernes 
andel af den samlede netvolumen, mens andre modelproblemer kræver stør-
re justeringer af modellen. 
 
Det er Dansk Energis holdning, at fusioner bør behandles neutralt i bench-
markingen. Hvis dette ikke er muligt inden for den nuværende model, bør 
Energitilsynets sekretariat sikre, at ingen straffes alene på grund af fusione-
ring af selskaber. 
 
Dansk Energi ser derfor frem til, at Energitilsynets sekretariat korrigerer for 
denne uhensigtsmæssighed. Dansk Energi vil ikke kunne acceptere en sådan 
modelfejl i Energitilsynets endelige benchmarkafgørelse. 
 
Boks 1.8. Energitilsynets bemærkninger hertil 
En fusion må forventes at være en samlet vurdering af fordele og ulemper 
og ikke en proces, hvor hvert enkelt delelement i processen skal give et po-
sitivt bidrag. Derudover er en fusion kendetegnet ved højere omkostninger 
i starten og lavere på mellemlang sigt. Sekretariat har valgt at fritage mi-
greringsomkostninger ved IT-systemer, som er en af de typisk mest om-
kostningstunge poster ved fusioner, for at give et yderligere incitament til 
at fusionere. Ved fusioner af to eller flere selskaber gælder, at de samlede 
omkostninger skal tilpasses den nye selskabsstruktur. Hvis der ikke sker en 
tilpasning af omkostninger, vil en fusion sandsynligvis medføre ineffektivi-
tet målt på baggrund af de samlede omkostninger. Der kan derfor være et 
større effektiviseringspotentiale efter en fusion. Modellen afspejler dette 
forhold og giver efter sekretariatets vurdering dermed det rette incitament 
til at tilskynde en tilpasning af omkostninger.   
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Opsummering 
Dansk Energi opfordrer Energitilsynets sekretariat til at gøre den økonomi-
ske benchmarking mere retvisende ved allerede i år at implementere følgen-
de forslag: 
 
· Basér beregningen af best practice på data for flere år 
· Benyt log-log-regression af sammenhængen mellem kundetæthed og om-
kostningsindeks eller foretag alternativt anden konkav estimering af fordy-
rende rammevilkår 
· Beregn et individuelt benchmarkindeks for hver virksomhed, der tager ud-
gangspunkt i virksomhedens givne fordyrende rammevilkår (kundetæthe-
den) eller benyt ovennævnte log-log-korrektion 
· Foretag en grundigere teknisk revision af data 
· Korriger modellen så en fusion af virksomheder ikke i sig selv giver an-
ledning til et højere beregnet effektiviseringspotentiale 
 
Det er Dansk Energis opfattelse, at disse fem forslag uden problemer kan 
implementeres i årets benchmarkafgørelse og derved styrke den. Dansk 
Energi vil selvfølgelig gerne uddybe hvert af disse initiativer og diskutere 
metodevalg m.v. 
 
 
2. Dansk Energis bemærkninger vedr. benchmarking af kva-
litet i leveringen  
Dansk Energi ser positivt på Energitilsynets intentioner om, at landets el-
forbrugere fortsat skal sikres en høj kvalitet i leveringen. Dansk Energi støt-
ter derfor, at netselskaberne skal have incitamenter, der kan motivere til at 
opretholde den høje danske kvalitet i leveringen i fremtiden. Reguleringen 
skal dog være troværdig og gennemskuelig, hvis den skal give de rette inci-
tamenter. Hvad angår Energitilsynets sekretariats benchmarking af kvalitet i 
leveringen ønsker Dansk Energi at fremføre specifikke bemærkninger om 
følgende:  
 

1. Tærskelværdier skal være sagligt funderet i kundens ople-
velse og forventning og skal sigte mod opretholdelse af den 
høje leveringssikkerhed 
 
2. Overordnede tærskelværdier skal være kendte, så de kan 
bruges som pejlemærker i det nettekniske arbejde 
 
3. Øgede krav til kvalitet i leveringen mangler dokumentation 
og begrundelse 

 
4. Fokus på kundens oplevelse 
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5. Ønske om større graduering på aggregeret niveau 

