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Bilag 1: Detaljeret gennemgang af netvolumenmodelle n 

Nærværende bilag beskriver metoden bag netvolumenmodellen til fastsættelse af selskabernes 
relative effektivitet. Herudover beskrives det, hvordan modellen anvendes til at fastsætte det 
effektiviseringspotentiale, der historisk er opbygget i selskaberne som følge af 
konkurrencefraværet mellem selskaberne. Modellen vedrørende kvalitet i levering af elektricitet 
på aggregeret niveau og enkeltkundeniveau, samt fastsættelse og udmøntning af en ét-årig 
forbrugerkompensation som følge af mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet er 
beskrevet i høringsnotatet og i bilagene 2, 3 og 6. 

Som følge af forskelle i arbejdsopgaver forbundet med at drive net på henholdsvis lavspændings-
, mellemspændings- og højspændingsniveau, foretages der separate benchmarkinger af 
henholdsvis regionale transmissionsselskaber, distributionsselskaber og transformerforeninger 
for selskabernes relative effektivitet. 

I afgørelserne fra 2007 og 2008 blev de regionale transmissionsselskaber benchmarket i to 
grupper for at tage højde for fordyrende rammevilkår. Sekretariatet har i dette års afgørelse 
foretaget en grundigere analyse af de regionale transmissionsselskabers fordyrende rammevilkår. 
Analysen afslører ikke alternative metoder til korrektion for rammevilkår og indikerer, at den 
hidtil anvendte metode er robust, jf. bilag 12. Af den årsag har Sekretariatet valgt at benchmarke 
de regionale transmissionsselskaber efter samme princip som i afgørelserne fra 2007 og 2008.  

Der foretages således fire separate benchmarkinger af: 

− Regionale transmissionsselskaber (gruppe 1), 
− Regionale transmissionsselskaber (gruppe 2), 
− Distributionsselskaber, og  
− Transformerforeninger 

 
Datagrundlaget for dette års benchmarkingen er selskabernes indberetninger af netkomponenter 
og reguleringsregnskaber for 2008 samt omkostningsækvivalenterne for 2005, som ligger fast for 
perioden 2006-2009. 

Netvolumenmodellen 

De grundlæggende principper i netvolumenmodellen beskrives nedenfor, jf. boks 1.1. Herefter 
følger en mere detaljeret gennemgang af beregningerne, der fører til fastsættelsen af selskabernes 
økonomiske effektivitet.  

Boks 1.1: Netvolumenmodellen 

Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kategorier af selskabernes 
omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne består hovedsageligt af en række forskellige 
netkomponenter, da selskaberne bruger mange omkostninger på at vedligeholde og afskrive 
nettet. For eksempel udgør antallet af km kabel en selvstændig kategori, fordi selskabers 
omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning stiger med antallet af km kabel. 

Kategorierne består foruden af en række netkomponenter også af administrationsomkost-
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ninger, omkostninger til kundehåndtering samt såkaldte 1:1 omkostninger. 1:1 omkostninger 
indeholder især omkostninger til rådgivning om energibesparelse. Alle 23 kategorier fremgår 
af nedenstående tabel.  

Kategorier af omkostningsposter 

Kategori Kategori (fortsat) 

1 132kV felt, åben 13 50/10kV transformer 

2 132kV felt, gasisoleret 14 10kV felt 

3 132kV kabel 15 10kV kabel 

4 132kV kabel, sø 16 10kV luftledning 

5 132kV luftledning, enkelttracé 17 10/0,4kV station 

6 132kV luftledning, dobbelttracé 18 0,4kV kabel 

7 132/50kV transformer 19 0,4kV luftledning 

8 50kV kabel 20 Målere 

9 50kV kabel, sø 21 Kunderelaterede omkostninger 

10 50kV luftledning 22 Administrationsomkostninger 

11 50kV felt, åben 23 1 : 1 omkostninger 

12 50kV felt, gasisoleret     

  

Bemærk, at kategoriernes definitioner er forkortede. Kategorier med komponenter på 132 kV 
niveau indeholder også komponenter på 150 kV. Tilsvarende indeholder kategorier med 
komponenter på 50 kV niveau også komponenter på 60 kV niveau, mens der i kategorier af 
komponenter på 10 kV niveau også indgår komponenter på 15 kV og 20 kV niveau.  

Metoden indebærer, at hvert selskab fordeler dets omkostninger – både driftsomkostninger 
og afskrivninger – ud på de 23 kategorier og samtidig angiver, hvor mange styk de har af 
hver. Ved at dividere de henførte omkostninger med anførte styk opnås et udtryk for 
selskabernes gennemsnitlige enhedsomkostninger for hver af de 23 kategorier. Dette kaldes 
også for omkostningsækvivalenter, og er defineret ved:  
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Bilag 5 indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan omkostningsækvivalenterne er 
beregnet for de 23 kategorier.   

Som det fremgår, vægtes de enkelte kategorier i forhold til størrelsen på de omkostninger de 
giver anledning til. For eksempel bruger selskaber flere omkostninger på at vedligeholde og 
afskrive kabler på 50 kV-niveau end kabler på 10 kV-niveau. Kabler på 50 kV niveau får 
derfor en højere vægt end kabler på 10 kV-niveau. Vægte for alle 23 kategorier fremgår af 
bilag 5. 

For hvert selskab opgøres, hvor mange omkostninger et gennemsnitligt selskab ville bruge 
på at drive et net svarende til det pågældende selskabs net. Dette beløb betegnes netvolumen, 
og opgøres ved at gange hver af selskabets anførte styk med de dertil hørende vægte. 

Ved at dividere selskabets faktiske omkostninger med dets netvolumen beregnes et indeks, 
der udtrykker selskabernes relative effektivitet. Dette indeks betegnes omkostningsindekset, 
og er defineret som nedenfor: 

 

Selskabernes effektiviseringspotentiale som følge af spredningen i omkostningseffektiviteten 
kan efterfølgende fastsættes ved at sammenholde det individuelle selskabs 
omkostningsindeks med omkostningsindekset for de mest effektive selskaber, Benchmark-
fraktilen. Potentialet fremkommer således ved selskabernes relative effektivitet, som 
benchmarking netop fastsætter af. Potentialet beregnes som:  
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sindeksomkostning selskabers effektivemest  de af gennemsnit          

i selskabfor  sindeksomkostning           

i selskabfor  ntialeeringspoteeffektivis           
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Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct. og udtrykker det 
individuelle selskabs potentiale til at effektivisere sine omkostninger på baggrund af 
selskabernes relative effektivitet. 

 

Benchmarking af de regionale transmissionsselskaber s omkostningseffektivitet  

Som det fremgår af boks 1.1, opgøres for hvert selskab et beløb, der beskriver, hvor mange 
omkostninger et gennemsnitligt selskab ville afholde ved at drive et net svarende til det 
pågældende selskabs net. Dette beløb kaldes også for netvolumen, og opgøres ved at gange hver 
af selskabets anførte styk med de dertil hørende vægte.  

Hvert selskabs omkostningsindeks opgøres derefter ved at dividere dets omkostninger med dets 
netvolumen. Indekset angiver således selskabets faktiske omkostninger relativt til de 
omkostninger de øvrige selskaber på gennemsnittet ville have forbundet med at drive et 
tilsvarende net, og er derved et udtryk for selskabernes relative effektivitet. 

For de regionale transmissionsselskaber opgøres selskabernes omkostningsindeks som: 

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor t sækvivalenomkostning
 trreg

          

n  gruppeer der tilhør i, onsselskabtransmissiregionalt for   j kategori afstyk  antal  
n gruppe  tr,reg

          

n gruppeer der tilhør i, bionsselska transmissregionalfor er omkostning næreekstraordi 
n gruppe  tr,reg

           

n gruppeer der tilhør i, bionsselska transmissregionalfor  nettab er tilomkostning
n gruppe  tr,reg

          

n gruppeer der tilhør                                                       

 i, onsselskabtransmissiregionalt for  sregnskabregulering ifølgeger afskrivnin
n gruppe  tr,reg RR,

          

n gruppeer der tilhør                                                         

 i, onsselskabtransmissiregionalt for  sregnskabregulering ifølgestnigner driftsomko
n gruppe  tr,reg RR,

          

1,2 n hvor  n, gruppeer der tilhør i, onsselskabtransmissiregionalt et for  sindeksomkostning
n gruppe  tr,

          

23,...,1,land,  trreg

n gruppe  tr,reg
 

n gruppe  tr,regn gruppe  tr,reg RR,n gruppe  tr,reg RR,
n gruppe  tr,
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Et mål for selskabernes effektiviseringspotentiale opgøres herefter ved at sammenholde det 
enkelte selskabs omkostningsindeks med et gennemsnit af de mest effektive selskabers 
omkostningsindeks, benchmark-fraktilen. Har selskabet et omkostningsindeks, der er mindre end 
eller lig med indekset for de mest effektive selskaber, vurderes der ikke at være et uudnyttet 
potentiale i selskabet. Er indekset derimod større end indekset for de mest effektive selskaber, 
vurderes der at være et uudnyttet potentiale i selskaberne.  

De mest effektive selskaber opgøres som de selskaber, der har det laveste omkostningsindeks, og 
som tilsammen udgør 20 procent af den samlede netvolumen. For at minimere risikoen for, at 
ekstreme observationer får indflydelse på benchmarkingen, er det endvidere et krav, at forskellen 
i omkostningsmæssig effektivitet mellem det mest omkostningseffektive selskab og det næstmest 
omkostningseffektive selskab er mindre end 20 procentpoint. Hvis forskellen er større end 20 
procentpoint udgår det mest omkostningseffektive selskab af det gennemsnit, som de øvrige 
selskaber sammenlignes med.  

I afgørelsen fra 2008 vurderede man selskabernes effektivitet i forhold til gennemsnittet for de 
25 pct. mest effektive selskaber. Der er løbende gennemført validitetstests af modellen, og 
herunder også testene af fordyrende rammevilkår for de regionale transmissionsselskaber, jf. 
bilag 12, og på baggrund af Sekretariatets vurdering om en forbedret datarobusthed og ønsket 
om, at modellen skal afspejle en konkurrencesituation, vurderer Sekretariatet derved samlet, at 
det i dette års afgørelse er rimeligt at benchmarke selskaberne i forhold til gennemsnittet af de 20 
pct. mest effektive selskaber. Sekretariatet vurderer, at der fortsat er en lille usikkerhed forbundet 
med korrektionen for fordyrende rammevilkår for de regionale transmissionsselskaber, og det er 
årsagen til, at selskabernes økonomiske effektivitet ikke benchmarkes i forhold til de 10 pct. 
mest effektive selskaber som det er tilfældet ved distributionsselskaberne. Validitetstests og 
datarobusthed er diskuteret i bilag 10.   

Det historisk opbyggede uudnyttede effektiviseringspotentiale i de enkelte transmissions-
selskaber opgøres herefter som:       

 ber,ionsselska transmissregionale effektivemest  defor  sindeksomkostning af gennemsniton transmisireg          

i onsselskabtransmissiregionalt for  sindeksomkostning  on, transmisireg          

 i, onsselskabtransmissiregionalt for  ntialeeringspoteeffektivis ion transmissregotentiale          

          

100*
ion transmissreg

ion transmissreg
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Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct., og udtrykker det 
individuelle selskabs potentiale til at effektivisere sine omkostninger på baggrund af spredningen 
i den økonomiske effektivitet mellem selskaberne. 

Benchmarking af distributionsselskaber  

Til brug for benchmarkingen opgøres der for hvert selskab et beløb, der beskriver, hvor mange 
omkostninger et gennemsnitligt selskab ville bruge på at drive et net magen til det pågældende 
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selskabs net. Dette beløb kaldes også for netvolumen, og opgøres ved at gange hver af selskabets 
anførte styk med de dertil hørende vægte.  

Hvert selskabs omkostningsindeks opgøres derefter ved at dividere dets omkostninger med dets 
netvolumen.  

For distributionsselskaberne opgøres selskabernes omkostningsindeks som: 

j kategori  tilhørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning          

i onsselskabdistributifor  j kategori afstyk  antal distr          

i onsselskabdistributifor er omkostning næreekstraordidistr           

i onsselskabdistributifor  nettab er tilomkostningdistr          

i onsselskabdistributifor  sregnskabregulering ifølgeger afskrivnindistr RR,          

i onsselskabdistributifor  sregnskabregulering ifølgestninger driftsomkodistr RR,          

i onsselskabdistributifor  sindeksomkostning distr          

23,...,1,
distr

distri distrdistr RR,distr RR,
distr

 transfogdistr 

 transfogdistr 
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Distributionsselskaberne er i forskelligt omfang omfattet af fordyrende rammevilkår, og af den 
årsag foretages en korrektion af selskabernes omkostningsindeks inden selskabernes relative 
effektivitet fastsættes. Dette indeks benævnes ’det korrigerede omkostningsindeks’, og metoden 
til fastsættelsen er beskrevet i bilag 12. 

Et mål for selskabernes omkostningsmæssige effektivitet opgøres herefter ved at sætte det 
enkelte selskabs korrigerede omkostningsindeks i forhold til gennemsnittet af korrigerede 
omkostningsindeks for de mest effektive selskaber, benchmark-fraktilen. Antallet af mest 
effektive selskaber bestemmes ved det antal selskaber, der har de laveste korrigerede 
omkostningsindeks og tilsammen udgør 10 procent af alle distributionsselskabers netvolumen. 
For at minimere risikoen for, at ekstreme observationer får indflydelse på benchmarkingen, er 
det endvidere et krav, at forskellen i omkostningsmæssig effektivitet mellem det mest 
omkostningseffektive selskab og det næstmest omkostningseffektive selskab er mindre end 20 
procentpoint. Hvis forskellen er større end 20 procentpoint udgår det mest omkostningseffektive 
selskab af det gennemsnit, som de øvrige selskaber sammenlignes med.   

I afgørelsen fra 2008 vurderede man selskabernes effektivitet i forhold til gennemsnittet for de 
25 pct. mest effektive selskaber. Der er løbende gennemført validitetstests af modellen og 
Sekretariatet vurderer, at datarobustheden er forbedret, hvilket bl.a. medfører en mere robust 
estimering af korrektionsfaktoren for distributionsselskabernes fordyrende rammevilkår, jf. bilag 
12. Sammenholdes disse forhold med ønsket om, at modellen skal afspejle en 
konkurrencesituation, vurderer Sekretariatet, at det i dette års afgørelse er rimeligt at benchmarke 
selskaberne i forhold til gennemsnittet af de 10 pct. mest effektive selskaber. Validitetstests og 
datarobusthed er endvidere diskuteret i bilag 10.  
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Det historisk opbyggede uudnyttede effektiviseringspotentiale i de enkelte 
transmissionsselskaber opgøres herefter som:       

ronselskabedistributi effektivemest  defor                                   

sindeksomkostning ededskorrigerkundetæthe af gennemsnit          

i onselskabdistributifor  sindeksomkostninget dskorrigerkundetæthe           

i onselskabdistributifor  eotentiale          
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Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct., og udtrykker det 
individuelle selskabs potentiale til at effektivisere sine omkostninger på baggrund af spredningen 
i den økonomiske effektivitet mellem selskaberne. 

Benchmarking af transformatorforeninger 

Transformatorforeningerne benchmarkes efter samme princip som i boks 1.1, hvilket medfører, 
at der for hvert selskab opgøres et beløb, der beskriver, hvor mange omkostninger et 
gennemsnitligt selskab ville afholde ved at drive et net svarende til det pågældende selskabs net. 
Dette beløb - netvolumen - opgøres ved at gange hver af selskabets anførte styk med de dertil 
hørende vægte.  

Hvert selskabs omkostningsindeks opgøres derefter ved at dividere selskabets omkostninger med 
dets netvolumen.  

For transformatorforeninger opgøres selskabernes omkostningsindeks som: 

j kategori  tilhørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning
  

          

 j kategori afstyk  antal  si' erforening transform          

eromkostning næreekstraordi si' rforeningtransforme           

nettab er tilomkostning si' rforeningtransforme          

tsregnskaberegulering jf.ger afskrivnin si' rforeningtransforme
 RR,

          

tsregnskaberegulering jf.stninger driftsomko si' rforeningtransforme
 RR,

          

sindeksomkostning si' rforeningtransforme          

23,...,1,
  

 
 RR, RR,
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Et mål for selskabernes effektiviseringspotentiale opgøres herefter ved at sammenholde det 
enkelte selskabs omkostningsindeks med et gennemsnit af de mest effektive selskabers 
omkostningsindeks, benchmark-fraktilen. Et indeks højere end indekset for de mest effektive 
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selskaber betyder at der er et historisk opbygget effektiviseringspotentiale i selskabet, og 
omvendt, hvis selskabet har et indeks, der er lavere end indekset for de mest effektive selskaber.  

De mest effektive selskaber opgøres som de selskaber, der har det laveste omkostningsindeks, og 
som tilsammen udgør 20 pct. af den samlede netvolumen. For at minimere risikoen for, at 
ekstreme observationer får indflydelse på benchmarkingen er det endvidere et krav, at forskellen 
i omkostningsmæssig effektivitet mellem det mest omkostningseffektive selskab og det næstmest 
omkostningseffektive selskab er mindre end 20 procentpoint. Hvis forskellen er større end 20 
procentpoint udgår det mest omkostningseffektive selskab af det gennemsnit, som de øvrige 
selskaber sammenlignes med.  

I afgørelserne fra 2008 vurderede man selskabernes effektivitet i forhold til gennemsnittet for de 
25 pct. mest effektive selskaber. Der er løbende gennemført validitetstests af modellen, og på 
baggrund af Sekretariatets vurdering om en forbedret datarobusthed og ønsket om, at modellen 
skal afspejle en konkurrencesituation, vurderer Sekretariatet derved samlet, at det i dette års 
afgørelse er rimeligt at benchmarke selskaberne i forhold til gennemsnittet af de 20 pct. mest 
effektive selskaber. Validitetstests og datarobusthed er diskuteret i bilag 10.   

Det historisk opbyggede uudnyttede effektiviseringspotentiale i de enkelte 
transmissionsselskaber opgøres herefter som:       

sindeksomkostning erserforening transformeffektivemest  de af gennemsnit          

i ingormerforenfor transf sindeksomkostning           

i ingormerforenfor transf ntialeeringspoteeffektivis           

100*1;0max

rtransforme

rtransforme

rtransforme

rtransforme

rtransforme
 lavrtransforme

=

=

=






























−=

lav

i

i

i
i

e

e

Potentiale

e

e
Potentiale

 

Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct., og udtrykker det individuelle selskabs 
potentiale til at effektivisere sine omkostninger på baggrund af spredningen i den økonomiske effektivitet 
mellem selskaberne. 

Afrunding 

Som det fremgår ovenfor, foretager Sekretariatet en separat benchmarking af de regionale 
transmissionsselskaber, distributionsselskaberne og transformatorforeningerne. Det skyldes, at 
de forskellige selskabstyper opererer under rammevilkår, der ikke umiddelbart kan 
sammenlignes, jf. bilag 12. Således er der eksempelvis forskellige forskrifter for netdriften på de 
forskellige spændingsniveauer, og transmissionsselskaberne adskiller sig fra 
distributionsselskaberne og transformerforeningerne ved ikke at have relationer til slutbrugerne.  

Sekretariatet har efter dialog med branchen valgt at anvende netvolumenmodellen til 
benchmarking af selskaberne. Netvolumenmodellen er valgt, da den vurderes at være den bedste 
model til at sammenligne selskabernes omkostninger med. Sekretariatet har desuden gennemført 
en række analyser, der viser, at modellens resultater kun i mindre grad vil afhænge af, hvilken 
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model, der anvendes til effektiviseringsvurderingen, og endvidere vurderes netvolumenmodellen 
at være robust over for datausikkerhed, jf. bilag 10. 

Med årets afgørelse finder Sekretariatet, at kravene for, hvad selskaberne benchmarkes imod kan 
skærpes. Det finder Sekretariatet rimeligt ud fra den forbedrede datarobusthed, hvor flere års 
data sikrer en forbedret datavalidering og dermed en forbedret benchmarking.  
 
Sekretariatet har vurderet, om det ville være fornuftigt at inddrage flere års data i 
benchmarkingen. Det har Sekretariatet fundet hensigtsmæssigt i forbindelse med fastsættelsen af 
korrektionsfaktoren for fordyrende rammevilkår for distributionsselskaberne, da man herved 
minimerer usikkerheden om denne estimation. 

 

Sekretariatet har dog ikke fundet det hensigtsmæssigt at anvende data for flere år på selskabernes 
driftsomkostninger og afskrivninger i vurderingen af deres økonomiske effektivitet i det enkelte 
år.  

 

Store udsving i selskabernes driftsomkostninger kan tale for at inddrage flere års data i 
benchmarkingen, da selskaberne derved ikke vil modtage krav som følge af hændelser, der kan 
have ført til store omkostninger i et enkelt år. Det vil særligt kunne være tilfældet for mindre 
selskaber, hvor omkostninger til drift og vedligeholdelse kan være koncentreret i enkelte år. På 
længere sigt må kravene ved reguleringen dog forventes at være udlignet. Således må det 
forventes, at den nuværende metode kan give udsving i det enkelte selskabs effektiviseringskrav, 
mens alternativet med flere års data må forventes at føre til stabile krav, der vil ligge i spændet 
mellem det højeste og laveste krav ved den nuværende metode. 

 

To argumenter taler direkte imod at anvende flere års data for omkostninger i fastsættelsen af 
kravene. 

• Selskaber, der tidligere har været effektive, vil få reduceret deres incitamenter til at 
opretholde en høj effektivitet, da de kan trække på historisk høj effektivitet i 
reguleringen, og derfor ikke vil mærke konsekvenserne af ikke at opretholde en høj 
effektivitet. 

• Selskaber der tidligere har været ineffektive, men som har indhentet et betydeligt 
effektiviseringspotentiale, vil blive straffet for den historiske ineffektivitet i reguleringen, 
selv om den ikke har med selskabets aktuelle effektivitet at gøre. Disse selskaber vil 
derfor mærke gevinsten ved at effektivisere i mindre grad i benchmarkingen. 

 

Samlet har Sekretariatet derfor ikke fundet det hensigtsmæssigt at anvende flere års data for 
omkostninger i vurderingen af selskabernes økonomiske effektivitet, men har derimod fundet det 
hensigtsmæssigt at gøre det i forbindelse med beregningen af korrektionsfaktoren for fordyrende 
rammevilkår og forskellige tests af modellen.   
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Bilag 2: Modellen – benchmarking af kvalitet i leve ring af elektricitet på 
aggregeret niveau  

Som beskrevet i notatet bliver selskaberne benchmarket på både afbrudshyppighed og 
afbrudsvarighed. Til dette formål har Sekretariatet opdelt selskabernes på 4 spændingsniveauer. 
Det højeste spændingsniveau (70-170 kV) transporterer elektriciteten væk fra producenterne, 
mens det laveste spændingsniveau (0,4-6 kV) transporterer elektriciteten ud til forbrugerne. De 
resterende spændingsniveauer (6-25 kV og 25-70 kV) forbinder højspændingsnettet med 
lavspændingsnettet. 

Selskaberne har indberettet, hvor mange kundeafbrud de har haft i 2008 samt varigheden af disse 
afbrud på hvert af de fire spændingsniveauer. Herudover indberetter selskaberne antallet af 
kunder og km net på hvert spændingsniveau. På baggrund af disse data udregner Sekretariatet 
afbrudshyppigheder samt -varigheder for hvert selskab.1 

Der er imidlertid forskel på, hvor meget (i) et uvarslet afbrud, (ii) et varslet afbrud, (iii) et afbrud 
som følge af tredjepart (iv) et force majeure afbrud eller (v) afbrud som følge af afbrud uden for 
eget statistikområde generer forbrugerne og virksomhederne, samt hvor meget selskaberne kan 
lægges til last for de forskellige afbrudstyper2. Derfor har Sekretariatet valgt at vægte de 5 
forskellige afbrudstyper forskelligt i beregningen af den samlede afbrudshyppighed, jf. tabel 2.1. 
Således vil den af Sekretariatet beregnede afbrudshyppighed reelt være mindre end den faktiske 
afbrudshyppighed henholdsvis afbrudsvarighed, som kunderne oplever i praksis. 

Tabel 2.1: Typer af elektricitetsafbrud der indgår i benchmarkingen og disses 
respektive vægte 

Typer af elektricitetsafbrud Vægt (pct.) 

(i) Uvarslede afbrud  100 

(ii) Varslede afbrud 50 

(iii) Afbrud forårsaget af tredje part 10 

(iv) Afbrud forårsaget af force majeure (orkaner og 
stormflod) 

Udelades 

(v) Afbrud uden for eget statistikområde Udelades 

 

Dernæst vægtes afbrudshyppighederne og -varighederne med selskabernes fordeling af km net 
på hvert spændingsniveau, hvorved hver enkelt selskabs vægtede afbrudshyppighed samt 
afbrudsvarighed findes. Ved at vægte med km net tages der hensyn til afbrudseffektiviteten på de 
enkelte spændingsniveauer, altså at der kan forventes flere og mere længerevarende afbrud på 

                                                 
1 Afbrudshyppighed (SAIDI) er defineret ved antal kundeafbrud i forhold antallet af kunder, mens afbrudsvarighed 
(SAIFI) er defineret ved varigheden (målt i minutter) af kundeafbruddene i forhold til antallet af kunder. 
2 Tilsynet har lagt disse vægte til grund for beregningen af den samlede afbrudshyppighed henholdsvis 
afbrudsvarighed på baggrund af skøn. Der ligger således ikke en undersøgelse af forbrugernes nytte ved at blive 
afbrudt uvarslet i forhold til varslet afbrud til grund. 
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nogle spændingsniveauer end andre. Særligt 6-25 kV har en lav afbrudseffektivitet med mange 
og længere afbrud.3 

Overordnede tærskelværdier 

For at vurdere, om et selskab har en lav kvalitet i levering af elektricitet fastsættes nogle 
overordnede tærskelværdier for hvert af de 4 spændingsniveauer. 

Sekretariatet har for alle selskaberne under ét beregnet overordnede tærskelværdier for 
afbrudshyppigheder henholdsvis afbrudsvarigheder for hvert af spændingsniveauerne 0,4-6 kV, 
6-25 kV, 25-70 kV, og 70-170 kV. Tærskelværdierne er beregnet på baggrund af oplysninger om 
selskabernes afbrud i perioden 2006-20084 samt selskabernes fordeling af km elnet på de 4 
spændingsniveauer i 2006-2008, jf. boks 2.1. 

Boks 2.1: Beregning af den overordnede tærskelværdi  
Den overordnede tærskelværdi for fx afbrudshyppigheder beregnes ved, at man 
oplister selskabernes afbrudshyppigheder (afbrud pr. kunde pr. år) fra det selskab 
med den laveste afbrudshyppighed til det selskab med den højeste 
afbrudshyppighed. Dernæst summerer man løbende hvert af disse selskabers 
andele af det samlede antal km elnet (kabler og luftledninger tilsammen). Når 
man har summeret hvert af disse selskabers elnet, og når til 80 pct. af 
selskabernes samlede elnet, har man fundet de 80 pct. af selskaberne som klarer 
sig bedst i forhold til afbrudshyppigheder og dermed også de 20 pct. af 
selskaberne, der klarer sig dårligst. Hvis man ikke præcis ”rammer” de 80 pct. 
fortages en lineær interpolation af de 2 selskaber på hver sin side af de 80 pct. 

 

Tærskelværdierne svarer således til 80 pct.-fraktilen af afbrudshyppighed henholdsvis 
afbrudsvarighed målt i forhold til selskabernes akkumulerede antal km kabel- og luftledningsnet 
på det givne spændingsniveau, jf. boks 4.  Populært sagt ligger 20 pct. af nettet i perioden således 
over denne tærskelværdi, mens 80 pct. ligger under tærskelværdien. 

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

I det følgende fremstilles generelt, hvorledes beregningen af en overordnet tærskelværdi for 
afbrudshyppigheden på et spændingsniveau beregnes. Der benyttes hvert selskabs 
afbrudshyppighed og hvert selskabs andel af spændingsniveauets samlede km elnet. 

I stigende orden sorteres selskaberne efter afbrudshyppighed (med tilhørende andel af 
spændingsniveauets samlede km elnet). Herved listes også den akkumulerede andel af nettet, 
hvor afbrudshyppighederne er lavere eller lig med det enkelte selskabs afbrudshyppighed. 

                                                 
3 Det skal bemærkes, at 6-25 kV er det spændingsniveau med flest afbrud af alle spændingsniveauer. Varigheden af 
de enkelte afbrud er også længere end dem, der finder sted i de to øverste spændingsniveauer, mens varigheden af 
afbruddene på lavspænding i gennemsnit er større. 
4 For spændingsniveauet 0,4-6 kV har tilsynet ikke data for året 2006. 
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Som udgangspunkt for tærskelværdien tages den afbrudshyppighed, Hu, hvis akkumulerede 
andel af nettet, Au, er tættest på men stadig under 80 pct. For at ramme en afbrudshyppighed, 
hvis akkumulerede andel af nettet er præcis 80 pct., skal der lægges et tillæg til Hu ved brug af 
den afbrudshyppighed, Ho, hvis akkumulerede andel af nettet, Ao, er tættest på men stadig over 
80 pct. 

Tillægget beregnes ved først at tage forskellen fra afbrudshyppigheden hvis akkumulerede andel 
af nettet er lige under 80 pct., Hu, og op til den lige over 80 pct., Ho. Da Ho ikke skal vægte 
fuldt ud i tillægget til Hu ganges førnævnte forskel med den normerede andel af nettet, der er 
nødvendig for, at Hu plus tillægget bliver den afbrudshyppighed, hvis akkumulerede andel af 
nettet er præcis 80 pct.: 

 
 

På samme vis beregnes den overordnede tærskelværdi for afbrudsvarigheden. 

Selskabsspecifikke tærskelværdier 

For at vurdere, om et selskab har en lav kvalitet i levering af elektricitet fastsættes for det enkelte 
selskab en individuel tærskelværdi, som selskabet skal overholde for at undgå at blive pålagt 
forbrugerkompensation. Selskabets individuelle tærskelværdi er beregnet ved at vægte de 
overordnede tærskelværdier fra hvert spændingsniveau med selskabets procentvise fordeling af 
kabel- og luftledningsnet inden for hvert spændingsområde, jf. boks 2.2. 

Hu + (Ho - Hu) * (80 % - Au) / (Ao - Au) 
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Boks 2.2: Eksempel på beregning af selskabsspecifik ke tærskelværdier for 
afbrudshyppigheden for et hypotetisk selskab A med net på alle 
spændingsniveauer. 

Overordnede tærskelværdier for hvert spændingsniveau:  

0,4-6kV = 0,2; 6-25kV = 0,3; 25-70kV = 0,1; 70-170kV = 0,05 

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

0,4-6kV = 40 pct.; 6-25kV = 30 pct.; 25-70kV = 20 pct.; 70-170kV = 10 pct. 

Selskab A’s individuelle afbrudshyppighedstærskelværdi: 

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

Selskab A’s faktiske afbrudshyppigheder på spændingsniveauerne er: 

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

Selskab A’s samlede afbrudshyppighed er: 

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

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

Således ligger selskab A’s afbrudshyppighed på 0,17 under selskabets individuelle 
tærskelværdi på 0,20 og selskabet pålægges dermed ikke forbrugerkompensation. 

  
Ved at fastsætte individuelle tærskelværdier for selskaberne tages hensyn til, at selskaberne har 
forskellige sammensætning af elnet, og at elnettene på de 4 spændingsniveauer har forskellige 
afbrudskarakteristika. 

Hvert selskab har en selskabsspecifik tærskelværdi, der er beregnet på baggrund af (i) 
tærskelværdierne på de forskellige spændingsniveauer og (ii) fordelingen af selskabernes km 
elnet på de forskellige spændingsniveauer.  

De overordnede tærskelværdier for hvert af de 4 spændingsniveauer er således ikke bindende for 
selskaberne. Et selskab kan godt overskride tærskelværdien på et spændingsniveau uden, at 
selskabet overskrider den selskabsspecifikke tærskelværdi. Det vil være tilfældet, hvis selskabet 
ligger tilstrækkeligt under tærskelværdierne på de øvrige spændingsniveauer.  

Særlige forhold for afbrud på 25-70 kV og 70-170 kV  

I drøftelser med branchen har det været fremført, at kundeafbrud som følge af fejl på de 2 højeste 
spændingsniveauer, 25-70 kV og 70-170 kV, er sjældnere og mere tilfældige samt berører flere 
kunder end afbrud på de to laveste spændingsniveauer (0,4-6 kV og 6-25 kV). 
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Lig afgørelsen i 2008 har Sekretariatet derfor undersøgt om kundeafbrud i de to øverste 
spændingsniveauer i højere grad er resultat af tilfældigheder end egentlig mislighold af net. Hvis 
det er tilfældet, at 25-70 kV og 70-170 kV er udsat for en større varians end 0,4-6 kV og 6-25 kV 
bør dette derfor inddrages i vurderingen af selskaber, der opererer på 25-70 kV og 70-170 kV. 

Til brug for vurdering af om der er færre men større afbrud på de højere spændingsniveauer end 
på de lavere spændingsniveauer, er der udarbejdet to analyser. (i) I den første analyse anvendes 
de oplysninger om afbrud i 2006-2008, som selskaberne har indberettet til tilsynet. (ii) I den 
anden analyse anvendes oplysninger leveret af DEFU for selskabers afbrud i 2001-2005. 
Oplysningerne fra DEFU findes imidlertid kun for et udsnit af alle selskaberne. 

Ad (i) I den første analyse ses på forholdet mellem gennemsnittet af afbrud i alle selskaber med 
afbrud og gennemsnittet af afbrud i samtlige selskaber. Hvis der for de højere spændingsniveauer 
er tendens til færre men mere omfangsrige afbrud, vil der i analysen være en højere værdi ud for 
de højere spændingsniveauer end for de lavere spændingsniveauer. 

Sekretariatet har undersøgt udsving i afbrudshyppigheden på de enkelte spændingsniveauer. Det 
vil sige, at Sekretariatet har undersøgt, hvor meget større afbrudshyppigheden er for selskaber 
med afbrud end afbrudshyppigheden for alle selskaber – både med og uden afbrud. Af tabel 12 
fremgår disse variansudtryk, der er beregnet på baggrund af selskabernes indberettede data for 
2006-2008 for 0,4-6 kV (kun 2007 og 2008), 6-25 kV, 25-70 kV og 70-170 kV på følgende 
måde: 

Middelværdi af alle afbrudshyppigheder = A 
Middelværdi af alle afbrudshyppigheder for selskaber med afbrud = B 
Udsving i afbrudshyppighed = B/A 
 
Ad (ii) I den anden analyse ses på selskabernes maksimale afbrud i forhold til selskabernes 
gennemsnitlige afbrud over 5-års perioden fra 2001 til 2005. Hvis selskaberne på de højere 
spændingsniveauer har færre men mere omfangsrige afbrud, vil deres maksimale afbrud være 
forholdsmæssigt større end deres gennemsnitlige afbrud i de 5 år. Derved vil der være en større 
indikator for de højere spændingsniveauer end for de lavere spændingsniveauer. Dette er 
tilfældet, jf. tabel 2.2. Beregningerne er lavet på følgende måde: 

• Selskab i’s middelværdi af afbrudshyppigheder over 5 år = Ci 
• Selskab i’s maksimalværdi af afbrudshyppigheder over 5 år = Di 
• Selskabs i’s maksimalværdi/middelværdi af afbrudshyppigheder over 5 år = Di/Ci 
• Selskabernes gennemsnitlige ”maksimalværdi/middelværdi” i forhold til afbrudshyppigheder 

over 5 år for n selskaber = (∑ni Di/Ci)/n 
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Tabel 2.2: Udtryk for varians i afbrudshyppighed på  forskellige 
spændingsniveauer 

Spændingsniveau Udsving i afbrudshyppighed 
(2006-2008)  

Gennemsnitligt 
”maksimalværdi/middelværdi” 
forhold (2001-2005) 

0,4-6 kV 1,2 - 

6-25 kV 1,1 1,7 

25-70 kV 2,2 2,5 

70-170 kV 2,4 2,5 
Anm.: ”-” betyder ingen observationer.  

 
Det ses i tabel 12, at de 2 højeste spændingsniveauer, 25-70 kV og 70-170 kV, er karakteriseret 
ved en højere varians end de 2 laveste spændingsniveauer. Af anden kolonne fremgår det, at 
udsvinget på afbrudshyppigheden på de to lavere spændingsniveauer er på 1,2 henholdsvis 1,1, 
mens udsvinget på afbrudshyppigheden er væsentligt større på spændingsniveauerne 25-70 kV 
og 70-170 kV – 2,2 henholdsvis 2,4. 

I 3. kolonne i tabel 2.2 ses, hvorledes de enkelte selskabers afbrudshyppigheder har svinget på de 
enkelte spændingsniveauer over en 5-årig periode. For et gennemsnitsselskab er den største 
afbrudshyppighed på 6-25 kV-elnettet 1,7 gange større end middelværdien af selskabets 
afbrudshyppigheder i den 5-årige periode. For et gennemsnitsselskab er den største 
afbrudshyppighed både på 25-70 kV- og 70-170 kV-elnettene 2,5 gange større end 
middelværdien af selskabets afbrudshyppigheder i den 5-årige periode. Sekretariatets analyser af 
afbrudsvarigheden for selskaber på 25-70 kV- og 70-170 kV-elnettene viser tilsvarende 
resultater. 

Afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder for 25-70 kV- og 70-170 kV-elnettene har således en 
større varians end 0,4-6 kV og 6-25 kV-elnettene. Derfor har Sekretariatet valgt at behandle 
afbrud i 25-70 kV- og 70-170 kV anderledes end afbrud i el-elnet på lavere spændingsniveauer.  

Et selskabs eventuelle høje afbrudshyppighed (eller afbrudsvarighed) på 25-70 kV eller 70-170 
kV i 2008 vil blive korrigeret, hvis selskabets afbrudshyppighed (eller afbrudsvarighed) i årene 
2006-2007 omvendt er blandt de laveste, da dette vil sandsynliggøre, at selskabets overskridelse 
af tærskelværdien i 2008 er sket som følge af en tilfældighed. Hvis et selskab med 25-70 kV- og 
70-170 kV-elnet overskrider tærskelværdien i benchmarkingen af kvalitet i levering af 
elektricitet i 2008, skal selskabets afbrudshyppigheder og/eller afbrudsvarigheder for de enkelte 
spændingsniveauer i 2006 og 2007 altså undersøges nærmere.  

Hvis selskabets afbrudshyppighed på 25-70 kV i 2006-2007 har en afbrudshyppighed i 
spændingsniveauets bedste femtedel (eller højst en afbrudshyppighed på 0,00), så korrigeres 
selskabets afbrudshyppighed, således, at selskabet stadig fremstår som havende en god kvalitet. 
Den bedste femtedel i årene 2006-2007 er fundet ved at vægte kvaliteten i begge år ligeligt. 
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At et selskab går fra at være i spændingsniveauets bedste femtedel i 2006-2007 til i 
spændingsniveauets dårligste femtedel i 2008 tyder på, at resultatet i 2008 er et udtryk for stor 
varians på spændingsniveauet frem for en dårlig præstation af selskabet. Derfor korrigeres 
selskabets afbrudshyppighed på 25-70 kV til 0,00 i 2008. Tilsvarende gøres for 
afbrudshyppigheden for selskaber med 70-170 kV og for afbrudsvarigheden for selskaber med 
25-70 kV og 70-170 kV. De korrigerede afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder tager dermed 
højde for væsentlige udsving i enkelte år. 
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Bilag 3: Modellen – benchmarking af kvalitet i leve ring af elektricitet på 
enkeltkundeniveau 

Nedenfor illustreres analysen af selskabernes indberetninger af antal afbrud på 
enkeltkundeniveau ved hjælp af en række eksempler.  

Det er anden gang, selskaberne har indberettet, hvor mange af deres kunder, der har oplevet 
henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og derover. Formålet har været, at Sekretariatet således har bedre 
mulighed for at vurdere, om der er enkelte kunder eller kundegrupper, som oplever mange 
afbrud, selv om et selskab på aggregeret niveau skulle have en tilfredsstillende kvalitet i levering 
af elektricitet.  

Selskaberne har indberettet data vedrørende enkeltkunders afbrud i 2008 for 0,4-6 kV- og for 6-
25 kV-spændingsniveauerne, herunder om afbruddene er varslede eller uvarslede. Det skal 
bemærkes, at for 2008 måles kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau kun på 
afbrudshyppighed og ikke på afbrudsvarighed på grund af utilstrækkeligt datagrundlag, for så 
vidt angår afbrudsvarighed. Grundet en tvetydig beskrivelse i vejledningen for indsamling af 
leveringssikkerhedsdata, er data vedrørende afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau registreret 
via ELFAS (hovedparten af data) ikke indberettet som ønsket. Da tilsynet dermed ikke er i 
besiddelse af data for hver enkelt kundes afbrudsvarighed summeret henover året som tiltænkt, 
har Sekretariatet valgt at se bort fra afbrudsvarighed i benchmarkingen af kvalitet i levering af 
elektricitet på enkeltkundeniveau i 2008. 

De forskellige afbrudstyper5 i benchmarkingen af kvalitet i levering af elektricitet på 
enkeltkundeniveau skal vægte forskelligt ligesom i benchmarkingen af kvalitet i levering af 
elektricitet på aggregeret niveau. For at minimere kompleksiteten af selskabernes indberetninger 
har Sekretariatet dog kun bedt selskaber om at opdele afbruddene på uvarslede og varslede, 
hvilket dog vanskeliggør vægtningen. Derfor bruges for hvert selskab dets fordeling af 
afbrudstyper på aggregeret niveau til at approksimere dets fordeling af afbrudstyper på 
enkeltkundeniveau. I boksene 3.1.a-c beskrives med sammenhængende eksempler, hvorledes 
selskabernes kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau beregnes og anvendes i 
benchmarkingen. 