 
2.1. Tærskelværdierne skal være sagligt funderet i kundens oplevel-
se og forventning og skal sigte mod opretholdelse af den høje leve-
ringssikkerhed    
Som pointeret ovenfor er det Dansk Energis holdning, at netvirksomheder, 
der ikke leverer tilstrækkelig kvalitet, skal betale en forbrugerkompensation. 
Men vi finder det fortsat uhensigtsmæssigt og usagligt af Energitilsynets se-
kretariat at fastlægge tærskelværdierne for tilfredsstillende kvalitet på ag-
gregeret niveau ud fra en 80/20-betragtning af nettet, hvor 80 % antages at 
have en tilfredsstillende kvalitet, mens 20 % fortsat antages at have en util-
fredsstillende kvalitet. I Danmark har vi ekstremt høj leveringssikkerhed, og 
disse forudsætninger for benchmarkingen er derfor ikke bare udokumente-
rede men også sagligt/teknisk ubegrundede. 
 
Faktum er, at alle danske elnetselskaber giver kunderne en høj kvalitet i le-
veringen, hvorfor det savner hold i virkeligheden at antage, at den femtedel 
af nettet med flest/længst fejl ikke er af høj kvalitet. 
 
I den økonomiske benchmarking argumenterer Energitilsynets sekretariat 
for, at deres metode skal foregive en konkurrencesituation på et almindeligt 
ikke-monopolistisk marked. Dette kunne også være formålet med regulerin-
gen af kvalitet i leveringen. Men der er særlige forhold, der taler imod. På 
konkurrencemarkeder ser man, at selskaber konkurrerer på de parametre, 
hvor de har mulighed for at differentiere sig. Det giver nemlig ikke mening 
at forsøge at konkurrere på udifferentierbare parametre. Med den høje leve-
ringskvalitet, som vi har i Danmark, kan ingen selskaber forbedre deres le-
veringskvalitet i en grad, der gør dem i stand til at differentiere sig fra de 
øvrige (forskellen på 99,99 % og 100 % er meget lille). Det giver derfor ik-
ke mening at foregive en konkurrencesituation på kvalitet i leveringen med 
den generelt høje leveringssikkerhed, vi har i Danmark. 
 
Benchmarkingen bør i stedet fokusere på at skabe incitament til at oprethol-
de den nuværende høje kvalitet i leveringen i overensstemmelse med det er-
klærede mål fra den politiske aftale af 9. maj 2003 (jf. punkt 61 i høringsud-
kastet). En fast tærskelværdi er ideel i denne sammenhæng.  
 
Kabellægningsgraden i Danmark, der giver en indikation af nettets robust-
hed, er i dag 95,5 % på lavspænding og 93,6 % for statistikområdet 6-25 
kV. Disse værdier ligger langt fra det 80/20-niveau, som Energitilsynet hid-
til har anvendt til fastlæggelse af tærskelværdierne. 
 
Dansk Energi anbefaler derfor fortsat, at tærskelværdierne på aggregeret ni-
veau fastlægges ud 
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fra den samlede kundemasse frem for ud fra mængden af net, samt at en 
tærskelværdi på baggrund af kundemassen opstilles ud fra saglige/objektive 
kriterier og under hensyntagen til kundernes oplevelse og kundernes for-
ventninger til kvalitet i leveringen. 
 
Boks 2.1. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil  
Energitilsynets sekretariat er enig i, at de anvendte variable til at måle kvalitet i leve-
ringen: Afbrudsvarighed og afbrudshyppighed ikke giver et fuldstændigt billede af de 
omkostninger som den enkelte forbruger eller virksomhed oplever i forbindelse med 
mangelfuld kvalitet i leveringen. Den enkelte forbrugers eller virksomheds opfattelse 
af kvalitet i leveringen afhænger således af en lang række parametre som f.eks. tids-
punkt på døgnet, årstid, den konkrete forbrugers eller virksomhedens individuelle be-
hov for elektricitet som en følge af højt/lavt forbrug af elektricitet. Endvidere kan tab 
af produktion eller forøget slid på produktionsudstyr spille en rolle for virksomheder. 
Det vil kræve betydeligt mere detaljerede indberetninger fra netselskaberne, hvis 
Energitilsynets sekretariat skal kunne måle netselskabernes kvalitet i leveringen ud fra 
en bredere definition end blot afbrudshyppighed og afbrudsvarighed.  
 
I sit høringssvar er Dansk Energi dog ikke fremkommet med konkrete forslag til, 
hvordan Energitilsynets sekretariat i forbindelse med benchmarkingen af netselska-
bernes kvalitet i leveringen i højere grad kan tage hensyn til kundernes oplevelser og 
forventninger til kvalitet i leveringen.  
 
Energitilsynets sekretariat har derfor ikke fundet grundlag for at ændre på den metode 
som bliver anvendt til at måle netselskabernes kvalitet i leveringen. Det er således 
Energitilsynets sekretariats vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger 
mere klart definerede metoder, der sikrer mere retvisende empirisk data af kundernes 
oplevelser og forventninger til kvalitet i leveringen. 
 
Energitilsynets sekretariat vil i forbindelse med udarbejdelsen af næste års benchmar-
king af kvalitet i leveringen overveje om og i givet fald hvordan ovenstående forhold 
kan inddrages. I forbindelse med dette arbejde vil Energitilsynets sekretariat inddrage 
branchen. 
  
Dansk Energi fremhæver i sit høringssvar endvidere, at det er misvisende, at bench-
markingen foregiver en konkurrencesituation ved at lade netselskaberne konkurrere 
med hinanden omkring kvalitet i leveringen, da netselskaberne kun i yderst begrænset 
omfang kan differentiere sig fra hinanden inden for leveringssikkerhed.  
 
Energitilsynets sekretariat er ikke enig med Dansk Energi, da konkurrence netop til-
skynder selskaber inden for konkurrenceudsatte markeder til at forbedre både deres 
økonomiske effektivitet og kvaliteten af deres produkter. Det kan være omkostnings-
fuldt for en virksomhed at udvikle og/eller producere produkter af høj kvalitet. Derfor 
skal et selskab således vælge den kombination af produktkvalitet og omkostningsef-
fektivitet, der sikrer virksomheden den maksimale indtjening. Kvalitet og pris er såle-
des vigtige parametre for en virksomheds konkurrenceevne på et konkurrenceudsat 
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marked. 
 
Formålet med benchmarkingen af hhv. netselskabernes økonomiske effektivitet og 
netselskabernes kvalitet i leveringen er netop at få netselskaberne til at konkurrere på 
kombinationen af omkostningseffektivitet og kvalitet i leveringen. Et netselskab vil 
således kunne differentiere sig fra de øvrige netselskaber ved at have en relativt høj 
kvalitet i leveringen og samtidigt være blandt de mest omkostningseffektive net-
selskaber.  I denne sammenhæng bemærker Energitilsynets sekretariat, at en række 
netselskaber ved dette års benchmarking, hverken bliver pålagt effektiviseringskrav 
fra den økonomiske benchmarking eller forbrugerkompensation ved benchmarkingen 
af netselskabernes kvalitet i leveringen, jf. figuren nedenfor. 
 

Sammenhæng mellem krav ved hhv. økonomisk effektivi tet og 
kvalitet i leveringen
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Tre af de fem mest omkostningseffektive distributionsselskaber, to ud af de tre mest 
effektive transmissionsselskaber og samtlige af de tre mest effektive transformerfor-
eninger modtager således ingen krav om forbrugerkompensation som følge af uaccep-
tabel kvalitet i leveringen. 
 
Et netselskab kan dermed differentiere sig fra de øvrige netselskaber ved både at have 
en relativt høj kvalitet i leveringen og samtidig være blandt de mest omkostningsef-
fektive netselskaber.  
 