                                                 
5 De forskellige afbrudstyper er uvarslede og varslede afbrud samt afbrud som følge af henholdsvis 3.-part, force 
majeure og hændelser uden for eget statistikområde. 
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Boks 3.1.a: Eksempel på vægtning af uvarslede og va rslede afbrud på 
enkeltkundeniveau 

I denne boks anvendes som eksempel et hypotetisk selskab A’s indberetning af dets 
fordeling af enkeltkundeafbrud på 6-25 kV-spændingsniveau. Selskabet forsyner 
1.000 kunder.  
 
Uvarslede afbrud vægtes med 100 pct. og varslede afbrud vægtes med 50 pct. Det 
fremgår af tabel 3.1, hvorledes selskab A’s afbrudshyppigheder på 
enkeltkundeniveau fordeler sig for uvarslede henholdsvis varslede afbrud. De 
uvarslede afbrud vægtes med 100 pct. og de varslede afbrud vægtes med 50 pct. Den 
vægtede sum samles i én fordeling i yderste højre kolonne. Det skal bemærkes, at 
enkeltkunder med 0 varslede afbrud ikke vægtes med 50 pct., da der her ikke er 
afbrud, som kan vægtes.  
 
Tabel 3.1: Selskab A’s fordeling af antal afbrud på  enkeltkundeniveau 
og vægtning af uvarslede- og varslede afbrud  
 Antal 

kunder fsva. 
uvarslede 
afbrud 

Antal 
kunder fsva. 
varslede 
afbrud  

Antal 
kunder efter  
vægtede 
varslede 
afbrud 

Antal afbrud efter 
vægtning af 
uvarslede- og 
varslede afbrud  

 a b c=b*50 pct. d = a + c 
0 afbrud 965 900 900 1865 
1 afbrud 10 80 40 50 
2 afbrud 15 20 10 25 
3 afbrud 5 0 0 5 
4 afbrud 0 0 0 0 
5 afbrud 5 0 0 5 
6 afbrud 0 0 0 0 
7 afbrud 0 0 0 0 
8 afbrud 0 0 0 0 
9 afbrud 0 0 0 0 
10 afbrud 0 0 0 0 
> 10 afbrud 0 0 0 0 
Sum 1000 1000 950 1950 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 
 
Idet det ikke har været muligt for selskaberne direkte at indberette oplysninger om, i hvilket 
omfang afbruddene på enkeltkundeniveau skyldes afbrud som følge af 3.-partsafbrud, force 
majeure eller afbrud uden for eget statistikområde, korrigerer Sekretariatet efterfølgende herfor 
ved at anvende selskabets indberettede fordeling af disse afbrud på aggregeret niveau. Afbrud 
som følge af 3.-part vægter med 10 pct., mens afbrud som følge af force majeure henholdsvis fejl 
uden for eget statistikområde vægter med 0 pct., jf. boks 3.1.b.  

Det enkelte selskabs fordeling af afbrud på enkeltkundeniveau korrigeres for afbrud som følge af 
3.-partsafbrud, force majeure eller afbrud uden for eget statistikafbrud, for i højere grad at kunne 
foretage en mere ”reel” benchmarking af selskaberne. Således vil et selskab som fx har haft 
mange afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde i benchmarkingen efter 
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korrektionen have et lavere antal kunder, der har oplevet afbrud i de respektive intervaller (0, 1, 
…, 10 afbrud eller derover). 

Boks 3.1.b: Eksempel på korrektionsfaktor beregnet efter selskabets fordeling af 
afbrudstyper 

Denne boks bygger videre på de sammenvejede antal uvarslede og varslede afbrud på 
enkeltkundeniveau i boks 3.1.a. I denne boks beregnes en korrektionsfaktor Ki, der 
benyttes til at korrigere afbruddene på enkeltkundeniveau for, om selskabet har haft 
afbrud som følge af 3.-part (III), afbrud pga. force majeure afbrud (IV), samt afbrud 
uden for eget statistikområde (V), jf. tabel 3.1 nedenfor. For hvert selskab beregnes en 
korrektionsfaktor, Ki med udgangspunkt i denne tabel.  
 
Tabel 3.1: Selskabs A’s afbrud på aggregeret niveau  fordelt på 
afbrudstype 

Afbrudstype Antal Pct. 
I. Uvarslede afbrud 60 30 
II. Varslede afbrud 60 30 
III. Afbrud som følge af tredjepart 30 15 
IV. Afbrud som følge af force majeure 20 10 
V. Afbrud uden for eget statistikområde 30 15 
VI. Sum 200 100 

Note: Det bemærkes, at selskab A har 1865 kunder med 0 afbrud. Disse benyttes dog ikke ved 
beregningen af korrektionsfaktoren, jf. tabel 3.1 i boks 3.1.a. 
Kilde: Konstrueret regneeksempel. 
 
I denne boks fratrækkes andelen af selskabs A’s afbrud som skyldes force majeure og 
fejl uden for eget statistikområde, samt den andel (90 pct.) af 3. parts afbrud, som 
ikke skal tælles med. Da der allerede i forrige boks blev korrigeret for varslede afbrud 
ved at vægte med 50 pct. skal dette ikke indregnes i korrektionsfaktoren. Dermed kan 
korrektionsfaktoren beregnes som KA = (60 + 60 + 30*0,1)/200 = 61,5 pct. eller blot 
30 pct. + 30pct. +0,1*15 pct. = 61,5 pct.  
 
Korrektionsfaktoren ganges på det enkelte selskabs ”Antal kundeafbrud efter vægtning af 
uvarslede og varslede afbrud”. Hermed korrigeres afbrud som følge af 3.-part med 90 pct. 
(vægtes med 10 pct.), og afbrud som følge af force majeure henholdsvis fejl uden for eget 
statistikområde korrigeres med 100 pct. (vægtes med 0 pct.).6 Korrektionen sker ved at 
multiplicere den beregnede korrektionsfaktor på selskabets fordeling af antal afbrud på 
intervallerne 0, 1, …, 10 afbrud og derover, jf. boks 3.1.c.  

                                                 
6 I den tilsvarende beregning med data på aggregeret niveau på 0,4-6 kV benyttes andelen af afbrud som følge af 
force majeure i forhold til alle afbrud fratrukket afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde. Dette 
skyldes, at afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde ikke er medtaget i selskabernes indberetninger af 
enkeltkundeafbrud på 0,4-6 kV-nettet, jf. side 43 i tilsynets vejledning om indsamling af leveringssikkerhedsdata fra 
marts 2008. 
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Boks 3.1.c: Eksempel på fordeling af enkeltkunders afbrudshyppighed 

I denne boks fortsættes eksemplet fra boks 3.1.a og 3.1.b. Selskab A’s antal 
afbrudte kunder efter vægtning af uvarslede og varslede afbrud, d, jf. tabel E 
nedenfor, beregnes ved at vægte antal afbrudte kunder som følge af henholdsvis 
3.-part, force majeure og fejl uden for eget statistikområde sker ved 
korrektionsfaktoren, KA, jf. boks 3.1.b. Fordelingen af antal afbrudte kunder på 
enkeltkundeniveau efter korrektionen beregnes ved at multiplicere d med KA.  
 
Tabel 3.2 Selskabs A’s fordeling af afbrud på enkel tkundeniveau 
 Antal kunder 

efter vægtning af 
uvarslede og 
varslede afbrud 

Fordeling af 
antal kunder på 
afbrudsintervaller 

Fordeling af 
antal kunder på 
afbrudsintervaller 
(pct.) 

 
d 

F = KA * d 
= 61,5 pct. * d 

Procentvis 
fordeling af F 

0 afbrud 1865 1865 97,3 
1 afbrud 50 31 1,6 
2 afbrud 25 15 0,8  
3 afbrud 5 3 0,2  
4 afbrud 0 0 0,0 
5 afbrud 5 3 0,2 
6 afbrud 0 0 0,0 
7 afbrud 0 0 0,0 
8 afbrud 0 0 0,0 
9 afbrud 0 0 0,0 
10 afbrud 0 0 0,0 
> 10 afbrud 0 0 0,0  
Sum 1950 1917 100,0 

Note 1: Yderste højre kolonne summer ikke til 100,0 pga. afrunding. 
Note 2: Antal afbrud for enkeltkunder med 0 afbrud multipliceres ikke med KA, idet der 
ikke er afbrud at vægte. 
Kilde: Konstrueret regneeksempel. 
 
For så vidt angår fastsættelsen af tærskelværdierne vedrørende kvalitet i levering af elektricitet 
på enkeltkundeniveau, så har et selskab en tilfredsstillende kvalitet, hvis mindre end 1 pct. af 
selskabets kunder ikke har flere afbrud end det acceptable antal på det enkelte spændingsniveau. 
Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder er fastsat med udgangspunkt i den samlede 
fordeling af afbrudshyppigheder for enkeltkunder. Selskaberne er vægtet efter kundemasse for at 
få det mest retvisende billede af kvaliteten set fra enkeltkundernes synspunkt. Dette er forskelligt 
fra den anvendte fremgangsmåde ved tærskelværdierne på aggregeret niveau, der er vægtet med 
selskabernes antal km elnet for, at man kan se det enkelte spændingsniveaus afbrudseffektivitet. 

De acceptable antal afbrud for enkeltkunder i 2008 er fastsat ud fra den kvalitet i levering af 
elektricitet, som mindst 99,5 pct. af forbrugerne oplevede i 2007. Det vil sige, at et selskabs 
kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau isoleret set ikke er tilfredsstillende, hvis 1 
pct. af kunderne på 0,4-6 kV henholdsvis 6-25 kV oplever mindst 2 afbrud henholdsvis mindst 4 
afbrud, jf. tabel 16 i notatet. 



 22/165 
 
 

Tabel 3.3: Samlet fordeling af enkeltkunders afbrud shyppighed 

Antal afbrud 0,4-6 kV (pct.) 6-25 kV (pct.) 
0  98,3 88,8 
1 1,4 8,1 
2 0,2 2,2 
3 0,1 0,6 
4 0,0 0,2 
5 eller flere 0,0 0,2 
 
At det acceptable antal afbrud på enkeltkundeniveau er højere på 6-25 kV end på 0,4-6 kV 
understøttes af tærskelværdierne på aggregeret niveau. Dette er vigtigt, da data på aggregeret 
niveau, som er indsamlet for 2 år må formodes at være mere robuste end data på 
enkeltkundeniveau, der er indsamlet for 1 år. Der er således forskellige krav til effektiviteten på 
enkeltkundeniveau på 0,4-6 kV- henholdsvis 6-25 kV-spændingsniveauet.  

Boks 3.2 nedenfor tager udgangspunkt i 2 nye hypotetiske selskaber – selskab A og B. Hvis et 
selskab har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau, så 
pålægges selskabet forbrugerkompensation som følge heraf. 

Selskabets samlede pålagte forbrugerkompensation som følge af mindre tilfredsstillende kvalitet 
i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau beregnes proportionalt efter selskabets fordeling af 
sit elnet mellem 0,4-6 kV og 6-25 kV. Den maksimalt mulige pålagte forbrugerkompensation for 
selskaber med en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet er 0,50 pct. Regionale 
transmissionsselskaber er udeladt af analysen vedrørende kvalitet i levering af elektricitet på 
enkeltkundeniveau, idet disse selskaber ikke har 0,4-6 kV- eller 6-25 kV-elnet, og dermed ikke 
har direkte kunderelationer. 
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Boks 3.2: Eksempel på beregning af forbrugerkompens ation som følge af mindre 
tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricit et på enkeltkundeniveau 

Hvis over 1 pct. af et selskabs kunder på 0,4-6 kV- henholdsvis 6-25 kV-elnettet 
har minimum 2 afbrud henholdsvis minimum 4 afbrud i 2008, er selskabets 
afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau utilfredsstillende, og selskabet pålægges 
en forbrugerkompensation for mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 
elektricitet på enkeltkundeniveau. 
 
De overordnede tærskelværdier for enkeltkunders afbrudshyppighed fastsættes på 
baggrund af selskabernes fordeling af enkeltkundernes antal afbrud i 2007+2008. 
Minimumskvaliteten i levering af elektricitet fastsættes som den kvalitet i levering 
af elektricitet, som 99,5 pct. af kunderne oplevede i 2007+2008.  
 
Den pålagte forbrugerkompensation er fastsat til 0,50 pct. for selskaber med et 
mindre tilfredsstillende niveau af afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau. For 
selskaber med både 0,4-6 kV- og 6-25 kV-elnet bruges den indbyrdes fordeling 
heraf til at fordele den maksimalt mulige forbrugerkompensation på 0,50 pct. for 
en utilfredsstillende afbrudshyppighed, jf. tabel 3.4. 
 
Tabel 3.4: Beregning af forbrugerkompensation som f ølge af mindre 
tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricit et på enkeltkundeniveau 
 0,4-6 kV  6-25 kV I alt 
Selskab A’s kundeandel med 
flere afbrud end acceptabelt 
(pct.) 

1,1 1,2 - 

Selskab A’s fordeling af elnet 
ml. 0,4-6 kV og 6-25 kV (pct.) 

60 40 - 

Selskab A’s 
forbrugerkompensation (pct.) 

60 pct. * 0,50 = 
0,30 

 40 pct. * 0,50 = 
0,20 0,50 

Selskab B’s kundeandel med 
flere afbrud end acceptabelt 
(pct.) 

1,5 0,6 - 

Selskab B’s fordeling af elnet 
ml. 0,4-6 kV og 6-25 kV (pct.) 

80 20  

Selskab B’s 
forbrugerkompensation (pct.) 

80 pct. * 0,50 = 
0,40 

 20 pct. * 0,00 = 
0 0,40 

 
Af tabel 3.4 ovenfor fremgår det, at selskab A pålægges den fulde 
forbrugerkompensation som følge af mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 
elektricitet på enkeltkundeniveau, idet selskabet på både 0,4-6 kV- og 6-25 kV-
spændingsniveauet har over 1 pct. af kunderne, der har oplevet mindst 2 
henholdsvis 4 afbrud. Selskab B pålægges derimod ikke den fulde 
forbrugerkompensation (kun 0,40 pct. i forhold til det maksimalt mulige på 0,50 
pct.), fordi mindre end 1 pct. af selskabets kunder i 2008 har haft mindst 4 afbrud 
på 6-25 kV-spændingsniveauet. 
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Bilag 4: Analyse af korrosion 
 
I høringssvarene fra efteråret 2008 fremfører både Dansk Energi og en række vestjyske 
selskaber, at en række forhold medfører, at driften af elnettet ved den jyske vestkyst er forbundet 
med højere omkostninger relativt til andre dele af landet. Det fremføres endvidere, at selskaberne 
med elnet ved den jyske vestkyst derfor bør kompenseres herfor i benchmarkingen. Selskaberne 
fremfører, at især et mere korrosivt miljø ved vestkysten som følge af den relativt høje 
koncentration af salt i luften vil medføre højere omkostninger for selskaber med net i disse 
områder. I dette bilag er det analyseret7, om denne formodning stiller de korrosionsudsatte 
selskaber dårligere end andre selskaber i Sekretariatets benchmarking.  
 
Problemstillingen er belyst gennem to delanalyser. I første delanalyse undersøges det, om 
selskaber med elnet ved den jyske vestkyst fremstår dårligere i deres resultater i benchmarking-
modellen end de øvrige selskaber. Analysen viser, at selskaberne ved den jyske vestkyst hverken 
har et højere niveau for omkostninger eller et højere niveau for de omkostninger, der i 
benchmarkmodellen er korrigeret for fordyrende rammevilkår. Det resultat indikerer, at 
selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst, ikke stilles dårligere i benchmarking-modellen i 
forhold til andre selskaber.  
 
Det kan imidlertid ikke udelukkes, at selskaberne ved den jyske vestkyst generelt er mere 
effektive end de øvrige netselskaber. Er det tilfældet, vil en eventuel effekt af korrosion kunne 
være sløret i den første delanalyse. Denne problemstilling leder til den anden delanalyse, der 
analyserer selskabernes omkostninger på de enkelte netkomponenter.   
 
I analysen opdeles netkomponenterne i grupper, der kan forventes at være hhv. påvirket og 
upåvirket af korrosion. Hvis det i denne analyse viser sig, at de korrosionsudsatte selskaber er 
mere effektive end andre selskaber på netkomponenter, der er upåvirket af korrosion og mindre 
effektive på korrosionsudsatte netkomponeter er der risiko for, at Sekretariatets benchmarking-
model ikke tager tilstrækkeligt højde for omkostninger til korrosion. Resultaterne viser, at 
selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst er mere effektive end de øvrige netselskaber på 
begge typer af netkomponenter. Samtidig viser analysen, at selskabernes effektivitet ikke er 
mindre på de netkomponenter, der er påvirket af korrosion. Der er derfor ingen indikationer af, at 
selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst er påvirket af korrosion i 
benchmarkingresultaterne. 
 
Samlet kan analyserne således ikke bekræfte, at selskaber med elnet i et mere korrosivt miljø bør 
korrigeres yderligere for fordyrende rammevilkår i forhold til den gældende benchmarking.       
 
Hypotesetest 
I de statistiske analyser anvendes hypotesetest, hvor man på baggrund af et parameterestimat i en 
tilgængelig stikprøve ønsker at forklare, hvordan det forholder sig med parameterens sande 
værdier.  

                                                 
7 Analysen er gennemført ultimo 2008, og bygger på selskabernes anmeldte oplysninger vedr. kalenderåret 2007. 
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I en hypotesetest opstilles en 0H -hypotese som testes overfor den alternative hypotese ( AH ). 
Hypotesen kan både opstilles som en ensidet eller en tosidet hypotese afhængig af, om man har 
et lighedstegn eller et ulighedstegn i 0H -hypotesen. På baggrund af den statistiske hypotese 
beregnes herefter en teststatistik. Herudover defineres et acceptområde ud fra antallet af 
observationer og det valgte signifikansniveau. Ligger teststatistikken i acceptområdet, vil man 
acceptere hypotesen. Har teststatistikken derimod en værdi udenfor acceptområdet (det kritiske 
område), forkastes hypotesen.   

Accept af 0H -hypotesen betyder, at man med en statistisk sandsynlighed ikke kan afvise 
hypotesen. I statistiske test anvendes som standard et signifikansniveau på 5 pct. Det betyder, at 
man i den statistiske test maksimalt vil acceptere, at man forkaster en sand 0H -hypotese i 5 pct. 
af tilfældene. I en fortolkning af hypotesetestene er det vigtigt at bemærke, at man ikke kan 
slutte, at den alternative hypotese er sand, fordi 0H  forkastes. Ligeledes kan man ikke være 
sikker på, at 0H  er sand, fordi man ikke forkaster den. Det man kan slutte, når 0H  forkastes er, at 
de undersøgte data ikke støtter 0H  i tilstrækkelig grad til, at man tør tro på 0H .        

Delanalyse 1  
 
I delanalysen indgår 3 statistiske test. Først testes det, om distributionsselskabernes korrigerede 
omkostningsindeks adskiller sig signifikant afhængig af, om de er placeret i et korrosivt miljø. 
Det testes herefter, om distributionsselskabernes omkostningsindeks adskiller sig signifikant 
afhængig af deres geografiske placering8. Den tredje test undersøger, om 
transformerforeningernes omkostningsindeks adskiller sig afhængig af, om de er placeret i et 
korrosivt miljø.  
 
Som det var tilfældet i den oprindelige analyse (bilag 13 i tilsynets afgørelse fra den 27. oktober 
2008), opdeles populationen i to stikprøver: én stikprøve med selskaber med elnet ved den jyske 
vestkyst og én uden. Selskaberne inddeles i de to stikprøver afhængig af, om det enkelte selskab 
har elnet i en afstand mindre end 25 km fra den jyske vestkyst9. 
 
Distributionsselskaberne med elnet ved den jyske vestkyst fremstår mere effektive efter 
korrektionen for fordyrende rammevilkår, da middelværdien for deres korrigerede 
omkostningsindeks (0,8821) er lavere end det korrigerede omkostningsindeks for øvrige 
selskaber (0,9137), jf. tabel 4.1 og tabel 4.2.  
 