Endvidere forekommer der intet empirisk bevis for, at den anvendte benchmarking af 
netselskabernes kvalitet i leveringen har medført, at netselskaberne ikke kan være re-
lativt omkostningseffektive og samtidig have en acceptabel kvalitet i leveringen, jf. 
figuren ovenfor. Dette indikerer således, at netselskaberne kan opnå en acceptabel 



26/33 

kvalitet i leveringen på en omkostningseffektiv måde. 
 
Ud fra en konkurrencemæssig situation forekommer det således ikke urimeligt, at re-
guleringen tilskynder det enkelte netselskab til både at være mere omkostningseffek-
tivt og have en højere kvalitet end de øvrige netselskaber. Relativt omkostningseffek-
tive netselskaber med en høj kvalitet vil således helt kunne undgå at blive pålagt ef-
fektiviseringskrav og forbrugerkompensation som følge af uacceptabel kvalitet i leve-
ringen.  
 
Energitilsynets sekretariat finder derfor ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at 
ændre på metoden til benchmarkingen af netselskabernes kvalitet i leveringen. 
 
 
 
2.2 Overordnede tærskelværdier skal være kendte, så de kan bruges 
som pejlemærker i det nettekniske arbejde 
En høj kvalitet i leveringen til en omkostningseffektiv pris kan kun opnås, 
såfremt netselskaberne kan opnå en tilstrækkelig forudsigelighed for deres 
drift og investeringer. I kommentarerne til den økonomiske benchmarking 
har vi flere gange påpeget, at benchmarkingen skal foregå gennemsigtigt og 
forudsigeligt, for at virksomhedernes incitament opretholdes. Dette gælder 
også med hensyn til kvalitet i leveringen, hvor det er vigtigt, at virksomhe-
dernes adfærd afspejles i benchmarkingens resultater. 
 
Dansk Energi anbefaler derfor fortsat, at tærskelværdierne – både på aggre-
geret niveau og på enkeltkundeniveau - fastlægges og meldes ud til virk-
somhederne inden årets start. Niveauet for tilstrækkelig kvalitet i levering 
bør således fastlægges for en længere årrække (fx 5 år) og gælde for alle 
virksomheder uanset størrelse og kundemasse. Derved ligestilles alle kunder 
og virksomheder. 
 
En fast og kendt tærskelværdi for en årrække vil føre til begrundede priori-
teringer om fx at forcere en igangværende kabellægning eller igangsætte ud-
skiftning af aldrende netkomponenter. Forudsigeligheden gør virksomhe-
derne i stand til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og derved skabe 
værdi for nuværende og fremtidige kunder. 
 
Som et eksempel på den manglende klarhed om tilstrækkelig kvalitet i leve-
ringen kan nævnes, at tærskelværdien på enkeltkundeniveau på 6-25 kV fra 
2008 til 2009 er skærpet fra 3 afbrud til 2 afbrud. Havde den information 
været kendt inden årets start (dvs. udmeldt før 1. januar 2009), ville virk-
somhederne have haft mulighed for at planlægge deres drift ud fra denne in-
formation, hvilket særligt kunne føre til værdi for de kunder, der historisk 
har været udsat for gentagne afbrud i løbet af et år. 
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Dansk Energi anbefaler derfor, at de årlige tærskelværdier på både aggrege-
ret niveau og på enkeltkundeniveau lægges fast med virkning fra 1. januar 
2011 for fx en 5-årig periode, og at tærskelværdierne meldes ud til selska-
berne senest 31. december 2010.  
 
Herved vil benchmarkingen ikke blot kunne give kunderne kompensation 
for utilfredsstillende kvalitet i leveringen men også fungere som incita-
mentsfremmende værktøj for selskaberne i deres drift af elnettet. 
 
 
Boks 2.2. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil  
Dansk Energi fremhæver i sit høringssvar, at høj kvalitet i leveringen kan 
opnås mere omkostningseffektivt, såfremt tærskelværdierne er kendte over 
en længere periode. Dansk Energi anbefaler derfor, at tærskelværdier bliver 
fastsat ved årsskiftet til at gælde for en længere periode på fx 5 år.    
 
Energitilsynets sekretariat er ikke enig med Dansk Energi, da konkurrence 
som beskrevet i boks 2.1 ovenfor netop tilskynder selskaber inden for kon-
kurrenceudsatte markeder til at forbedre både deres økonomiske effektivitet 
og kvaliteten af deres produkter. Det kan være omkostningsfuldt for en virk-
somhed at udvikle og/eller producere produkter af høj kvalitet. Derfor skal 
et selskab således vælge den kombination af produktkvalitet og omkost-
ningseffektivitet, der sikrer virksomheden den maksimale indtjening. Kvali-
tet og pris er således vigtige parametre for en virksomheds konkurrenceevne 
på et konkurrenceudsat marked. 
 
En række selskaber formår således både at være blandt de mest omkost-
ningseffektive selskaber og samtidigt undgå krav om forbrugerkompensati-
on pga. mangelfuld kvalitet i leveringen. Det er derfor Energitilsynets sekre-
tariats vurdering, at Dansk Energi ikke er fremkommet med tilstrækkeligt 
bevis for, at anvendelsen af en fast tærskelværdi vil kunne begrænse selska-
bernes omkostninger til at forbedre kvaliteten i leveringen. 
 
Energitilsynets sekretariat finder derfor ikke grundlag for på nuværende 
tidspunkt at anvende en fast tærskelværdi i benchmarkingen af netselska-
bernes kvalitet i leveringen. 
 
 
2.3 Øgede krav til kvalitet i leveringen mangler dokumentation og 
begrundelse  
Nedenstående tabel 2 sammenfatter datagrundlaget for de seneste tre års 
benchmarking af kvalitet i leveringen. 
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Dansk Energi er enig med Energitilsynets sekretariat i, at der nødvendigvis 
behøves flere års data for at kunne opstille troværdige og repræsentative 
tærskelværdier. 
 
Dansk Energi finder det derfor inkonsistent, at Energitilsynets sekretariat i 
dette års benchmarking af kvalitet i leveringen kun anvender to års data 
(2008- og 2009-data) for de tre laveste statistikområder, når Energitilsynet 
sidste år benyttede tre års data på flere af disse statistikområder, og netop nu 
selv har adgang til disse data. 
 
Ved kun at anvende to års data (i modsætning til tre eller flere års data), har 
Energitilsynets sekretariat i høringsudkastet lagt op til at øge kravet til kvali-
tet i leveringen markant på flere statistikområder. Det er som tidligere be-
skrevet meget uheldigt, at Energitilsynets ubegrundede ændring af metode 
er afgørende for benchmarkingens resultater. 
 
Nedenstående tabel 3 gengiver tærskelværdierne som anført i høringsudka-
stets tabel 10 på side 50 og viser ændringer fra sidste år til i år. 
 

 
 
Af tabellen fremgår, at både på lavspænding og på 6-25 kV er tærskelværdi-
erne for hyppighed i år faldet markant – både i absolutte tal og procentvis. 
Dette markante fald, der alene skyldes en kortere dataperiode, fratager virk-
somhederne muligheden for at se og høste frugterne af den indsats, som de 
har gennemført de sidste par år netop med det mål at opretholde og evt. for-
bedre kvaliteten i leveringen. Energitilsynets sekretariat lægger således ube-
grundet op til at gå videre end det erklærede formål om at opretholde den 
høje leveringssikkerhed. 
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Endvidere følger Energitilsynets sekretariat de markant øgede krav op med 
at øge forbrugerkompensationen, så den nu maksimalt andrager 2,5 % af de 
påvirkelige omkostninger mod 1,5 % sidste år. Dansk Energi finder, at det 
er en uheldig tendens, der ikke sagligt kan begrundes, og som heller ikke 
begrundes i høringsudkastet. 
 