Tabel 4.1: Distributionsselskaber med elnet på den jyske vestkyst 
Distributionsselskab Omkostningsindeks Korrigeret omkostningsindeks 
   
Nordvestjysk Elforsyning/NOE 0,5811 0,6994 
Thy Højspændingsværk Net A/S 0,5660 0,7097 
ENV Net A/S 0,6444 0,7438 

                                                 
8 Omkostningsindekset og det korrigerede omkostningsindeks er beskrevet i bilaget om netvolumenmodellen. 
9 I analysen tages der ikke højde for, hvor stor en andel af selskabernes elnet, der ligger mindre end 25 km fra den 
jyske vestkyst, som de vestjyske selskaber angiver som grænsen for, hvor materiel er påvirket af korrosion i større 
eller mindre grad, og dermed korrosionskategori C5-M. 
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RAH Net A/S 0,6726 0,7962 
SYD ENERGI Net A/S, SYD ENERGI Net 60 kV 0,7107 0,7965 
Nyfors Net A/S 0,7259 0,8147 
Thy-Mors El-Net A/S 0,7191 0,8343 
Skjern Elforsyning A/S 0,9729 1,0448 
Ringkøbing Forsyning Elnet 1,5303 1,4995 

Middelværdi 0,7914 0,8821 
 
Tabel 4.2: Distributionsselskaber uden elnet på den jyske vestkyst   
Distributionsselskab Omkostningsindeks Korrigeret omkostningsindeks 
   
Nibe Elforsyning Net Amba 0,6267 0,3532 
Bjerringbro Elværk 0,6827 0,6112 
Frederiksberg Elnet A/S 1,3870 0,6376 
Læsø Kommune 0,5141 0,6457 
Køge Elnet A/S 0,6095 0,6533 
NKE Elnet A/S 0,9388 0,6650 
ESV Net A/S 0,5726 0,6706 
NRGi Net A/S 0,6906 0,6867 
Energi Fyn Net A/S 0,6113 0,6985 
EnergiMidt Net A/S 0,6016 0,7214 
Vildbjerg Elværk Amba 0,6394 0,7218 
MES Net A/S 0,5837 0,7222 
ELRO Net A/S 0,6236 0,7330 
HEF Net A/S 0,6381 0,7573 
Energi Horsens Net A/S 0,7170 0,7618 
Faaborg Elforsyning A/S (Netvirksomhed) 0,6457 0,7652 
EnergiMidt Net Vest A/S 0,6493 0,7706 
TRE-FOR Elnet A/S 0,7726 0,7731 
Østjysk Energi Net A/S 0,7538 0,8050 
Østkraft Net A/S  0,6757 0,8061 
SEAS-NVE Net 0,7141 0,8066 
Odense Energi Net A/S 1,0276 0,8415 
Brabrand Net A/S 0,8680 0,8520 
Ærø Elforsyning Net A/S 0,7632 0,8525 
Videbæk Elnet 0,7781 0,8529 
Galten Elværk Net A/S 0,7755 0,8566 
LEF Net A/S 0,7558 0,8586 
DONG Energy City Elnet A/S 1,4635 0,8679 
Energi Randers Net A/S 0,9858 0,8688 
AKE Net 1,2293 0,8911 
Korsør Elnet 1,0310 0,8953 
Midtfyns Elforsyning Amba 0,8253 0,8981 
VOS Net A/S 0,7877 0,9234 
SEF Net A/S 0,8760 0,9401 
Viborg Elnet A/S 0,9685 0,9405 
Roskilde Kommune, Forsyningen 1,2486 0,9477 
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Dong Energy Nord Elnet (distributionsdel) 1,0104 0,9499 
Tarm Elværk Net A/S 0,8944 0,9565 
Vordingborg Elnet 1,0611 0,9817 
Frederikshavn Elnet A/S 1,0581 0,9976 
Kjellerup Elnet 0,9874 0,9983 
Helsingør Elforsyning 1,1947 0,9997 
Hillerød Kommune 1,1912 1,0232 
Ikast Værkerne Net A/S 1,0127 1,0459 
SK-El A/S 1,3338 1,0726 
Aars El-Forsyning Netvirksomhed 1,1154 1,1039 
Hammel El-Forsyning 1,1567 1,1230 
Vestforsyning Net A/S 1,1620 1,1557 
Ravdex A/S 1,1081 1,1777 
Hornum El-forsyning Netvirksomhed 1,0813 1,1780 
Viby Net A/S 1,3988 1,3148 
GEV Net A/S 1,3638 1,3223 
Struer Forsyning Elnet AS 1,3765 1,3704 
Nyborg Elnet A/S 1,3861 1,3812 
Hurup Elværk Net A/S 1,3306 1,4733 
Nakskov Elnet 1,5929 1,4894 

Middelværdi 0,9437 0,9137 
 
 
Det testes, om ovenstående forskel mellem korrosionsudsatte selskaber og øvrige selskaber er 
statistisk signifikant vha. en t-test. I testen, hvor middelværdier fra to stikprøver sammenlignes, 
opstilles testen som beskrevet i boks 4.1.  
 
Boks 4.1: T-test for sammenligning af to middelværdier  
I testen, hvor to middelværdier sammenlignes, beregnes først en pooled variansestimator. 
Estimatoren er givet ved: 
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Hypotesen, at middelværdierne er identisk opstilles som: 
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, og 0H  forkastes, hvis: 
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Vha. t-testen testes det, om middelværdien for det korrigerede omkostningsindeks er identisk 
mellem de to stikprøver ved et signifikansniveau på 5 oct. Dvs., at det testes om 

vestkystenvednetelIkkevestkystenvednetElH −− = µµ:0 . Resultatet viser, at 0H  ikke kan forkastes. Dette er 

konklusionen, da teststatistikken (-0,3771) falder i accept-området (-1,99; 1,99). Det kan dermed 
ikke forkastes, at de to stikprøver har en identisk middelværdi for det korrigerede 
omkostningsindeks, jf. tabel 4.3. Resultatet indikerer derfor, at selskaberne ved den jyske 
vestkyst ikke stilles dårligere i benchmarking-modellen i forhold til de øvrige selskaber.  
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Tabel 4.3: T-test: To stikprøver for middelværdi i det korrigerede omkostningsindeks   
  Elnet ved vestkysten (x) Øvrige elnet (y) 

Estimeret middelværdi 0,882104069 0,913711053 

Estimeret varians 0,063916819 0,053100083 

# obs. 9 56 

Varians anvendt i test 0,054473637  

Hypotese E(x)-E(y)=0  

Teststatistik -0,377092987  

Alfa signifikansniveau 0,05  

Kritisk værdi: t(nx+ny-2,alfa/2) = t(63; 0,025)  1,99  

Kritisk værdi: -t(nx+ny-2,alfa/2) = -t(63; 0,025)  -1,99   

 
 
Korrosionsudsatte selskaber fremstår mere effektive, da middelværdien på omkostningsindekset 
er lavere for selskaberne ved den jyske vestkyst (0,7914) end omkostningsindekset for de øvrige 
selskaber (0,9437), jf. tabel 4.1 og tabel 4.2.  
 
Også i dette tilfælde testes det, om omkostningsindekset er identisk for de to stikprøver. Dvs., at 
det testes om vestkystenvednetelIkkevestkystenvednetElH −− = µµ:0 . Også i dette tilfælde kan 0H  ikke 

forkastes, da teststatistikken (-1,49) falder i accept-området (-1,99; 1,99), jf. tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4: T-test: To stikprøver for middelværdi i omkostningsindekset    
  Elnet ved vestkysten (x) Øvrige elnet (y) 

Estimeret middelværdi 0,791447437 0,943715702 

Estimeret varians 0,090713937 0,07968667 

# obs. 9 56 

Varians anvendt i test 0,081086958  

Hypotese E(x)-E(y)=0  

Teststatistik -1,488992414  

Alfa signifikansniveau 0,05  

Kritisk værdi: t(nx+ny-2,alfa/2) = t(63; 0,025)  1,99  

Kritisk værdi: -t(nx+ny-2,alfa/2) = -t(63; 0,025)  -1,99   

 
Som den tidligere analyse af korrosion også konkluderede, indikerer resultatet hermed, at 
distributionsselskaber med elnet på den jyske vestkyst ikke stilles dårligere i benchmarking-
modellen i forhold til de øvrige selskaber. Resultaterne indikerer dermed også, at selskaberne 
ikke lider under særlige rammevilkår, som den økonomiske benchmark ikke allerede tager højde 
for. Dog kan det ikke udelukkes, at det fundne resultat skyldes, at selskaberne ved den jyske 
vestkyst generelt er mere effektive, hvorved eventuelt fordyrende rammevilkår ikke vil komme 
til udtryk i hverken omkostningsindekset eller i det korrigerede omkostningsindeks.        
 
En tilsvarende test foretages af transformerforeningerne, og inddelingen i stikprøverne er 
illustreret nedenfor i tabellerne. I analysen anvendes udelukkende omkostningsindekset. Det 
hænger sammen med, at der i bechmarkingen ikke korrigeres for fordyrende rammevilkår for 
transformerforeningerne. Disse oplysninger findes derfor ikke. 
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Transformerforeningerne ved den jyske vestkyst i gennemsnit mindre effektive end 
transformerforeninger uden elnet på den jyske vestkyst, som følge af den højere middelværdi for 
omkostningsindekset (0,8722 > 0,7870), jf. tabel 4.5 og tabel 4.6. 

Tabel 4.5: Transformerforeninger med elnet på den jyske vestkyst 
Transformerforening Omkostningsindeks 
  
Hjortdal Transformatorforening 0,5012 
Hjerting Transformatorforening 0,9106 
Hirtshals El-Netselskab A/S 1,2048 

Middelværdi 0,8722 
 
Tabel 4.6: Transformerforeninger uden elnet på den jyske vestkyst  
Transformerforening Omkostningsindeks 
  
Brenderup Netselskab 0,2243 
Øslev-Drøstrup Transformatorforening 0,2632 
Manstrup Transformatorforening 0,9224 
Bejstrup Transformatorforening 0,4792 
Knøsgård Transformatorforening 0,6361 
Bårdesø El-forsyning 0,5178 
Kongerslev Elnet ApS 0,7238 
Klim Transformatorforening 0,5352 
Skræm Transformatorforening 1,0551 
Bonderup Transformatorforening 0,0416 
Aggersund Elforsyning 0,6073 
Skovsgaard Elforsyning 0,6910 
Åbybro Elforsyning 0,5931 
Fjerritslev Elforsyning 0,9757 
Tranum Transformatorforening 0,5288 
Studsgård El- & Vandforsyning 0,9883 
Ejby Elnet Amba 0,7551 
Gjøl Syd Transformatorforening 0,8850 
Taars Elnetselskab Amba 1,0353 
Pårup Elforsyning 0,9119 
Sunds Elforsyning 0,3551 
Borris Elforsyning 0,5042 
Fristrup Transformatorforening 0,8555 
Ølands Transformatorforening 0,6939 
Sdr. Felding Elforsyning 1,0884 
Kibæk Elværk 0,7694 
Gøttrup Transformatorforening 0,5781 
Rolfsted og Omegns Transformerforenings  
Netselskab A.m.b.A. 

0,7662 

Aal El-Net A.m.b.a. 0,9708 
Verninge Transformerforening 3,6570 
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Middelværdi 0,7870 
 
Vha. en t-test testes det, om middelværdierne kan afvises at være signifikant identiske ved et 
signifikansniveau på 5 pct. Nulhypotesen er derfor igen vestkystenvednetelIkkevestkystenvednetElH −− = µµ:0 . 

Resultatet viser, at 0H  ikke kan forkastes, da teststatistikken (0,24) falder i acceptområdet (-

2,04; 2,04). Det kan dermed ikke forkastes, at de to stikprøver har en identisk middelværdi for 
omkostningsindeks, jf. tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7: t-test: To stikprøver for middelværdi for omkostningsindekset 
  Elnet ved vestkysten (x) Ikke elnet ved vestkysten (y) 
Estimeret middelværdi 0,872191892 0,786963927 
Estimeret varians 0,1248842 0,3617148 
# obs. 3 30 
Varians anvendt i test 0,346435406  
Hypotese E(x)-E(y)=0  
Teststatistik 0,239130661  
Alfa - signifikansniveau 0,05  
Kritisk værdi: t(nx+ny-2,alfa/2) = t(31; 0,025)  2,042  
Kritisk værdi: -t(nx+ny-2,alfa/2) = -t(31; 0,025)  -2,042   
 
Som det også var tilfældet i den ovenstående analyse af distributionsselskaber, indikerer 
resultatet hermed, at transformerforeninger ved den jyske vestkyst ikke stilles dårligere i 
benchmarking-modellen i forhold til andre selskaber. 
 
Delanalyse 2 
 
Resultaterne i den første delanalyse antyder, at korrosionsudgifter for distributionsselskaberne og 
transformerforeningerne ved den jyske vestkyst ikke indebærer særlige rammevilkår, som den 
økonomiske benchmarking ikke allerede tager højde for. Det kan dog diskuteres, om resultaterne 
skyldes, at effekterne af korrosion er marginale, eller at andre forhold slører for effekten af 
korrosion. Således kan det ikke udelukkes, at selskaberne ved vestkysten generelt er mere 
effektive. Hvis dette er tilfældet, så vil en sammenligning af de korrigerede omkostningsindeks 
ikke afsløre effekterne af korrosion. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at man i korrektionen for 
fordyrende rammevilkår ved målertætheden allerede har taget højde for effekten af korrosion. 
Disse kritikpunkter leder til den følgende delanalyse. 
 
Idéen i analysen er at sammenligne selskabernes omkostningseffektivitet på netkomponenter, der 
kan forventes at være hhv. påvirket og upåvirket af korrosion. Adskiller 
omkostningseffektiviteten på disse typer af netkomponenter sig for selskaberne i det korrosive 
miljø, antyder det, at selskaberne er påvirket af korrosion. På den måde undgår man, at generelle 
effektivitetsforskelle mellem selskaberne slører resultaterne.  
 
I delanalysen indgår to test. Det testes først, om der er forskel i selskabernes effektivitet på de to 
typer af netkomponenter afhængig af, om selskaberne er placeret i det korrosive miljø. Det testes 
herefter, om selskaberne i det korrosive miljø har en lavere effektivitet på de 
korrosionspåvirkede netkomponenter i forhold til de øvrige netkomponenter. Udgangspunktet for 
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analysen er tal fra 2005. Oprindelig blev et antal af indberetningerne udtrukket til beregning af 
omkostningsækvivalenterne, da de ansås som særligt anvendelige, og det er også disse selskabers 
indberetninger analysen bygger på. Det medfører, at der kun er valide oplysninger for én 
transformerforening ved den jyske vestkyst, hvorved en analyse for transformerforeningerne er 
udeladt pga. et spinkelt datagrundlag.  
 
Analysen bygger på oplysninger for 7 distributionsselskaber med elnet ved den jyske vestkyst, 
og for 28 selskaber uden elnet ved den jyske vestkyst. For hvert enkelt selskab beregnes først 
driftsomkostning pr. enhed netkomponent. Denne er defineret ved: 
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Efterfølgende bestemmes den gennemsnitlige driftsomkostning pr. enhed af hver enkelt 
netkomponent for hhv. selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst, og for selskaberne uden 
elnet ved den jyske vestkyst som: 
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For hver enkelt netkomponent bestemmes herefter omkostningerne for de korrosionspåvirkede 
selskaber relativt til de ikke-korrosionspåvirkede selskaber. Dvs.: 
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Denne variabel betragtes i det følgende som en indikator for, hvor relativ effektive selskaberne 
med elnet ved vestkysten er på de enkelte netkomponenter. Et tal større end 1 viser, at 
korrosionsudsatte selskaber har større omkostninger end øvrige selskaber. I de følgende 
beregninger belyses de relative omkostninger på de enkelte netkomponenter, der forventes at 
være hhv. påvirket og upåvirket af korrosion. 
 
Middelværdierne for de relative omkostninger er mindre end 1 for både de komponenter, der er 
påvirket (0,66) og upåvirket (0,88) af korrosion, og selskaberne med elnet ved vestkysten 
fremstår herved mere effektive, jf. tabel 4.8. 

Tabel 4.8: Relative omkostninger for de enkelte netkomponenter 
 Relative omkostninger 
Netkomponent Komponent 

udsat for 
korrosion 

Komponent 
ej udsat for 
korrosion 

50 kv kabel  0,83571 
50kV luftledning 0,29069  
50kV felt, åben 0,38864  
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50kV felt, gasisoleret 1,34426  
50/10kV transformer 0,59312  
10kV felt 0,87789  
10 kV kabel  0,60236 
10kV luftledning 0,16781  
10/0,4kV station 0,91492  
0,4 kV kabel  0,41327 
0,4 kV luftledning 0,68303  
målere  1,25038 
kunderelateret omkostninger  1,09635 
1 - 1 omkostninger  1,07814 

Middelværdi 0,6575 0,8794 
 
Nederst i tabellen er middelværdierne for de relative omkostninger angivet. Disse er beregnet 
ved et simpelt gennemsnit som 

ikkeellerkorrosionafpåvirketerntennetkomponeomangiver
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I nedenstående testes det, om data understøtter hypotesen, om at middelværdierne i tabel 8 er 
signifikant mindre end 1, og om selskaberne i det mere korrosive miljø således generelt er mere 
effektive end de øvrige selskaber. 0H  - hypotesen opstilles herved som ( ) 1:0 =≤ µkvEH . Den 
beregnede teststatistik (-2,52) er mindre end den kritiske værdi (1,89), og hypotesen accepteres. 
Testene kan derfor ikke afvise, at selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst er mere effektive 
på netkomponenter, uanset om netkomponenterne er påvirket af korrosion eller ej, jf. tabel 4.9.  
  
Tabel 4.9: Test af relativ effektivitet 
 Korrosion Ej korrosion 
Hypotese for middelværdien ( ) 1=≤ µkvE  ( ) 1=≤ µkvE  

Test-statistik -2,52 -0,92 
Kritisk værdi: 1,89 2,02 
Konklusion Accept af hypotesen Accept af hypotesen 
 
Tankegangen bag den sidste test er, at hvis selskaberne er påvirket af korrosion, da vil de fremstå 
mindre effektive på de påvirkede netkomponenter relativt til netkomponenterne, der ikke er 
påvirket af korrosion. Selskaberne ved vestkysten fremstår mere effektive på komponenter, der 
er påvirket af korrosion (0,66) i forhold til komponenter, der er upåvirket af korrosion (0,88), jf. 
tabel 4.8. Dataene antyder således ikke, at selskaberne ved den jyske vestkyst er påvirket af 
korrosion i deres omkostningseffektivitet.   
 
Nedenfor testes det, om den relative effektivitet på netkomponenterne kan afvises at være 
signifikant identiske. Der testes således for hypotesen korrosionEjKorrosionH µµ =:0 . 0H  accepteres, 

da teststatistikken (-1,14) ligger i acceptområdet (-2,18; 2,18), og på baggrund af de tilgængelige 
data kan testen derfor ikke afvise, at selskabernes relative effektivitet er identisk på de to typer af 
netkomponenter, jf. tabel 4.10. 
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Tabel 4.10: t-test: To stikprøver for middelværdi 
  Korrosionspåvirket (x) Ikke-korrosions påvirket (y) 
Estimeret middelværdi 0,65754 0,87937 
Estimeret varians 0,14827 0,104026 
# obs. 8 6 
Varians anvendt i test 0,129835  
Hypotese E(x)-E(y)=0  
Teststatistik -1,139899377  
Alfa signifikansniveau 0,05  
Kritiskområde: t(nx+ny-2,alfa/2) = t(12; 0,025)  2.179  
Kritiskområde: -t(nx+ny-2,alfa/2) = -t(12; 0,025)  -2.179   
 
Testene antyder derfor, at resultaterne i benchmarkmodellerne for distributionsselskaberne med 
elnet ved den jyske vestkyst ikke påvirkes af korrosion i et omfang, der ikke tages højde for i 
benchmarkmodellen.   
 
Opsummering 
 
Efter analyserne at dømme stiller benchmarking-modellen ikke de korrosionsudsatte 
distributionsselskaber og transformerforeninger ved den jyske vestkyst ringere end øvrige 
selskaber. Første delanalyse viser, at distributionsselskaberne med elnet ved den jyske vestkyst 
ikke fremstår dårligere på hverken omkostningsindekset eller det korrigerede 
omkostningsindeks, og det indikerer, at distributionsselskaberne i benchmarking-modellen ikke 
er påvirket af forhold, som modellen ikke allerede tager højde for. Samme konklusion kan også 
drages for transformerforeningerne, hvor analysen viser, at selskaberne ved den jyske vestkyst 
heller ikke adskiller sig signifikant fra de øvrige selskaber på performance.  
 
Af den anden delanalyse fremgår det, at distributionsselskaberne ved den jyske vestkyst generelt 
fremstår mere effektive i driften af netkomponenter relativt til de øvrige distributionsselskaber. 
Gennem en opdeling i korrosionspåvirkede- og ikke-korrosionspåvirkede netkomponenter 
fremstår selskaberne relativt mest effektive på netkomponenterne, der er påvirket af korrosion. 
Data understøtter derfor ikke, at selskaberne i det korrosive miljø er hæmmet i deres 
omkostningseffektivitet på de korrosionspåvirkede netkomponenter i forhold til deres resultater i 
benchmarkmodellen. 
 