Ændringen kommer som (indirekte) følge af en opdeling mellem forbruger-
kompensation for høj hyppighed og lang varighed. I tidligere afgørelser 
skulle selskaberne betale den fulde forbrugerkompensation, så snart de 
overskred blot én af tærskelværdierne. Nu lægges der op til, at virksomhe-
derne betaler én forbrugerkompensation for evt. overskridelse af den ene 
værdi og én for 
evt. overskridelse af den anden. Dansk Energi støtter fuldt og helt denne op-
deling. 
 
Desværre har Energitilsynets sekretariat benyttet dette initiativ til at øge den 
samlede forbrugerkompensation, hvilket Dansk Energi som sagt finder 
uhensigtsmæssigt, når der tænkes på, at målet med benchmarkingen er at 
opretholde en høj leveringssikkerhed. 
 
En række af de selskaber, der i år og sidste år er pålagt krav om forbruger-
kompensation, stræber derfor efter noget, der tilsyneladende synes uopnåe-
ligt, idet Energitilsynets krav til kvalitet i leveringen fortsat øges fra år til år 
- i uoverensstemmelse med den politiske aftale om at sikre opretholdelse af 
samme kvalitet i leveringen. 
 
 
Boks 2.3. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil  
Energitilsynets sekretariat er ikke enig med Dansk Energi i, at det er inkon-
sistent, at Energitilsynets sekretariat kun anvender to års data til at fastsætte 
tærskelværdier for de laveste spændingsniveauer. Sekretariatet er ligeledes 
ikke enig i, at de fastsatte tærskelværdier opstiller for skrappe krav til net-
selskabernes kvalitet i leveringen. 
 
Energitilsynets sekretariat vurderer, at benchmarkingen af netselskaberne 
tilskynder hvert enkelt netselskab til at have højere kvalitet og lavere om-
kostningsniveau end de øvrige netselskaber. Ud fra en konkurrencesituation 
forekommer det således ikke urimeligt at kræve, at et netselskab forbedrer 
sig i takt med de øvrige netselskaber. Energitilsynets sekretariat finder det 
derfor ikke urimeligt at fastsætte tærskelværdierne på baggrund af data for 
to år eller som et relativt krav i stedet for en fast tærskelværdi. 
 
Derudover er Energitilsynets sekretariat af den opfattelse, at datamaterialet 
er blevet væsentligt forbedret i løbet af de seneste par år. Det er således 
Energitilsynets sekretariats vurdering, at netselskabernes indberettede data 
giver et konsistent billede af de enkelte netselskabers faktiske kvalitetsni-
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veau. Som udgangspunkt bemærker Energitilsynets sekretariat, at det ville 
være fordelagtigt såfremt det kunne lade sig gøre at anvende den samme pe-
riode for hvert enkelt spændingsniveau til at beregne tærskelværdier. Dog 
må det altid afhænge af en konkret vurdering af kvaliteten af data, og sekre-
tariatet har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt i dette tilfælde, da antal-
let af observationer falder med spændingsniveauet. Energitilsynets sekreta-
riat finder det derfor retvisende at anvende en treårig periode for det højeste 
spændingsniveau og en toårig periode for hvert af de øvrige spændingsni-
veauer. Ved dette års benchmarking har Energitilsynets sekretariat beregnet 
tærskelværdierne på de forskellige spændingsniveauer vha.: 
 

• en toårig periode for lavspænding (som ved sidste års benchmar-
king) 

• en toårig periode for 6-25 kV (treårig periode ved sidste års 
benchmarking) 

• en toårig periode for 25-70 kV (treårig periode ved sidste års 
benchmarking) 

• en treårig periode for 70-170 kV (som ved sidste års benchmar-
king) 

 
Grundet forbedret datakvalitet har Energitilsynets sekretariat fundet det 
retvisende for hhv. 6-25 kV og 25-70 kV at forkorte den periode, der bliver 
anvendt til at beregne tærskelværdierne for disse spændingsniveauer.  
 