Den samlede analyse kan herved ikke bekræfte, at selskaberne med elnet i et mere korrosivt 
miljø bør korrigeres yderligere for fordyrende rammevilkår i forhold til den gældende 
benchmarking. 
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Bilag 5: Omkostningsækvivalenter 

I bilaget beskrives formålet med fastsættelsen af omkostningsækvivalenterne og hvordan 
omkostningsækvivalenterne beregnes. Endelig opgøres de fastsatte omkostningsækvivalenter. 

Til brug for netvolumenmodellen, som er detaljeret beskrevet i bilag 1, er der behov for at 
definere en række kategorier af selskabernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Der kan være 
stor forskel på, hvordan selskabernes omkostninger fordeler sig på arbejdsopgaver. Kategorierne 
knytter sig hovedsageligt til en række forskellige netkomponenter (kabler, luftledninger, 
stationer, felter m.v. på forskellige spændingskategorier samt målere, 
administrationsomkostninger m.v.), da selskaberne bruger de fleste af deres omkostninger på at 
vedligeholde og afskrive nettet. For eksempel udgør antallet af kilometer 0,4 kV kabel en 
selvstændig kategori, fordi selskabernes omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning af 0,4 
kV kabel er omkostningstungt og stiger med antallet af kilometer kabel.  

Metoden indebærer, at der for hver kategori udregnes, hvor mange enhedsomkostninger, 
selskaberne i gennemsnit bruger. For eksempel bruger selskaberne i gennemsnit flere 
enhedsomkostninger på at drive kabler på 50 kV-niveau end de bruger på at drive kabler på 10 
kV-niveau. Disse gennemsnitlige enhedsomkostninger kaldes omkostningsækvivalenter, jf. boks 
5.1. Således bliver selskaberne i højere grad kompenseret via omkostningsækvivalenten ”kabler 
på 50 kV-niveau” end ”kabler på 10 kV-niveau” i netvolumenmodellen. 

Boks 5.1: Omkostningsækvivalenter 

Omkostningsækvivalenter eller selskabernes gennemsnitlige enhedsomkostninger 
anvendes i netvolumenmodellen. Omkostningsækvivalenterne beregnes ved, at 
hvert selskab deler sine omkostninger ud på 23 fastlagte kategorier (kabler, luft-
ledninger, stationer, felter m.v. på forskellige spændingskategorier samt målere, 
administrationsomkostninger, nettab m.v.) og samtidig angiver hvor mange styk, 
selskaberne har af hver. Ved at dividere de henførte omkostninger med anførte 
styk opnås et udtryk for hvor mange enhedsomkostninger selskaberne i gennem-
snit bruger inden for hver omkostningskategori. Som udgangspunkt udregnes om-
kostningsækvivalenter særskilt for regionale transmissionsselskaber henholdsvis 
for distributionsselskaber/transformerforeninger.  

  
Ved at benytte de vægte, som omkostningsækvivalenterne udtrykker, korrigerer 
netvolumenmodellen for forskelle i selskabernes udstrækning og opbygning af net. Modellen 
tillader selskaber, med relativt flere kabler på 50 kV-niveau end kabler på 10 kV-niveau, at 
afholde flere omkostninger samlet set end et tilsvarende selskab med relativt flest kabler på 10 
kV-niveau. Netvolumenmodellen kan på denne måde anvendes til at sammenligne selskabernes 
omkostninger – dvs. driftsomkostninger og afskrivninger. 
  
Beregninger 
En udregning af omkostningsækvivalenter forudsætter, at hvert selskab deler sine omkostninger 
ud på 23 fastlagte kategorier og samtidig angiver hvor mange styk, de har af hver. Ved at 
dividere de henførte omkostninger med anførte styk opnås et udtryk for, hvor mange 
enhedsomkostninger selskaberne i gennemsnit bruger inden for hver kategori. Selskabernes 
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omkostninger fremgår af reguleringsregnskaberne og indeholder alle omkostningsposter – 
herunder også omkostninger til nettab og eventuelle ekstraordinære omkostninger. Da det ikke 
umiddelbart virker muligt for selskaberne at effektivisere nettab og ekstraordinære omkostninger 
er disse udeladt af beregningerne af omkostningsækvivalenterne. Summen af de samlede 
omkostninger, der er fordelt på netkomponenter kan således opgøres som: 

er omkostning næreekstraordi indeholdte eventuelle si' selskab           

nettab er tilomkostning si' selskab          

tsregnskaberegulering ifølgeger afskrivnin si' selskab          

tsregnskaberegulering ifølgestninger driftsomko si' selskab          

kategorier på fordeling er tilomkostning si' selskabomk          
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Selskaberne opgør deres omkostninger for de 23 kategorier. Fordelingen foretages separat for 
omkostninger, der relaterer sig til driften, samt for omkostninger, der relaterer sig til 
afskrivninger: 

          

kategorier på fordeling er tilomkostning degsrelatereafskrivnin si' selskabomk         

kategorier på fordeling er tilomkostning erededriftrelat si' selskabomk         

kategorier på fordeling er tilomkostning si' selskabomk          

,         omkomkomk 
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I alt 110 selskaber har indberettet omkostningsdata for 2005 til tilsynet. Det har imidlertid ikke 
været muligt for alle selskaber at foretage en fordeling af omkostninger på det ønskede 
specifikationsniveau, da en række selskaber til daglig benytter sig af konteringssystemer, der 
indeholder færre omkostningskategorier. Sekretariatet har derfor udvalgt 48 indberetninger, der 
vurderes at være at høj kvalitet, og som benyttes til at fastlægge omkostningsækvivalenterne. 
Herunder 7 indberetninger fra regionale transmissionsselskaber, 35 indberetninger fra 
distributionsselskaber samt 6 indberetninger fra transformatorforeninger.  

Som udgangspunkt udregnes omkostningsækvivalenter særskilt for regionale 
transmissionsselskaber henholdsvis for distributionsselskaber/transformatorforeninger. Imidlertid 
har Sekretariatet valgt at opgøre fælles omkostningsækvivalenter på 50/60 kV niveauet for 
distributionsselskaber og regionale transmissionsselskaber, idet rammevilkårene for driften af net 
på dette spændingsniveau er identiske for de to selskabstyper. Det øger robustheden af 
ækvivalenterne for transmissionsselskaberne væsentligt.  
 
Beregninger: De regionale transmissionsselskaber 
For de regionale transmissionsselskaber udregnes omkostningsækvivalenter som udgangspunkt 
selvstændigt. Data fra distributionsselskaberne indgår dog i beregningen af ækvivalenter på 
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50/60 kV spændingsniveauet som det også er beskrevet ovenfor. Omkostningsækvivalenten 
beregnes som:   

 j kategori afstyk  antal  si' bionsselska transmissregional           

j kategori  tilhørendeer omkostning si' bionsselska transmissregional          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor t sækvivalenomkostning          
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Hver omkostningsækvivalent består af summen af en driftsækvivalent og en 
afskrivningsækvivalent:  

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor nt gsækvivaleafskrivnin          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor valent driftsækvi          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor t sækvivalenomkostning          
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Driftsækvivalenten vedrører alene omkostninger forbundet med driften og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  si' bionsselska transmissregional           

j kategori                                                                 

  tilhørendeer omkostning terededriftsrela si' bionsselska transmissregional          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor  ækvivalent          
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Afskrivningsækvivalenten vedrører alene omkostninger til afskrivninger og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  si' bionsselska transmissregional           

j kategori  tilhørende                                                                           

er omkostning degsrelatereafskrivnin si' bionsselska transmissregional          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor  ækvivalent          
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For hver af kategorierne 1 til 20 har Sekretariatet udregnet omkostningsækvivalenter ved at 
dividere de regionale transmissionsselskabers henførte omkostninger med antallet af 
netkomponenter. For kategorierne 8 til 13 indgår derudover data fra distributionsselskaberne. 

Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger (kategori 22) udregnes ved at 
dividere de henførte omkostninger med de forventede omkostninger til drift og vedligehold, 
energirådgivning samt kundeadministration. Det skyldes, at administrationsomkostninger udgør 
en back-up funktion til både drifts- og vedligeholdelsesopgaver, kundehåndtering samt 
energisparerådgivning. 

Regionale transmissionsselskaber udfører i modsætning til distributionsselskaber og 
transformerforeninger ikke energirådgivning. Derfor udregnes omkostningsækvivalenten for 1-1 
omkostninger (kategori 23) ved at dividere de henførte omkostninger med de forventede 
omkostninger til drift- og vedligehold, energirådgivning samt kundeadministration. Det skyldes, 
at 1-1 omkostningerne formodes at være drevet af størrelsen på selskabernes øvrige 
arbejdsopgaver – ligesom for administrationsomkostningernes vedkommende. 

Af tabel 5.1 fremgår de beregnede ækvivalenter for de 23. kategorier.  

Beregninger: Distributionsselskaber og transformatorforeninger 
For distributionsselskaber og transformerforeninger udregnes omkostningsækvivalenter fælles, 
på samme måde, som for de regionale transmissionsselskaber. Der indgår data fra de regionale 
transmissionsselskaber i beregningen af ækvivalenter på 50/60 kV spændingsniveauet. 
Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformatorforeninger beregnes ved: 

 j kategori afstyk  antal  sk'  rforeningtransforme          

 j kategori afstyk  antal  si' onselskabdistributi           

j kategori  tilhørendeer omkostning sk' rforeningtransforme          

j kategori  tilhørendeer omkostning si' onselskabdistributi          

j kategori l        ti                                        

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning          
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Omkostningsækvivalenten består af summen af en driftsækvivalent og en 
afskrivningsækvivalent: 
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j kategori  tilhørende                                                                

er erforening transformoger onsselskabdistributifor nt gsækvivaleafskrivnin          

j kategori    til                                                  

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor valent driftsækvi          

j kategori til                                                  
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Driftsækvivalenten vedrører alene omkostninger forbundet med driften og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  sk'  rforeningtransforme          

 j kategori afstyk  antal  si' onselskabdistributi           

j kategori  tilhørendeer omkostning terededriftsrela sk' rforeningtransforme          

j kategori  tilhørendeer omkostning laterededriftslere si' onselskabdistributi          

j kategori      til                                                  
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Afskrivningsækvivalenten vedrører omkostninger til afskrivninger og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  sk'  erforeningdtransform          

 j kategori afstyk  antal  si' onselskabdistributi           

j kategori  tilhørendeer omkostning degsrelatereafskrivnin sk' rforeningtransforme          

j kategori  tilhørendeer omkostning rdegsrelatereafskrivnin si' onselskabdistributi          

j kategori       til                                                            

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor  ækvivalent          
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For hver af kategorierne 1 til 20 har Sekretariatet udregnet omkostningsækvivalenter ved at 
dividere selskabernes henførte omkostninger med antallet af netkomponenter. For kategorierne 8 
til 13 indgår derudover data fra de regionale transmissionsselskaber. 

Omkostningsækvivalenten for kunderelaterede omkostninger (kategori 21) er udregnet ved at 
dividere de henførte omkostninger med antallet af målere. Det skyldes, at antallet af kunder 
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vurderes at drive de kunderelaterede omkostninger – for eksempel omkostninger til callcenter og 
fakturering.  

Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger (kategori 22) udregnes ved at 
dividere de henførte omkostninger med de forventede omkostninger til drift og vedligehold, 
energirådgivning samt kundeadministration. Det skyldes, at administrationsomkostninger udgør 
en back-up funktion til både drifts- og vedligeholdelsesopgaver, kundehåndtering samt 
energisparerådgivning. 

Omkostningsækvivalenten for såkaldte 1-1 omkostninger (kategori 23) udregnes ved at dividere 
de henførte omkostninger med mængden af transporteret strøm målt i MWh. Det skyldes, at 
kategorien hovedsageligt udgøres af omkostninger til energibesparelse. Selskaber er pålagt at 
benytte et fast beløb til rådgivning om energibesparelse, og beløbet stiger i mængden af 
transporteret strøm. 

Af tabel 5.2 fremgår de beregnede ækvivalenter for de 23. kategorier10. 

Tabel 5.1: Omkostningsækvivalenter for regionale tr ansmissionsselskaber 

Kategori 
nr.  

Type Driftsækvivalent Afskrivningsækvi
valent 

Omkostningsækvi
valent i alt 

1 132kV felt, åben 72.553 91.374 163.927 
2 132kV felt, gasisoleret 98.833 212.326 311.160 
3 132kV kabel 17.706 112.047 129.753 
4 132kV kabel, sø 2.865 38.712 41.578 
5 132kV luftledning, 

enkelttracé 6.952 17.440 24.393 
6 132kV luftledning, 

dobbelttracé 10.192 22.300 32.492 
7 132/50kV transformer 139.970 112.890 252.860 
8 50kV kabel  19.953 37.161 57.115 
9 50kV kabel, sø 19.774 41.822 61.597 
10 50kV luftledning 6.800 6.645 13.445 
11 50kV felt, åben 20.149 23.903 44.052 
12 50kV felt, gasisoleret 33.152 24.795 57.947 
13 50/10kV transformer 29.170 35.498 64.667 
14 10kV felt 8.072 4.414 12.486 
15 10kV kabel    
16 10kV luftledning    
17 10/0,4kV station    
18 0,4kV kabel    
19 0,4kV luftledning    
20 Målere 13.556 111 13.667 
21 Kunderelaterede 

omkostninger    
22 Administrationsomkostninger 0,38  0,38 

                                                 
10 Bemærk, at teksten i kategorierne er forkortet. Kategorier med komponenter på 132 kV niveau 
indeholder også komponenter på 150 kV. Tilsvarende indeholder kategorier med komponenter 
på 50 kV niveau også komponenter på 60 kV niveau, mens der i kategorier af komponenter på 
10 kV niveau også indgår komponenter på 15 kV og 20 kV niveau.  
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23 1 - 1 omkostninger 0,14  0,14 

 

Tabel 5.2: Omkostningsækvivalenter for distribution sselskaber og transformerforeninger 

Kategori 
nr.  

Type Driftsækvivalent Afskrivningsækvi
valent 

Omkostningsækvi
valent i alt 

1 132kV felt, åben    
2 132kV felt, gasisoleret    
3 132kV kabel    
4 132kV kabel, sø    
5 132kV luftledning, 

enkelttracé    
6 132kV luftledning, 

dobbelttracé    
7 132/50kV transformer    
8 50kV kabel 19.953 37.161 57.115 
9 50kV kabel, sø 19.774 41.822 61.597 
10 50kV luftledning 6.800 6.645 13.445 
11 50kV felt, åben 20.149 23.903 44.052 
12 50kV felt, gasisoleret 33.152 24.795 57.947 
13 50/10kV transformer 29.170 35.498 64.667 
14 10kV felt 7.497 5.768 13.265 
15 10kV kabel 3.234 4.982 8.215 
16 10kV luftledning 6.616 2.514 9.129 
17 10/0,4kV station 2.454 4.100 6.554 
18 0,4kV kabel 5.108 4.423 9.531 
19 0,4kV luftledning 11.106 2.360 13.467 
20 Målere 56 19 74 
21 Kunderelaterede 

omkostninger 179  179 
22 Administrationsomkostninger 0,38  0,38 
23 1 - 1 omkostninger 7,38  7,38 
 
Nedenfor følger en oversigt, hvor metoder til fastsættelse af omkostningsækvivalenter beskrives. 
For hver kategori specificeres dels hvilke aktiviteter, der driver omkostningerne, og dels hvilken 
størrelse omkostningerne normeres med for at udregne omkostningsækvivalenten, jf. tabel 5.3.  
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Tabel 5.3: Metode til fastsættelse af omkostningsæk vivalenter 

 

Kategori Omkostningsækvivalent Aktiviteter der driver 
omkostninger   

Normeringsstørrelse 

Driftsomkostninger Medarbejdere i marken samt 
materiel 

Antal netkomponenter 

1-20 
Afskrivninger Afskrivninger på 

anlægsinvesteringer 
Antal netkomponenter 

21 
Kunderelaterede 
omkostninger 

IT-systemer og 
servicemedarbejdere 

Antal målere 

22 

Administrationsomkostninge
r  

Back-up funktion til drift- og 
vedligehold, kunderelaterede 
omkostninger samt 
energirådgivning  

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

23 
Energirådgivning (1-1 
omkostninger) 

Energirådgivning Transporteret strøm (GWh) 
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Bilag 6: Analyse af sammenhæng mellem (i) kundetæth ed vs. afbrudshyppighed 
hhv. afbrudsvarighed på både 0,4-6 kV-net og 6-25 k V-net, og (ii) 
kabellægningsgrad vs. afbrudshyppighed  

Analyse af sammenhæng mellem kundetæthed vs. afbrudshyppighed hhv. afbrudsvarighed 

Sekretariatet har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem selskabernes kundetæthed (målt 
ved antallet af målere i forhold til selskabets antal km 6-25 kV net) og deres afbrudshyppigheder 
henholdsvis afbrudsvarigheder, jf. figurerne 2-5 og tabellerne 2-5 nedenfor. Sekretariatet har 
både undersøgt, om der skulle være en korrelation mellem afbrudshyppighed / afbrudsvarighed 
vs. kundetæthed, når selskaber med 0 målere medtages (transformerforeninger som ikke selv ejer 
deres målere), og når selskaber med 0 målere ikke medtages. Samlet set ses der ikke at være 
nogen sammenhæng mellem afbrudshyppighed henholdsvis afbrudsvarighed og kundetæthed. 
Den anvendte metode er den samme metode som i boks 12.1 i bilag 12. 

Figur 6.1: Afbrudsvarighed vs. kundetæthed uden sel skaber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 
 

Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 
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  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  5,4 1,1 1,45E-05 

1β  -0,005 0,01 0,65 
R2 0,003   

I tabellen ses, at kundetætheden ikke er en signifikant forklaringsfaktor for en del af variationen i 
afbrudshyppighed (altså signifikant hvis P < 0,05).  

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudshyppigheden, kundetætheden forklarer. Kundetætheden 
forklarer altså 0,3 pct. af denne variation. 

 

Figur 6.2: Afbrudshyppighed vs. kundetæthed med sel skaber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 
 

Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  0,05 0,009 1,55E-06 

1β  0,0002 0,0001 0,03 
R2 0,04   

I tabellen ses, at kundetætheden er en mindre men dog signifikant forklaringsfaktor for en del af variationen i 
afbrudshyppighed (P < 0,05). 
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R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudshyppigheden, kundetætheden forklarer. Kundetætheden 
forklarer altså 4 pct. af denne variation. 

Figur 6.3: Afbrudsvarighed vs. kundetæthed med sels kaber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 
 

Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  3,2 1,1 0,003 

1β  0,01 0,01 0,39 
R2 0,007   
 

I tabellen ses, at kundetætheden ikke er en signifikant forklaringsfaktor for en del af variationen i 
afbrudsvarighed (altså signifikant hvis P < 0,05).  

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudsvarigheden, kundetætheden forklarer. Kundetætheden 
forklarer altså 0,7 pct. af denne variation. 
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Figur 6.4: Afbrudshyppighed vs. kundetæthed uden se lskaber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 
 

Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  0,1 0,02 4E-08 

1β  -0,0002 0,0002 0,18 
R2 0,03   
 
I tabellen ses, at kundetætheden ikke er en signifikant forklaringsfaktor for en del af variationen i 
afbrudsvarighed (altså signifikant hvis P < 0,05).  

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudsvarigheden, kundetætheden forklarer. 
Kundetætheden forklarer altså 3 pct. af denne variation. 

Herudover har Sekretariatet undersøgt om der skulle være en sammenhæng mellem 
afbrudshyppighed henholdsvis afbrudsvarighed vs. kundetæthed, hvor kundetæthed er målt som 
målere pr. 0,4-6 kV-net. Sekretariatet har heller ikke her fundet en signifikant sammenhæng, jf. 
figur 6.5 og 6.6. 
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Figur 6.5: Afbrudshyppighed vs. kundetæthed med sel skaber med 0 målere (0,4-6 kV-net) 
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Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 
 

Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  0,06 0,01 1,2E-05 

1β  6,2E-05 0,0002 0,8 
R2 0,0008   
 
I tabellen ses, at kundetætheden ikke er en signifikant forklaringsfaktor for en del af variationen i 
afbrudshyppighed (altså signifikant hvis P < 0,05).  

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudsvarigheden, kundetætheden forklarer. 
Kundetætheden forklarer altså 0,08 pct. af denne variation. 
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Figur 6.6: Afbrudsvarighed vs. kundetæthed med sels kaber med 0 målere (0,4-6 kV-net) 
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Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 

Estimering af parametre 
Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  3,8 1,7 0,03 

1β  0,02 0,03 0,49 
R2 0,006   
 
I tabellen ses, at kundetætheden ikke er en signifikant forklaringsfaktor for en del af variationen i 
afbrudsvarighed (altså signifikant hvis P < 0,05).  

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudsvarigheden, kundetætheden forklarer. 
Kundetætheden forklarer altså 0,6 pct. af denne variation. 