Derudover bemærker Energitilsynets sekretariat, at tærskelværdien for af-
brudshyppigheden er faldet mindre for hhv. 6-25 kV og 25-70 kV end for 
lavspænding, hvor perioden ikke er blevet forkortet i forhold til sidste år. 
Energitilsynets sekretariat bemærker endvidere, at tærskelværdien for af-
brudsvarigheden er faldet mindre for hhv. 6-25 kV og 25-70 kV end for 70-
170 kV, hvor perioden heller ikke er blevet forkortet i forhold til sidste år. 
Energitilsynets sekretariat er derfor ikke enig med Dansk Energi i, at forkor-
telsen af perioder kan siges entydigt at have ført til en uforholdsmæssig 
stramning af kvalitetskravet. 
 
Energitilsynets sekretariat bemærker endvidere, at netselskabernes kvalitet i 
leveringen ikke er blevet entydigt forbedret i forhold til forrige år, jf. de re-
levante afsnit i Tilsynsnotatet: Reduktion af netselskabernes indtægtsram-
mer for 2011. Den vægtede afbrudshyppighed for samtlige kunder er således 
faldet i forhold til sidste år, mens den vægtede afbrudsvarighed omvendt er 
steget. Dette indikerer således, at der fortsat er rum til forbedring i kvalite-
ten blandt visse netselskaber.    
 
2.4 Fokus på kundens oplevelse   
Dansk Energi anbefaler fortsat, at kvalitet i leveringen i videst muligt om-
fang vurderes ud fra en kundebetragtning med fokus på kundens oplevelse 
af kvalitet i leveringen. Dog stadig med det forbehold, at der vægtes forskel-
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ligt for varslede afbrud, uvarslede afbrud og afbrud forårsaget af tredjepart 
eller af fejl uden for eget net. 
Dette medfører, at Energitilsynet på alle væsentlige punkter anbefales at fo-
kusere på kunder, mængden af kunder samt kundens oplevelse og forvent-
ning. 
 
Dansk Energi anbefaler denne betragtning, idet afbrud kan ske i det lokale 
distributionsnet lige den for kundens indkørsel eller andet sted i elnettet, 
uden at kunden kan mærke forskel. 
 
Det er med andre ord Dansk Energis opfattelse, at kundens oplevelse af kva-
litet i leveringen er uafhængig af, hvilket statistikområde/spændingsniveau 
et afbrud indtræffer på, velvidende at statistikområderne ikke er lige ”af-
brudseffektive”, hvilket der gennem tærskelværdierne bør tages højde for. 
 
På flere områder betragter Energitilsynet "et afbrud for et afbrud". Dette er 
dog ikke tilfældet, når Energitilsynet vægter afbrud med andelen af net på 
aggregeret niveau (som beskrevet i boks 5, side 54 i høringsudkastet). Her-
ved bliver der nemlig differentieret mellem kundeafbrud, hvilket efter 
Dansk Energis opfattelse ikke tjener kundernes interesse. 
 
Dansk Energi anbefaler derfor fortsat, at Energitilsynet undlader vægtningen 
af tærskelværdier og selskabets performancetal med andelen af net på hvert 
statistikområde, som selskabet har netbevilling til. I stedet bør foretages en 
simpel addering af performancetal og tærskelværdier, på de statistikområder 
selskaberne indberetter nøgletal til. En simpel addering vil efter Dansk 
Energis opfattelse samtidig forenkle modellen og gøre modellen mere gen-
nemskuelig. 
 
Boks 2.4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil  
Energitilsynets sekretariat er enig i, at de anvendte variable til at måle kvali-
tet i leveringen: afbrudsvarighed og afbrudshyppighed ikke giver et fuld-
stændigt billede af de omkostninger som den enkelte forbruger eller virk-
somhed oplever i forbindelse mangelfuld kvalitet i leveringen, jf. boks 2.1. 
 
I sit høringssvar er Dansk Energi dog ikke fremkommet med konkrete for-
slag til, hvordan Energitilsynets sekretariat i forbindelse med benchmarkin-
gen af netselskabernes kvalitet i leveringen i højere grad kan tage hensyn til 
kundernes oplevelser og forventninger til kvalitet i leveringen.  
 
Energitilsynets sekretariat har derfor ikke fundet grundlag for at ændre på 
den metode, som bliver anvendt til at måle netselskabernes kvalitet i leve-
ringen. Det er således Energitilsynets sekretariats vurdering, at der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke foreligger mere klart definerede metoder, der sikrer 
mere retvisende empirisk data af kundernes oplevelser og forventninger til 
kvalitet i leveringen. 
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2.5 Ønske om større graduering på aggregeret niveau   
Dansk Energi finder det positivt, at Energitilsynets sekretariat har valgt at 
supplere og ændre benchmarkmodellen på aggregeret niveau på et par ikke 
uvæsentlige punkter. 
 
Således finder Dansk Energi det positivt, at Energitilsynets sekretariat som 
nævnt ovenfor har valgt at gøre kravet om forbrugerkompensation separat 
og additivt for hyppighed og varighed. Denne ændring giver de selskaber, 
der overskrider tærskelværdien på fx hyppighed, et fortsat incitament til at 
begrænse afbruddenes varighed mest muligt. 
 
Derudover finder Dansk Energi det meget positivt, at Energitilsynets sekre-
tariat har valgt at indføre en graduering for forbrugerkompensationskravet. 
Gradueringen bevirker, at selskaber, der marginalt overskrider deres indivi-
duelle tærskelværdier, fortsat har incitament til at begrænse antallet af af-
brud og afbrudsvarigheden og giver desuden selskaberne mulighed for at 
”værdisætte” kvalitet i leveringen. 
 
Da kun én virksomhed overskrider tærskelværdien for antal afbrud, og kun 
to virksomheder overskrider tærskelværdien for afbrudsvarighed marginalt 
og dermed ligger over deres tærskelværdi en inden for området med gradue-
ring, opfordres Energitilsynets sekretariat til at overveje, hvorvidt en nuvæ-
rende graduering er tilstrækkelig. En mindre stejl graduering vil øge før om-
talte incitament til vedvarende at opretholde høj kvalitet i leveringen. 
 
Dansk Energi vil desuden bemærke, at vi jf. høringssvar til tidligere udkast 
til benchmarkafgørelser fortsat - men i modsætning til Energitilsynet - me-
ner, at der er sammenhæng mellem fordyrende rammevilkår (fx kundetæt-
hed) og afbrudshyppighed og -varighed. 
 
Boks 2.5. Energitilsynets sekretariats bemærkninger hertil  
 
Vedr. graduering   
Dansk Energi ønsker en yderligere graduering af netselskabernes aggrege-
rede krav for hhv. afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. Energitilsynets 
sekretariat har ud fra en konkret vurdering fastsat den konkrete graduering 
af krav ved dette års benchmarking. Det er første gang, at kravene på aggre-
geret niveau for hhv. afbrudshyppighed og varighed er gradueret. Baseret på 
de erfaringer som Energitilsynets sekretariat gør sig i forbindelse med gra-
dueringens effekt på netselskabernes adfærd, vil Energitilsynets sekretariat i 
forbindelse med næste års benchmarking vurdere om den fastsatte gradue-
ring bør justeres yderligere.  
 
Vedr. fordyrende rammevilkår 
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Energitilsynets sekretariat er fortsat af den opfattelse, at der ikke er tilstræk-
keligt empirisk bevis for at konkludere, at der forekommer en sammenhæng 
mellem kundetæthed og hhv. afbrudshyppighed og afbrudsvarighed, jf. bilag 
6 til sidste benchmarking. Såfremt Dansk Energi fremkommer med nye re-
sultater, analyser, udviklingsforslag mv. vil disse blive inkluderet i Energi-
tilsynets sekretariats vurderinger i forbindelse med næste års benchmarking. 
 
 
 