Analyse af sammenhæng mellem kabellægningsgrad vs. afbrudshyppighed  

Sekretariatet har i forlængelse af DONG Energys høringssvar, jf. bilag B, undersøgt 
sammenhængen mellem kabellægningsgrad og afbrudshyppighed (SAIFI), jf. figur 6.7. 
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Figur 6.7: Afbrudshyppighed (SAIFI) vs. kabellægnin gsgrad 
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Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 
 

Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  0,55 0,16 0,001 

1β  -0,38 0,17 0,03 
R2 0,07   
 
I tabellen ses, at kabellægningsgraden er en mindre men dog signifikant forklaringsfaktor for en 
del af variationen i afbrudshyppighed (SAIFI) (P < 0,05).  

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudshyppigheden, kabellægningsgraden forklarer. 
Kabellægningsgraden forklarer altså 7 pct. af denne variation. 
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Bilag 7: Produktivitetsudvikling 

I dette bilag vurderes produktivitetsudviklingen i danske brancher med henblik på en vurdering 
af, hvilken produktivitetsudvikling man må forvente blandt elnetselskaberne i den nærmeste 
fremtid.  

Som det fremgår af notatet, estimerer Sekretariatet den fremtidige produktivitetsvækst på 
baggrund af den historiske produktivitetsvækst for perioden 1993-2007.  

Produktivitetsvæksten i den markedsmæssige økonomi som helhed har i den pågældende periode 
varieret en del, jf. figur 7.1.  

Figur 7.1: Produktivitetsudviklingen i og den markedsmæssige økonomi som helhed, 1993-
2007. 
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Som figuren illustrerer, er der i den pågældende periode både tidspunkter med en positiv og en 
negativ produktivitetsudvikling. Det fremgår ikke illustrativt, om der er en trend i 
produktivitetsudviklingen for den markedsmæssige økonomi som helhed. Eksistensen af en 
eventuel trend er dog essentiel, da den kan give en indikation om hvorvidt der er en udvikling i 
den grundlæggende produktivitetsudvikling. Sekretariatet har på den baggrund testet, om der er 
en signifikant trend i produktivitetsudviklingen i denne tidsserie. Der testes for trend i serierne 
ved OLS-regressioner, hvor produktivitetsudviklingen regresseres på en konstant og en 
periodevariabel. Eksisterer der en trend i serien, vil det komme til udtryk ved et signifikant 
koefficientestimat på periodevariablen.  

Testene afslører, at der ikke kan påvises en signifikant trend i serien, jf. tabel 7.1. Konklusionen 
følger af, at p-værdien på koefficientestimatet for trenden er på 0,26, hvorved 
signifikansniveauet på 0,05 overstiges. Det kan således ikke afvises, at den sande koefficient for 
periodevariablen er 0.  

Tabel 7.1: Test af trend i serien for produktivitet svæksten i den markedsmæssige 
økonomi som helhed. 

 Koefficient Stdv. T-stat P-værdi 

Konstant 1,65 1,00 1,65 0,12 
Trend -0,13 0,11 -1,17 0,26 
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Da der på baggrund af ovenstående tests ikke kan identificeres en signifikant trend i seriens 
produktivitetsvækst, fremstår seriens gennemsnitlige produktivitetsvækst i perioden 1993-2007 
som det bedste estimat på den grundlæggende produktivitetsvækst, og dermed på 
produktivitetsvæksten i den nærmeste fremtid. 

Det kan diskuteres, om man i en vurdering af den fremtidige produktivitetsvækst skal se på en 
kortere eller længere periode end 15 år, jf. tabel 7.2 nedenfor. 

Tabel 7.2: Produktivitetsvæksten i den markedsmæssi ge økonomi i følgende perioder 

1988-2007 1990-2007 1993-2007 1995-2007 1993-2007 

0,79 0,68 0,62 0,32 0,19 

 

Sekretariatet kunne alternativt have betragtet produktivitetsudviklingen over en periode på 
eksempelvis 10 eller 20 år. Sekretariatet finder dog, at usikkerheden i Danmarks Statistiks 
estimater taler for at se på en periode længere end 10 år. Samtidig finder Sekretariatet, at data, 
der er 20 år gamle, ikke er relevante i forbindelse med en vurdering af tendens i den 
grundlæggende produktivitetsudvikling, og Sekretariatet har på den baggrund valgt at bygge 
vurderingen på data for de seneste 15 år. 

Produktivitetsvæksten er forskellig afhængig af hvilken periode, der kigges på. Det vil dog være 
kritisk udelukkende at lade de seneste observationer indgå i vurderingen, da der er en vis 
usikkerhed i data om produktivitetsvæksten fra Danmarks Statistik. På den baggrund har 
Sekretariatet vurderet, at en vurdering, der bygger på perioden 1993-2007, er at foretrække. Som 
det dog fremgår af figur 7.1, er der muligvis en tendens til, at produktivitetsudviklingen har 
været faldende i de senere år, og Sekretariatet har på den baggrund ligeledes testet for trend i 
serien over perioden 2003-200711. Denne test kan ligeledes ikke bekræfte en negativ trend i 
serien, og bekræfter dermed robustheden i at anvende den gennemsnitlige produktivitetsvækst i 
perioden 1993-2007 som estimat på produktivitetsvæksten i den nærmeste fremtid. 

På baggrund af ovenstående gennemsnit i 15 års perioden vurderes den markedsmæssige 
økonomi som helhed at have en produktivitetsvækst på 0,62 pct. i den nærmeste fremtid. Ved at 
benchmarke elnetselskaberne med den forventede produktivitetsvækst i den markedsmæssige 
økonomi som helhed vurderes elnetselskaberne således at kunne øge deres produktivitet med 0,6 
pct. i den nærmeste fremtid. 

                                                 
11 P-værdien for trenden i serien er på 0,16. Ved et signifikansniveau på 0,05 kan det dermed ikke afvises, at der 
ikke er trend i serien over perioden 2003-2007. 
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Bilag 8: Påvirkelige omkostninger 

Sekretariatet pålægger effektiviseringskrav med henblik på at nedbringe selskabernes 
omkostninger. Afskrivninger og nettab undtages for effektiviseringskrav, da selskaberne ikke 
kan nedbringe disse omkostninger på kort sigt.  

Det er imidlertid ikke alle driftsomkostninger, som selskaberne har mulighed for at nedbringe på 
kort sigt. Det gælder for eksempel ejendomsskatter, da disse kun kan nedbringes ved at flytte 
hovedkontor og dermed ikke umiddelbart står til at ændre. 

Andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kort sigt, formodes at udgøre en relativt 
større andel af omkostningerne for de regionale transmissionsselskaber end for 
distributionsselskaberne og transformatorforeningerne. Det skyldes især, at de regionale 
transmissionsselskaber, modsat distributionsselskaberne og transformatorforeningerne, ikke 
afholder omkostninger til kundeadministration. Omkostninger til kundeadministration udgør 20-
25 procent af distributionsselskabers samlede driftsomkostninger. Det indebærer, at de regionale 
transmissionsselskaber har mulighed for at gennemføre besparelser på en mindre andel af deres 
omkostninger relativt til distributionsselskaberne og transformatorforeningerne. Af den årsag vil 
effektiviseringskravene overfor de regionale transmissionsselskaber være relativt mindre end for 
distributionsselskaberne og transformatorforeningerne.  

Det har mærkbar betydning for effektiviseringskravenes absolutte størrelse, at afskrivninger og 
nettab undtages for effektiviseringskrav. I selskabernes dataindberetninger for regnskabsåret 
2007 udgjorde de påvirkelige omkostninger som andel af de samlede omkostninger således ca. 
45 pct. for de regionale transmissionsselskaber, mens de udgjorde hhv. ca. 55 pct. og 70 pct. for 
distributionsselskaberne og transformatorforeningerne.   
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Bilag 9: Økonomisk tilskyndelse til at foretage inv esteringer 

Selskabernes reguleringspriser er fastlåst per 1. januar 2004 og indeholder et beløb til at afskrive 
og forrente investeringer. I takt med at nettet nedslides, skal selskabet afholde reinvesteringer for 
dette beløb. 

Et selskab kan øge sin forrentning ved at nedbringe sine omkostninger og vil derfor være 
økonomisk tilskyndet til at udskifte eksisterende net på det tidspunkt, det bliver billigere at 
afskrive og vedligeholde et tilsvarende nyt net. 

Omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning af det eksisterende net udgår af 
benchmarkingen på det tidspunkt, hvor nettet udskiftes. Det indebærer, at selskaber, ved 
udskiftning af eksisterende net, som udgangspunkt ikke ændrer placering i benchmarkingen. 

Mens omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning af det eksisterende net udgår af 
benchmarkingen, vil omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning af det nye net blive 
medtaget. Afskrivninger på det nye net indgår til kostpris og afskrives efter en nærmere fastsat 
levetid, jævnfør § 16 i bekendtgørelse 1520. 

Selskaber, der udskifter eksisterende net, vil umiddelbart opnå en bedre placering i 
benchmarkingen, da det indebærer en nedbringelse af de omkostninger der indgår i 
benchmarkingen.  

Tilsynet inddrog i 2008 kvalitet i leveringen af strøm i benchmarkingen og pålægger 
forbrugerkompensation til selskaber med en mindre tilfredsstillende kvalitet i leveringen af 
strøm. Selskaber kan dermed opnå en yderligere gevinst ved at reinvestere, hvis reinvesteringen 
samtidig øger nettets evne til sikkert at levere strøm til forbrugerne.  

Selskaber kan ansøge tilsynet om at få godkendt såkaldte nødvendige nyinvesteringer. 
Nødvendige nyinvesteringer omfatter især udvidelse af nettet til nye områder, samt omlægning 
af luftledninger til kabler med henblik på at øge leveringssikkerheden.  Investeringer, der 
godkendes af tilsynet som nødvendige nyinvesteringer, medfører en forhøjelse af 
reguleringsprisen. I godkendte forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer indgår 
endvidere demonteringsomkostninger i afskrivningsgrundlaget for nyinvesteringen. 

Et selskab, der investerer for at udvide nettet til nye områder, vil ikke umiddelbart opnå en anden 
placering i benchmarkingen. Samtidig med at selskabet får flere omkostninger til at vedligeholde 
og afskrive det nye net, vil dets omkostninger blive normeret med et større beløb som følge af 
det nu større net.  

Selskaber, der omlægger luftledninger til kabler med henblik på at øge deres kvalitet i levering, 
vil som udgangspunkt heller ikke ændre placering i benchmarkingen, da omkostninger til 
luftledninger udgår af benchmarkingen. Selskaberne kan imidlertid opnå en gevinst gennem en 
øget kvalitet i levering, da kabler normalt indebærer en mere sikker transport af strøm end 
luftledninger. 

Selskaberne er underlagt et forrentningsloft svarende til den lange byggerente tillagt 1 procent af 
aktivernes værdi. Nødvendige nyinvesteringer medfører en forhøjelse af reguleringsprisen og 
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indeholder - foruden et beløb til at vedligeholde og afskrive det nye net – et beløb til at forrente 
det nye net svarende til den lange byggerente tillagt 1 procent.     

I og med at nødvendige nyinvesteringer indebærer en forhøjelse af reguleringsprisen svarende til 
den maksimalt tilladte forretning af den nye investerings værdi, kan selskaber øge deres 
gennemsnitlige forrentning ved at foretage nødvendige nyinvesteringer. 

Samlet set kan der ikke konstateres entydigt negative effekter på selskabernes økonomiske 
tilskyndelse til at foretage økonomisk rentable investeringer som følge af benchmarkingen 
sammenholdt med den øvrige regulering på området. 
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Bilag 10: Følsomhedsanalyser af benchmarking-model  

Netvolumenmodellen bygger på en række modeltekniske antagelser, der kan have betydning for 
selskabernes indbyrdes placering i benchmarkingen. Med henblik på at undersøge hvor stor 
indvirkning disse antagelser har på modellens resultater, foretog Sekretariatet i 2007 en række 
beregninger af selskabernes indbyrdes placering ved brug af en række alternative modeller, der 
bygger på andre modeltekniske antagelser.  

Antagelser og begrænsninger i netvolumenmodellen 

Netvolumenmodellen bygger på en antagelse om såkaldt konstant skalaafkast. Konstant 
skalafkast indebærer, at et selskab ikke har faste omkostninger, der er uafhængige af selskabets 
størrelse, men derimod alene omkostninger, der varierer med selskabets størrelse.  

Hvis modellens antagelse om konstant skalaafkast ikke viser sig at holde stik, og selskaber i 
virkeligheden har faste omkostninger, der er uafhængige af deres størrelse, da vil store selskaber 
alt andet lige vurderes at være mere effektive set i forhold til små selskaber. Det skyldes, at 
større selskaber vil have lavere enhedsomkostninger, da de faste omkostninger deles ud på et 
større antal enheder. 

Antagelsen om konstant skalaafkast vil indirekte sikre en højere grad af effektivitet i sektoren, da 
selskaberne får incitamenter til at søge skalafordele. Ved skalafordele til større selskaber vil de 
mindre selskaber i branchen således få et incitament til at udlicitere og derved øge effektiviteten. 
Hvis de faste omkostninger udgør et betydeligt beløb vil effektiviseringskravene på længere sigt 
desuden indebære, at selskaberne søger mod den ”optimale” selskabsstørrelse.  

Netvolumenmodellen bygger også på en antagelse om perfekt substitution mellem 
driftsomkostninger og afskrivninger. Det betyder, at selskaber kan vælge forskellige 
investeringsstrategier og samlet set afholde de samme omkostninger. Et selskab med et gammelt 
net og fuldt ud afskrevet net, har ikke nogen afskrivninger, men derimod høje 
driftsomkostninger, da et gammelt net kræver megen vedligeholdelse. Omvendt vil et selskab 
med et nyt net have høje afskrivninger men samtidig have lave driftsomkostninger, da et nyt net 
stort set ikke skal vedligeholdes.  

Udlicitering af ydelser kan ligeledes være med til at omallokere omkostninger fra 
afskrivningssiden til driftssiden. Som følge af disse substitutionsmuligheder summeres 
driftsomkostninger og afskrivninger, inden de indgår i benchmarkingen. Ved at inddrage 
afskrivninger i benchmarkingen – og på denne måde tage højde for såvel graden af udlicitering 
samt substitution mellem driftsomkostninger og afskrivninger – vil selskabernes indbyrdes 
placering også afhænge af deres investeringseffektivitet.  

Som en konsekvens af lovgivningen indregnes afskrivninger idriftsat før år 2000 forskelligt fra 
afskrivninger idriftsat efter 1. januar 2000. Afskrivninger på aktiver idriftsat efter år 2000 
indregnes til bogført værdi i benchmarkingen og er dermed et udtryk for selskabernes 
investeringseffektivitet. Afskrivninger på aktiver idriftsat før år 2000 er standardiseret ud fra 
generelle enhedsomkostninger per netelement. Metoden indebærer at afskrivninger falder med 
nettets alder. 
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Selskaber med samme netkomponenter og idriftsættelsestidspunkt vil have samme størrelse 
afskrivninger uanset selskabernes individuelle omkostninger forbundet med de foretagne 
anlægsinvesteringer. Selskabernes afskrivninger er på denne måde standardiseret og udtrykker 
dermed ikke selskabernes individuelle investeringseffektivitet. Desuden gælder det, at nye 
netkomponenter tildeles et højere afskrivningsbeløb end tilsvarende gamle netkomponenter. 
Dette følger af den benyttede standardiseringsmetode. Dette forhold modsvares af, at 
vedligeholdelsesomkostninger normalt forventes at stige i netkomponenternes alder, og af den 
årsag er der ikke nogen entydig fordel ved at have et nyt eller gammelt net.  

Sekretariatet finder som udgangspunkt ikke et problem i, at afskrivningerne – og dermed 
benchmarkmodellen – ikke udtrykker selskabernes individuelle investeringseffektivitet før år 
2000, da dette gælder for alle netselskaber. 

Fra branchens side er der ført en kritik af modellens behandling af selskabernes afskrivninger, 
hvorfra det er anført, at selskabernes afskrivninger vægtes for højt i modellen. Det vil være 
problematisk, hvis modellens antagelse om perfekt substitution mellem driftsomkostninger og 
afskrivninger medfører, at selskaber med høje afskrivninger i forhold til driftsomkostninger har 
en tendens til at falde dårligt ud i modellen. Er det tilfældet vil selskabernes historiske 
investeringer kunne have en betydning for netvolumenmodellens effektivitetsvurdering. Det 
fremgår dog af Sekretariatets analyse, at ovenstående kritikpunkt ikke er et problem i 
netvolumenmodellen. Der er således ikke en tendens til, at selskaber med høje afskrivninger i 
forhold til driftsomkostninger falder dårligt ud i modellen, jf. figur 10.1.  

Figur 10.1: Sammenhængen mellem distributionsselskabernes forhold (afskrivninger/drifts-
omkostninger) og deres placering i netvolumenmodellen (2007-data)12 
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På baggrund af ovenstående vurderer Sekretariatet, at netvolumenmodellens antagelse om 
perfekt substitution mellem afskrivninger og driftsomkostninger ikke er problematisk, og ikke er 
af afgørende betydning for modellens effektivitetsvurdering af selskaberne. 

                                                 
12 Sekretariatet har endvidere testet sammenhængen mellem selskabernes (afskrivninger/driftsomkostninger) og 
deres effektiviseringspotentiale og finder en signifikant negativ sammenhæng. Med det resultat kan det ligeledes 
afvises, at selskabers relativt høje afskrivninger kan være årsagen til det estimerede effektiviseringspotentiale.   
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I netvolumenmodellen er det muligt for et selskab at blive kategoriseret som værende ineffektivt, 
selv om det har færre enhedsomkostninger på samtlige kategorier set i forhold til et andet 
selskab, der bliver vurderet som værende effektivt. Dette fænomen kaldes for Fox paradoks. For 
at opnå en høj placering i netvolumenmodellen er det ikke tilstrækkeligt at have relativt færre 
enhedsomkostninger på alle kategorier. Størrelsen på den mest effektive kategori har også 
indvirkning. Hvis selskabet bruger relativt mange omkostninger på den mindst produktive 
kategori, kan det resultere i en lav placering i benchmarkingen – på trods af lavere 
enhedsomkostninger.  

Paradokset kan illustreres med et eksempel. Selskab A har færre enhedsomkostninger end 
selskab B på begge kategorier, men har relativt flere luftledninger i forhold til kabler. Se tabel 
10.2. 

Tabel 10.2: Eksempel på Fox paradoks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netvolu
menmodellen opgør A’s samlede omkostninger til (30+80)/(15*4+10*50)*100 = 20 og B’s 
samlede omkostninger til (30+360)/(10*4+40*50)*100 = 19.  

B er mere effektiv end A på trods af, at B har højere omkostninger på både luftledninger og 
kabler. Det skyldes, at A har relativt flest aktiviteter på den mindst produktive kategori 
(ledninger), mens B har relativt flest aktiviteter på den mest produktive kategori (kabler). Kabler 
er den mest produktive kategori fordi modellen tillader selskaber at benytte 50 
enhedsomkostninger og begge selskaber benytter langt lavere enhedsomkostninger – henholdsvis 
8 og 9. 

 Selskab A Selskab B 

Omkostninger til luftledninger 30 30 

Antal luftledninger 15 10 

Enhedsomkostninger til 
luftledninger 2 3 

Omkostningsækvivalent til 
luftledninger ifølge model 4 4 

Omkostninger til kabler 80 360 

Antal kabler 10 40 

Enhedsomkostninger til kabler 8 9 

Omkostningsækvivalent til 
kabler ifølge model 50 50 

Benchmark-resultat 20 19 
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Resultater af benchmarking ved brug af andre modell er end netvolumenmodellen 

Sekretariatet har i samarbejde med branchen valgt at bruge netvolumenmodellen til 
benchmarking af selskaberne. Netvolumenmodellen er valgt, fordi den vurderes at være den 
bedste model til at sammenligne selskabernes omkostninger med. Desuden er modellen 
karakteriseret ved at være relativt simpel regneteknisk, og baggrunden for modellens 
konklusioner fremstår relativt gennemskuelig.   

Sekretariatet er opmærksomt på, at valg af model kan være afgørende for resultaterne af 
benchmarkingen. Det er muligt, at selskabernes indbyrdes placering i benchmarkingen ville 
ændre sig, hvis Sekretariatet valgte at benytte en anden model end netvolumenmodellen. Af den 
årsag foretog Sekretariatet i 2007 en række beregninger af selskabernes indbyrdes placering ved 
brug af andre modeller end netvolumenmodellen. De forskellige typer af modeller er oplistet i 
boks 10.1. 

Boks 10.1: Liste over alternative modeller til benc hmarking af selskaber  
 

DEA(Data Envelopment Analysis): Ikke parametrisk metode til at måle produktivitet. 
Produktivitetsudvikling over tid kan beregnes vha. Malmkvist-indekset. Resultatet er en DEA-værdi for 
hver DMU (Decision Making Unit) målt i forhold til randen (best practice). 
 
Farrell-efficiens: Farrell-efficiensen er et afstandsmål, der måler en given DMU’s efficiens som 
afstanden fra fronten. Farrell-målet giver en faktor der kan ganges på output for at komme på fronten. 
Farrell-efficiensen er defineret ved: 

{ })(min 0
iii yLExREE ∈∈=  

{ })(max 0
iii xPFyRFF ∈∈=  

Hvor Ei repræsenterer inputefficiensen, som beskriver med hvilken faktor man ifølge teknologien kan 
reducere alle sine inputs og stadig bibeholde produktionsniveauet. Ei ∈[0,1]. Hvor små værdier af E er 
inefficient mens en værdi på 1 angiver at DMU’en er efficient og dermed ”på fronten”. Fi viser 
outputefficiensen, der i intervallet Fi ∈[1,∞] viser hvor meget alle output kunne forøges med uden at 
forbruge flere inputs. 
 
FDH(Free Disposability Hull): Muligheden for at producere mindre output ved at bruge mindre input. 
FDH-fronten er en kantet trappestige i et input-output diagram. 
 
CRS: Konstant skalaafkast betyder, at en fordobling af alle input vil medføre netop en fordobling af alle 
output. Når der ikke tages hensyn til stordriftsfordele, anvendes CRS-scoren. 
 
VRS: Varierende skalaafkast tager højde for, at der kan være voksende skalaafkast for små 
produktionsniveauer(mindre end den MPSS(most productive scale size)) og faldende skalaafkast for 
store produktionsniveauer(større end MPSS). VRS scoren anvendes, når der tages højde for 
stordriftsfordele. 
 
Noter til CRS og VRS: Sammenligning af resultaterne i modellerne under konstant og varierende 
skalaafkast kan således give anledning til at vurdere, om en institution opererer ved et inoptimalt 
skalaniveau, men ikke om skalaen er for stor eller for lille. Dette kan belyses ved DRS. 
 
DRS = NIRS: DEA-modellen med aftagende skalaafkast er en kombination af modellerne med konstant 
skalaafkast og variabelt skalaafkast. Modellen er således baseret på konstant skalaafkast for små 
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skalaniveauer og faldende skalaafkast for større skalaniveauer. DRS-kurven udspændes af CRS-kurven 
indtil MPSS og herefter af VRS-kurven. 
 
NDRS: Udspændes af VRS-kurven indtil MPSS og herefter af CRS-kurven. 
 
IRS: Ses ved sammenlægning af to DMU’er, hvor stordriftsfordele gør at dobbelt så meget input 
producerer mere end dobbelt så meget output. 
 
Super efficiens: Er et mål for, givet Farrell-efficiensmålet bruges, hvor meget en given efficient DMU 
kunne have øget sine input med og så stadig have været efficient og på fronten; ESUPER = 1,2 svarer til at 
DMU’en kunne have øget alle sine input med 20% og stadig været på fronten. Tilsvarende for output, 
hvor meget en given DMU kunne have reduceret alle sine output med og så stadig have været på fronten 
og efficient; FSUPER = 0,9 svarer til at DMU’en kunne have reduceret alle sine output med 10% og stadig 
have været på fronten. 
 
Bootstrapping analyse: Følsomhedsanalyse eller variansanalyse, laves ved at udtage en stikprøve i det 
datasæt man starter med at bruge, sådan at det nye datasæt består af samme antal observationer som 
oprindeligt, og så lave DEA-beregningen igen på de udvalgte data. 
 
Bias korrektion: Datasæt kan i forbindelse med bootstrapping korrigeres for evt. bias i data. 
 
SFA: Er i modsætning til DEA en parametrisk metode til at måle produktivitet. Metoden adskiller sig fra 
alm. regressionsanalyse ved at der i SFA-modellen skal indgå et fejlled for stokastisk fejl(v) og et fejlled 
for inefficiens(u) i modellen. 
 
Note: 
Når der ikke tages hensyn til stordriftsfordele, anvendes CRS-scoren, mens VRS scoren 
anvendes, når der tages højde for stordriftsfordele. Dog anvendes VRS scoren kun i det tilfælde, 
hvor skalapotentialet skyldes stordriftsfordele (NIRS=CRS<VRS). Skyldes skalapotentialet 
stordriftsulemper (NIRS=VRS>CRS) benyttes CRS scoren, svarende til at stordriftsulemper 
ikke accepteres. 

 

Resultaterne i de opstillede modeller kan umiddelbart sammenlignes med netvolumenmodellens 
resultater. Dog er der det forbehold, at modellerne ikke er individuelt tilpasset data, men i stedet 
er benyttet i deres generelle form, hvilket kan påvirke resultaterne. En sammenligning af 
resultaterne indikerer dog en eventuel forskel på modellerne.  

Modsat netvolumenmodellen, der blandt andet antager konstant skalaafkast, og perfekt 
substitution mellem driftsomkostninger og afskrivninger, indeholder de oplistede modeller en 
række andre antagelser. Sekretariatet har foretaget en række beregninger, der viser, i hvilken 
udstrækning selskabernes indbyrdes placering ændrer sig ved brug af alternative modeller set i 
forhold til netvolumenmodellen. I analysen foretages en sammenligning af netvolumenmodellen 
med de andre modeller, og der fastsættes en værdi i intervallet 0-1, der afspejler ændringen i 
selskabernes indbyrdes placering i forhold til modellerne. I den forbindelse udtrykker en værdi 
tæt på 1, at de indbyrdes placeringer er identiske mellem modellerne, mens en værdi tæt på nul 
betyder, at de indbyrdes placeringer ændret sig meget afhængig af modelvalg.  
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Ved at anvende de alternative modeller sker der kun ændringer i selskabernes indbyrdes 
placering I forhold til netvolumenmodellen i mindre grad. Dette følger af en gennemsnitlig 
indeksværdi på 0,7, jf. tabel 10.3.   

Tabel 10.3: Sammenligning netvolumenmodellen og en række alternative modeller  

Model nr. Modeltype Ændring i indbyrdes placering i 
forhold til netvolumenmodellen 

Ændring i absolut effektivitet i 
forhold til netvolumenmodellen 

1 d_dea_far_vrs 0,7 0,05 
2 d_dea_far_drs 0,8 0,05 
3 d_dea_far_ndrs 0,8 -0,02 
4 d_dea_far_crs 0,9 -0,03 
5 d_dea_sup_far_vrs 0,6 0,11 
6 d_dea_sup_far_drs 0,8 0,08 
7 d_dea_sup_far_ndrs 0,6 0,04 
8 d_dea_sup_far_crs 0,8 0,01 
9 d_dea_far_vrs_biascorr 0,7 -0,04 
10 d_dea_far_vrs_biascorr_c1 0,7 -0,11 
11 d_dea_far_vrs_biascorr_c2 0,7 0,04 
12 d_dea_far_crs_biascorr 0,9 -0,1 
13 d_dea_far_crs_biascorr_c1 0,9 -0,15 
14 d_dea_far_crs_biascorr_c2 0,9 -0,04 
15 d_dea_far_ndrs_biascorr 0,8 -0,1 
16 d_dea_far_ndrs_biascorr_c1 0,8 -0,16 
17 d_dea_far_ndrs_biascorr_c2 0,8 -0,03 
18 d_orderm_far 0,4 0,31 
19 d_dea_shell_far[ 0,7 0,05 
20 d_dea_shell_far[ 0,7 0,32 
21 d_dea_shell_far[ 0,6 0,49 
22 d_sfa_linear_far 0,3 0,15 
23 d_sfa_loglinear_far 0,6 0,25 
24 d_sfa_translog_far 0,5 0,14 
25 d_sfa_normedloglinear_far 0,6 0,21 
26 d_dea_far_se 0,4 0,22 
Gennemsnit 
af modeller  0,7 7 procentpoint 
Gennemsnit 
af CRS-
modeller  0,9 -10 procentpoint 

 

Vurderes modellen i forhold til andre modeller med antagelsen om konstant skalaafkast er 
resultatet endnu mere udtalt. Således opnås der i dette tilfælde et indeks på 0,9. Beregningerne 
viser endvidere, at selskaberne, ved brug af de alternative CRS-modeller, i gennemsnit vil opnå 
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en absolut effektivitet, der er 10 procentpoint lavere end i netvolumenmodellens beregninger. 
Effektiviseringspotentialet beregnet i netvolumenmodellen fastsættes således forsigtigt.   

Datausikkerhed 

Selskabernes indberetninger til brug for fastsættelsen af omkostningsækvivalenterne blev i 2006 
underlagt en kvalitetssikring. Revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers har på foranledning af 
Sekretariatet foretaget en række undersøgelser af 10 udvalgte selskabers indberetninger. 
Revisionsselskabet har aflagt besøg hos de 10 selskaber og foretaget en detaljeret gennemgang af 
hver af deres indberetninger. Undersøgelsen viste, at de fleste indberetninger er af høj kvalitet, 
men at enkelte indberetninger ikke havde en tilstrækkelig kvalitet til at kunne benyttes i det 
videre arbejde med at fastlægge modellen.  

Som følge af resultaterne af de 10 virksomhedsbesøg må det forventes, at en række af de 48 
udvalgte indberetninger – der benyttes i det videre arbejde med at fastlægge 
netvolumenmodellen – vil vise sig ikke at have en tilstrækkelig kvalitet, såfremt de blev 
underlagt et tilsvarende virksomhedsbesøg.  

Af denne grund har Sekretariatet undersøgt i hvor høj grad de vægte – der indgår i 
netvolumenmodellen - må forventes at ændre sig i tilfælde af, at alle 48 udvalgte indberetninger 
bliver underlagt et virksomhedsbesøg, og en række af disse indberetninger viser sig ikke at have 
en tilstrækkelig kvalitet til at indgå i grundlaget for fastlæggelse af netvolumenmodellen.  

Sekretariatet har foretaget en beregning, der viser, i hvilken grad netvolumenmodellen vil blive 
påvirket af at frasortere en række af de indberetninger der indgår i fastlæggelsen af 
netvolumenmodellen. Der frasorteres fra 1 op til 20 ud af de 35 distributionsselskabers 
indberetninger – som indgår i fastlæggelsen af modellen - på knap 1.000 forskellige måder. 
Beregningerne viser, at de vægte – der indgår i netvolumenmodellen – i gennemsnit ændres med 
omkring 1,5 procent, jf. tabel 10.4. Datakvaliteten fremstår således i høj grad valid, og da 
selskaberne på gennemsnittet må forventes at have foretaget deres indberetninger identisk, er det 
Sekretariatets vurdering, at omkostningsækvivalenterne udtrykker de faktiske gennemsnitlige 
enhedsomkostninger. 
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Tabel 10.4: Udregning af vægte med færre indberetni nger end de 35 udvalgte 
distributionsselskaber 

 

Bemærk, at teksten i kategorierne er forkortet. Kategorier med komponenter på 132 kV niveau 
indeholder også komponenter på 150 kV. Tilsvarende indeholder kategorier med komponenter 
på 50 kV niveau også komponenter på 60 kV niveau, mens der i kategorier af komponenter på 
10 kV niveau også indgår komponenter på 15 kV og 20 kV niveau.  

 
 

 

 

Kategori nr.  Kategori type Vægt beregnet 
ud fra de 
udvalgte 35 
indberetninger 

Ny vægt beregnet 
med færre end 35 
indberetninger 

Forskel i pct. 

1 132kV felt, åben - - - 
2 132kV felt, gasisoleret - - - 
3 132kV kabel - - - 
4 132kV kabel, sø - - - 

5 
132kV luftledning, 
enkelttracé - - - 

6 
132kV luftledning, 
dobbelttracé - - - 

7 132/50kV transformer - - - 
8 50kV kabel 67.053 64.911 -3,2 
9 50kV kabel, sø 63.359 63.360 0,0 
10 50kV luftledning 13.364 13.523 1,2 
11 50kV felt, åben 48.166 47.871 -0,6 
12 50kV felt, gasisoleret 63.672 61.250 -3,8 
13 50/10kV transformer 72.577 71.970 -0,8 
14 10kV felt 12.678 12.502 -1,4 
15 10kV kabel 8.215 8.184 -0,4 
16 10kV luftledning 9.130 9.184 0,6 
17 10/0,4kV station 6.634 6.586 -0,7 
18 0,4kV kabel 9.472 9.422 -0,5 
19 0,4kV luftledning 14.615 14.508 -0,7 
20 Målere 75 75 0,5 

21 
Kunderelaterede 
omkostninger 179 176 -1,6 

22 Administrationsomkostninger 0,4 0,36 -8,8 
23 1 - 1 omkostninger 9 9 -0,4 
Gennemsnit - 24.325 23.971 -1,5 
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Bilag 11: Ekstraordinære omkostninger 

Netvolumenmodellen inddrager selskabernes driftsomkostninger og afskrivninger. 
Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet og indeholder alle 
omkostningsposter – herunder også eventuelle ekstraordinære omkostninger.  

Udgangspunktet for en økonomisk benchmarking er, at samtlige et selskabs omkostninger 
medtages, idet disse må antages at afspejle selskabets økonomiske effektivitet. Imidlertid har 
tilsynet allerede ved afgørelsen fra september 2007 (vedrørende selskabernes økonomiske 
effektivitet i 2006) valgt at trække visse poster ud af den økonomiske benchmarking. Disse 
poster har tilsynet valgt at benævne ”ekstraordinære omkostninger”.  

Selskaberne havde med årets afgørelse en frist til at indberette deres netkomponenter og 
ekstraordinære omkostninger for 2008 senest den 1. juni 2009. Ekstraordinære omkostninger for 
2008 skulle endvidere være dokumenteret over for Sekretariatet senest den 1. juli 2009. I de 
tilfælde, hvor disse frister ikke er overholdt, indgår anmeldelsen ikke i afgørelsens benchmarking 
af den økonomiske effektivitet. Som det også var tilfældet med sidste års afgørelse, får 
selskaberne dog endnu en mulighed for at anmelde ekstraordinære omkostninger. Sekretariatet 
udsender information herom ultimo 2009 eller primo 2010. Efter selskabernes anmeldelse vil 
Sekretariatet fortage en ny beregning af benchmarkingen for de berørte selskaber.  

Ekstraordinære omkostninger falder i forskellige kategorier, og der er derfor også forskellige 
begrundelser for at undtage disse poster fra den økonomiske benchmarking. Det er imidlertid 
vigtigt, at udvælgelsen sker på et objektivt, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag. 

I den første kategori falder hændelser af ren force majeure-agtig karakter. Der er fortrinsvis tale 
om ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig upåregnelig karakter. For 
at kunne falde i denne gruppe skal der være tale om en hændelse, som ikke kunne være forudset, 
og som selskabet meget vanskeligt har kunnet gardere sig mod ved valg af f.eks. stærkere 
materiel. Begrundelsen for at holde sådanne poster ude af den økonomiske benchmarking er, at 
en enkeltstående hændelse af force majeure-agtig karakter, ikke bør indeholdes i en 
benchmarking, der mere overordnet vurderer selskabernes økonomiske effektivitet, og hvor der 
udmeldes varige effektiviseringskrav. Hvis underdimensioneret materiel beskadiges af vejrlig, 
vil selskabet derimod ikke kunne få trukket reparationsomkostninger ud af benchmarkingen. 

I den anden kategori falder omkostninger, der afholdes af tredjemand. Strengt taget er der ikke 
tale om ”ekstraordinære omkostninger”. Der er tale om en udgiftspost, der i sidste ende ikke 
udgør en omkostning for selskabet. Dette vil fx være tilfældet, hvor selskabet udfører arbejde for 
tredjemand og hvor tredjemand afholder udgiften, eller hvor selskabet reparerer en opstået skade, 
der efterfølgende betales af forsikringsselskabet.  
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I den tredje kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan anses for at være 
ekstraordinære, men hvor tilsynet har besluttet at benchmarking-modellen ikke må være 
udformet på en måde, der fremtvinger en uhensigtsmæssig adfærd hos selskaberne. F.eks. har 
tilsynet besluttet, at omkostninger i forbindelse med etablering af fjernaflæste målere trækkes fra 
virksomhedernes omkostninger/afskrivninger. Begrundelsen herfor er, at etableringen af 
fjernaflæste målere er relativ kostbar. Hvis selskaberne ønsker at holde omkostningerne nede 
med henblik på en optimal placering i benchmarkingen, kunne det være en løsning ikke at 
investere i fjernaflæste målere. Selve driften af fjernaflæste målere holdes ikke ude af 
benchmarking-omkostninger, idet der jo ikke er tale om ekstraordinære omkostninger – målerne 
skal være i drift år efter år. 

Ligeledes har tilsynet besluttet, at enkelte omkostninger, der kan relateres til migrering af IT-
systemer i forbindelse med fusioner betragtes som ekstraordinære omkostninger. I tidligere 
afgørelser er flere omkostninger i forbindelse med fusioner blevet betragtet som ekstraordinære 
omkostninger, men tilsynet har valgt at skærpe kravene, så udelukkende omkostninger ved 
migrering af IT-systemer indgår. Det skal i den forbindelse understreges, at poster, der har 
resulteret i en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen naturligvis ikke kan trækkes fra ved 
den økonomiske benchmarking. 

I den sidste kategori falder pensionsforpligtelser til fratrådte medarbejdere og disses ægtefæller. 
Baggrunden for at trække disse poster ud af selskabernes omkostninger er, at disse udgifter 
udspringer af historisk ledelse, og tilsynet ønsker ikke at foretage en benchmarking på sådanne 
poster. Det er udelukkende pensionsforpligtelserne, der er omfattet af denne kategori. Det 
betyder, at fx fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd ikke kan trækkes ud. Andre forhold, der 
kan siges at udspringe af historiske beslutninger, holdes heller ikke ude af benchmarkingen. 

Under anmeldelsesskemaet i Energi Data Online (EDO) har tilsynet udarbejdet en liste over 
poster, der ikke kan medtages som ekstraordinære omkostninger og en liste over poster, der kan 
medtages som ekstraordinære omkostninger. Denne liste var tilgængelig for selskaberne, da de 
skulle anmelde de ekstraordinære omkostninger. 

Sekretariatet opretholder den indsnævring, der blev foretaget af listen over poster, der kan 
betragtes som ekstraordinære omkostninger, fra afgørelsen i 2007 til afgørelsen i 2008. 
Sekretariatet har desuden fastholdt den korrektionsgrænse, der bevirker, at poster, der 
beløbsmæssigt ligger under 0,5 % af det enkelte selskabs netvolumen13, udgør en bagatel, som 
der ikke skal korrigeres for i benchmarkmodellen. Ligeledes tillader Sekretariatet ikke, at flere 
poster slås sammen for at få beløbet over korrektionsgrænsen. Men det er besluttet, at flere små 
poster inden for kategorien ”omkostninger, der refunderes af 3. part” kan lægges sammen. 
Begrundelsen for dette er igen, at der er tale om poster, der ikke udgør en omkostning for 
selskabet. 

I nedenstående tabel er anført samtlige de ekstraordinære omkostninger, som de forskellige 
selskaber har anmeldt inden udløbet af anmeldelsesfristen.  

                                                 
13 Et selskabs netvolumen udtrykkes i kroner. Beløbet beregnes ud fra de omkostningsækvivalenter, som danner 
grundlag for benchmarkingen af perioden 2006-2009. Konkret beregnes netvolumen ved at gange et selskabs antal 
af forskellige netkomponenter med de tilhørende omkostningsækvivalenter og til sidst lægge det hele sammen. 
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Tabel 11.1: Oversigt over accepterede og ikke-accep terede ekstraordinære omkostninger 
som selskaberne har indmeldt til tilsynet 

Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

AKE Net 1.103.873 Atypiske 
omkostninger vedr. 
udlejning af 
tjenestemænd 

X  To tjenestemænd har 
ansættelseskontrakt til 
AKE Net A/S, som 
også afholder 
lønudgiften til disse 
tjenestemænd. 
Imidlertid refunderes 
disse lønudgifter og 
der er således tale om 
en post, der ikke 
udgør en omkostning 
for selskabet. 

AKE Net 319.045 Udskiftning af 
kabelkasser 

 X Udskiftning af 
kabelkasser anses ikke 
for en ekstraordinær 
omkostning. 

DONG 
Frederiksber
g Elnet 

18.000.000 Migreringsomkostni
nger i forbindelse 
med DONGs køb af 
KE, FRB og NESA 

X  Selskabets 
omkostninger ved 
migrering af IT-
systemer betragtes 
som en ekstraordinær 
omkostning. 

Energi Fyn 
Net 

1.954.804 Skrotning af gamle 
målere i forbindelse 
med etablering af 
fjernaflæsning 

X  Står på positivlisten 

Energi Fyn 
Net 

2.688.472 
(afskrivning) 

Afskrivninger på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Energi Fyn 
Net 

7.500.000 Ekstraordinære 
hensættelser til 
formodet tab på 
debitor 

 X Tab på debitor 
betragtes ikke som en 
ekstraordinær 
omkostning 

Energi Fyn 
Net 

802.149 Engangsudgift ved 
køb af virksomhed 

 X Omkostninger der kan 
henføres til migrering 
af IT-systemer ligger 
under selskabets 
korrektionsgrænse 

Energi Fyn 1.409.393 Omkostninger ved X  Står på positivlisten 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

Net  arbejde for 
tredjemand, hvor 
selskabet modtager 
fuld refusion 

Energi 
Hillerød Net  
 

118.056 
(afskrivning) 

Afskrivninger på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Energi 
Randers Net 
A/S 

2.959.093 
 

Tjenestemandsforpl
igtelse. 

X  Står på positivlisten 

EnergiMidt 
Net A/S 

6.836.316 
 

Tjenestemandsforpl
igtelse. 

X  Står på positivlisten 

ENV Net 
A/S 

7.689.995 Ekstraomkostninger 
ved etablering af 
fjernmåling 

X  Står på positivlisten 

ENV Net 
A/S 

123.704 
(afskrivning) 

Afskrivning af 
fjernaflæste målere 

 X Under selskabets 
korrektionsgrænse 

ESV Net 
A/S 

936.000 Transitomkostninge
r betalt til AKE Net 

X  Omkostningerne er 
allerede afholdt i AKE 

Frederiksha
vn Elnet 
A/S 

343.852 Drift af fjernaflæste 
måling 

 X Der korrigeres ikke 
for driften af 
fjernaflæste målere 

Frederiksha
vn Elnet 
A/S 

165.495 
(afskrivning) 

Afskrivning af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Frederiksha
vn Elnet 
A/S 

870.500 Omkostninger vedr. 
sammenlægning af 
IT-systemer i 
forbindelse med 
fusion af selskaber 

X  Står på positivlisten 

Galten 
Elværk Net 
A/S 

1.309.441 Omkostninger, hvor 
selskabet har 
modtaget fuld 
refusion fra 3. part 

X  Står på positivlisten 

Galten 
Elværk Net 
A/S 

614.941 Ekstraomkostninger 
ved etablering af 
fjernmåling 

X  Står på positivlisten 

Galten 
Elværk Net 
A/S 

5.103 Afskrivning af 
fjernaflæste målere 

 X Under selskabets 
korrektionsgrænse 

Hammel 356.746 Etablering af X  Står på positivlisten 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

Elforsyning fjernaflæste målere 
Hammel 
Elforsyning 

384.100 Etablering af 
fjernovervågning på 
5 stk. 10 kV 
netstationer udført 
for hurtigere 
fejlidentifikation 
samt reduktion af 
udetid 

 X Omkostninger ved 
etablering af 
fjernovervågning af 
netstationer betragtes 
ikke som en 
ekstraordinær 
omkostning 

Hammel 
Elforsyning 

527.818 Reinvestering ifbm. 
Udskiftning af 
netstation 14 pga. 
konstateret defekt 
på knapper i 
eksisterende 
magnefixanlæg 

 X Reinvesteringer som 
følge af konstaterede 
defekter betragtes ikke 
som en ekstraordinær 
omkostning 

Hammel 
Elforsyning 

300.380 Rådgiveromkostnin
ger til 
omstrukturering 
pga. for store 
sideordnede 
omkostninger 

 X Omkostningerne 
vedrører ikke 
omkostninger til 
omstrukturering af IT-
systemer, og anses 
dermed ikke som 
ekstraordinære 
omkostninger   

HEF Net 
A/S 

18.934.183 Etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

HEF Net 
A/S 

2.417.599 Omkostninger til 
skader, hvor HEF 
modtager fuld 
refusion fra 3. part 

X  Står på positivlisten 

Ikast 
Værkerne 
Net A/S 

15.494.743 Ned- og 
afskrivninger vedr. 
fjernaflæsning over 
fibernettet i Ikast 

X  Står på positivlisten 

KE 
Transmissio
n A/S 

950.417 Omkostninger til 
skader, hvor KE 
modtager fuld 
refusion fra 3. part 

X  Står på positivlisten 

KE 
Transmissio
n A/S 

5.141.334 Udgifter til husleje 
og ejendomsskat. 
Anlæggene er 
placeret indendørs i 
byområderne. For at 

 X Udgifter til husleje og 
ejendomsskat 
betragtes ikke som 
ekstraordinære 
omkostninger, da alle 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

opnå 
sammenlignelighed 
tilbageføres beløbet 
i benchmarken for 
at kunne 
sammenligne med 
de øvrige selskaber 

selskaber afholder 
omkostninger til 
husleje og 
ejendomsskat. 
Endvidere må det 
anmeldte delvist 
kunne forklares som 
et rammevilkår. 
Tilsynets analyser kan 
dog ikke identificere 
en sammenhæng 
mellem selskabernes 
estimerede 
kundetæthed og 
effektivitet.   

KE 
Transmissio
n A/S 

2.319.940 Udgift til leje af 
signalkabler. De 
øvrige selskaber 
ejer selv deres 
kabler. For at opnå 
sammenlignelighed 
tilbageføres beløbet 
i benchmarken for 
at kunne 
sammenligne med 
de øvrige selskaber 

 X Leje af signalkabler 
betragtes ikke som en 
ekstraordinær 
omkostning. De 
øvrige selskaber må 
ligeledes forventes at 
have omkostninger 
hertil gennem 
afskrivninger på 
investeringer.  

Midtfyns 
Elforsyning 
Amba 

45.000 Etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Midtfyns 
Elforsyning 
Amba 

313.803 
(afskrivning) 

Afskrivninger af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Midtfyns 
Elforsyning 
Amba 

173.000 
(afskrivning) 

Restafskrivning på 
nedtagne målere 

X  Står på positivlisten 

Nakskov 
Elnet 

168.938 Etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

NRGI Net 
A/S 

12.407.060 Omkostninger, hvor 
selskabet har 
modtaget fuld 
refusion fra 3. part 

X  Selskabet har anmeldt 
omkostninger på 
13.187.244 d.kr. Af 
disse udgør 
12.407.060 d.kr. 
omkostninger, hvor 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

selskabet modtager 
fuld refusion af 3. 
part.   

NRGI Net 
A/S 

78.930 
(afskrivning) 

Anlægsinvestering 
pålagt og betalt af 
3. part men betalt af 
NRGI. 

 X Under selskabets 
korrektionsgrænse 

NRGI Net 
A/S 

4.683.672 Fusionsomkostning
er 

 X Udelukkende 
omkostninger til 
migrering af IT-
systemer i forbindelse 
med fusioner betragtes 
som ekstraordinære 
omkostninger 

Nyfors Net 
A/S 

1.434.280 Fusionsomkostning
er ved migrering af 
IT-systemer 

X  Selskabet har anmeldt 
ekstraordinære 
omkostninger for 
2.000.877 d.kr. Heraf 
udgør 1.434.280 d.kr 
omkostninger til 
migrering af IT-
systemer, der 
betragtes som 
ekstraordinære 
omkostninger. Det 
resterende beløb, der 
omhandler 
omkostninger til 
omnummerering og 
navneændring af 10 
kV stationer i 
forbindelse med 
fusion betragtes ikke 
som ekstraordinære 
omkostninger. 

Energi Fyn 
City Net 
A/S 

2.825.342 Skrotning af gamle 
målere i forbindelse 
med etablering af 
fjernaflæsning 

X  Står på positivlisten 

Energi Fyn 
City Net 
A/S 

4.104.392 
(afskrivning) 

Afskrivninger på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Energi Fyn 1.160.000 Omkostninger til IT X  Selskabet har anmeldt 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

City Net 
A/S 

i forbindelse med 
ejerskifte 

omkostninger på 
3.900.562 d.kr. 
Omkostningerne der 
kan relateres til 
migrering af IT-
systemer udgør 
1.160.000 d.kr 

Ringkøbing-
Skjern Elnet 

96.561 
(afskrivning) 

Afskrivning på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Ringkøbing-
Skjern Elnet 

661.355 Fusionsomkostning
er 

 X De anmeldte 
fusionsomkostninger 
vedr. ikke 
omkostninger til 
migrering af IT-
systemer i forbindelse 
med fusionen. 
Selskabets anmeldelse 
betragtes derfor ikke 
som en ekstraordinær 
omkostning 

Roskilde 
Kommune, 
Forsyningen 

2.310.927  Omkostninger 
vedrørende 
fjernaflæste målere 

X  Selskabet har anmeldt 
omkostninger på 
3.352.543 d.kr. Af 
disse udgør 2.310.927 
d.kr. omkostninger 
ved etablering af 
fjernaflæste målere. 
Det resterende beløb 
vedr. omkostninger 
ved driften af målerne, 
som ikke betragtes 
som en ekstraordinær 
omkostning  

Roskilde 
Kommune, 
Forsyningen 

457.721 
(afskrivninge
r) 

Afskrivninger 
vedrørende 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

SEAS-NVE 
Net 

5.587.042 Omkostninger, hvor 
selskabet har 
modtaget fuld 
refusion fra 3. part 

X  Står på positivlisten 

SEF Net 
A/S 

125.668 Omkostninger ved 
vandskader sfa. 

 X Under 
korrektionsgrænsen 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

oversvømmelser 
SEF Net 
A/S 

649.331 Periodisering af IT-
omkostninger på 
973.997 d.kr., der 
”afskrives” over 
perioden 2008-
2010. 
Omkostningsgrundl
aget for 2008 
nedskrives dermed 
med 649.331 d.kr. 
og forhøjes 
tilsvarende med 
324.666 d.kr. i 2009 
og 2010. 

X  Står på positivlisten 

Syd Energi 
Net A/S 

36.841.183 
(afskrivning) 

Afskrivninger på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Tarm 
Elværk Net 
A/S 

-55.453 
(afskrivning) 

Afskrivningsredukti
on i forbindelse 
med 
afskrivningsprofil 
på EDB-udstyr over 
perioden 2007-2009 

X  Selskabet fik i 2007 
en 
omkostningsreduktion 
på 110.907 som 
medfører 
meromkostninger på 
55.453 i 2008 og 2009 

Tarm 
Elværk Net 
A/S 

62.1399 Udgifter i 
forbindelse med 
etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Tarm 
Elværk Net 
A/S 

93.019 
(afskrivning) 

Afskrivninger på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

TRE-FOR 
Elnet A/S 
 

100.471 Udstykninger pålagt 
af Fredericia 
kommune 

 X Under selskabets 
korrektionsgrænse 

TRE-FOR 
Elnet A/S 

3.171.091 Omkostninger i 
forbindelse med 
etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Vestforsyni
ng Net A/S 

118.177 Lovkrav omkring 
ekstra beskyttelse af 
installationer i 

 X Som det også er 
tilfældet for 
udskiftning af 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

stationsanlæg kabelkasser betragtes 
lovkrav om ekstra 
beskyttelse af 
installationer i 
stationsanlæg ikke 
som en ekstraordinær 
omkostning  

Viborg 
Elnet 

205.019 Omkostninger, hvor 
selskabet har 
modtaget fuld 
refusion fra 3. part 

 X Tilsynet har ikke 
modtaget 
dokumentation for den 
anmeldte post i rette 
tid. 

Viby Net 
A/S 
 

581.471 Omkostninger ved 
etablering af 
fjernaflæste målere. 
Selskabet har 
samlet anmeldt 
591.406 d.kr., men 
9.935 d.kr. vedr. 
driften iflg. bilag 

X  Står på positivlisten 

Viby Net 
A/S 

54.855 Omkostninger til 
salg af 
kapitalandele 

X  Står på positivlisten 

Viby Net 
A/S 

55.592 Omkostninger til 
nettab vedr. sidste 
år 

X  Der er tale om en 
omkostning, der ikke 
vedrører driften i 2008 

Videbæk 
Elnet A/S 

169.223 Udgifter betalt af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

Videbæk 
Elnet A/S 

2.382 
(afskrivning) 

Afskrivning på 
fjernaflæste målere 

 X Under selskabets 
korrektionsgrænse 

VOS Net 597.078 
(afskrivning) 

Afskrivning på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Ærø 
Elforsyning 
Net 

911.908 Omkostninger ved 
etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Ærø 
Elforsyning 
Net 

260.807 
(afskrivning) 

Afskrivning på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Ærø 
Elforsyning 
Net 

269.000 SH Amba. 
Overdragelse til 
Dong Energy 
udløser en skat af 
nedskrivning af 

X  Der er tale om 
omkostninger, der 
ikke kan relateres til 
driften af selskabet i 
det pågældende år. 
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Selskab Beløb 
(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

anlægsaktiver 
tilbage fra år 2000. 

Østjysk 
Energi Net 
A/S 

1.473.035 Udgifter betalt af 3. 
part 

X  Står på positivlisten 

Østjysk 
Energi Net 
A/S 

599.125 
(afskrivning) 

Afskrivning på 
fjernaflæste målere 

X  Står på positivlisten 

Østjysk 
Energi Net 
A/S 

502.433 Påkrav fra 
Sikkerhedsstyrelsen 
om supplerende 
beskyttelse med 
HPFI i netstationer 

 X Som det også er 
tilfældet for 
udskiftning af 
kabelkasser betragtes 
påkrav vedr. 
beskyttelse med HPFI 
i netstationer ikke som 
en ekstraordinær 
omkostning 
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Bilag 12: Korrektion for fordyrende rammevilkår 

Indledning 

Elnetselskaberne er i forskellig grad underlagt fordyrende rammevilkår, der knytter sig til 
eksempelvis vejbelægninger, regler for håndtering af opgravet jord, trafikintensitet, særlige 
forskrifter for installationer, og koordination med andre forsyningsinstallationer. Disse elementer 
påvirker anlægs- og vedligeholdelsesomkostningerne pr. enhed netkomponent, og en retvisende 
model skal derfor korrigere for det varierende omfang af fordyrende rammevilkår.  

Forskelle i omfanget af fordyrende rammevilkår knytter sig til benchmarkingen af de regionale 
transmissionsselskaber og distributionsselskaberne. For transformerforeninger er der ikke 
identificeret en korrelation mellem omkostningsindeks og omfanget af fordyrende rammevilkår. 

 

Korrektion for fordyrende rammevilkår - distributio nsselskaber 

Oprindelig var det tiltænkt, at de indhentede data var tilstrækkelige til, at det ikke var nødvendigt 
at foretage korrektion for fordyrende rammevilkår i netvolumenmodellen. Det var således 
tiltænkt, at netkomponenterne skulle opgøres for hhv. city, by og land. Disse indberetninger har 
dog vist sig ikke at være af en tilfredsstillende kvalitet, og i afgørelserne fra 2007 og 2008 har 
man derfor taget højde for fordyrende rammevilkår ved at foretage en korrektion af 
omkostningsindekset. Dette er også udgangspunktet i beregningerne i dette bilag. 

Fra branchens side arbejdes der i øjeblikket med en alternativ metode til dataindberetningerne, 
hvor selskabernes netkomponener indberettes efter deres placering i forskellige 
omkostningszoner – GIS (Geographical Information System). Når dette arbejde er implementeret 
i selskaberne vil Sekretariatet vurdere, om det kan bruges til at foretagen en mere præcis 
korrektion af de fordyrende rammevilkår. 

I det følgende beskrives metoden til korrektion for fordyrende rammevilkår i dette års afgørelse. 

Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed    

Sekretariatet har udarbejdet en analyse af sammenhængen mellem omkostningsindekset og 
kundetætheden i bilagene til afgørelserne fra såvel 2007 og 2008. Disse analyser viser, at et 
selskabs kundetæthed – opgjort som antal målere pr. km 0,4 kV net – fremtræder som en robust 
indikator for omfanget af fordyrende rammevilkår, og ved at foretage en lineær regression af 
selskabernes omkostningsindeks på kundetætheden beregnes et udtryk for omfanget af 
fordyrende rammevilkår.  

I de hidtidige afgørelser har Sekretariatet udelukkende anvendt årets data til fastsættelse af 
korrektionsfaktoren. Sekretariatet vurderer dog, at der med de nuværende tre års data – 2006, 
2007 og 2008 – kan opnås et mere korrekt estimat af korrektionsfaktoren ved at basere estimatet 
på baggrund af dataene for alle årene. Der gennemføres herved en såkaldt pooled OLS-
regression som beskrevet nedenfor, jf. boks 12.1. 
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Boks 12.1: Beskrivelse af regressionsanalysen  

Der benyttes OLS-procedure (Ordinary Least Square) til udførelse af regressionen. 
Model 
Modellen, der benyttes til at undersøge effekten af kundetætheden på omkostningsindeks, er: 

parametre modellens af forklares ikkeder  ,  iion den variatbeskriver der  restled, 
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Parameterestimater 
  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  0,6804 0,02383 4,63E-71 

1β  0,0049 0,00040 3,71E-26 
R2 0,44   

I tabellen ses, at kundetætheden begge år er en stærkt signifikant forklaringsfaktor for en del af 
variationen i omkostningsindeks (P < 0,001). 
R2 viser, hvor stor en andel af variationen i omkostningsindeks, kundetætheden forklarer. 
Kundetætheden forklarer altså 44 pct. af denne variation. 
Hældningskoefficienten, 1β = 0,0049, kan herefter benyttes til at korrigere selskabernes 

omkostningsindeks for forskelle i kundetæthed, idet selskaberne nu kan sammenlignes på et 
fælles niveau for kundetætheden.  
I benchmarkingen anvendes den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed som 
referenceniveau for kundetætheden. Dvs. at alle selskaber benchmarkes på dette niveau. 
 

Med ovenstående parameterestimat på kundetætheden er det muligt at sammenholde 
selskabernes omkostningsindeks ud fra en fælles referenceramme, hvorfra 
omkostningseffektiviteten for de mest effektive selskaber kan fastsættes, Benchmark-fraktilen.  

I modellen anvendes den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed som 
referenceniveauet for kundetætheden. Dvs. at distributionsselskaberne benchmarkes på dette 
niveau. Beregninger viser, at den gennemsnitlige kundetæthed opgøres til 44 målere pr. km. 0,4 
kV net.    

For hvert selskab beregnes således et korrigeret omkostningsindeks, hvor der er korrigeret for 
forskelle i selskabernes kundetæthed og dermed fordyrende rammevilkår. Herved er det muligt, 
at fastsætte selskabernes relative effektivitet.  

Korrektionsmetoden er desuden illustreret grafisk, jf. figur 12.1. 
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Figur 12.1: Korrektion af omkostningsindeks for forskelle i kundetæthed 

 
Kilde: Sekretariatets benchmarkinganalyse af økonomisk effektivitet på baggrund af 2006-data.  
 

I diagrammet ses det, at selskabernes enhedsomkostninger korrigeres med 
hældningskoefficienten på linien A til samme kundetæthedsniveau – vist ved den lodrette linie 
B. Korrektionen medfører, at de selskaber, der har kundetætheder over det netvolumenvægtede 
gennemsnitsniveau, får korrigeret deres omkostningsindeks nedad, og omvendt får selskaber, 
med kundetætheder under gennemsnitsniveauet, korrigeret deres omkostningsindeks opad. 

Alle selskaber benchmarkes herefter på samme kundetæthedsniveau, og der er således taget 
højde for effekten af fordyrende rammevilkår på selskabernes omkostningsindeks. 

Den lodrette afstand mellem selskabernes omkostningsindeks langs linjen B udtrykker 
selskabernes effektivitetsforskelle, og danner grundlag for fastsættelsen af det enkelte selskabs 
effektiviserinspotentiale.  

Sekretariatets analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed etablerer 
således grundlag for at gennemføre en samlet benchmarking af distributionsselskaber, der 
opererer under forskellige omfang af fordyrende rammevilkår. 

Korrektion for fordyrende rammevilkår – regionale t ransmissionsselskaber  

Som Sekretariatets analyser i bilaget til afgørelserne i 2006 og 2007 viste, har det ikke været 
muligt at identificere en entydig skala hvorefter transmissionsselskaberne kan korrigeres. 
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Sekretariatets analyser fra disse afgørelser viste imidlertid, at graden af kabellægning og andelen 
af selskabernes 50/60 kV-net udgør indikatorer på omfanget af fordyrende rammevilkår. På den 
baggrund er de regionale transmissionsselskaber blevet inddelt i to grupper for hvilke de 
benchmarkes imod. 

Den ene gruppe består af selskaber, der enten har en kabellægningsgrad på 25 pct. eller derover, 
eller har en andel af 50/60 kV net i forhold til det samlede net på 50 pct. eller derover. Den 
anden gruppe repræsenterer selskaber med en kabellægningsgrad på under 25 pct. og hvor 
andelen af 50/60 kV nettet samtidig udgør under 50 pct. af det samlede net.  

Sekretariatet inddrager disse to forhold, da der dels har vist sig en relativ stor spredning på 
selskabernes enhedsomkostninger på 132/150 kV kabler, og dels har vist sig en relativ stor 
spredning på enhedsomkostninger for 50/60 kV nettet, set i forhold til 50/60 kV nettets andel af 
det samlede net. Der er således indikationer på variation i regionale transmissionsselskabers 
omkostninger, der ikke nødvendigvis kan tilskrives selskabernes omkostningseffektivitet.  

Sekretariatet har dels gennemført en analyse af omkostningsvariationerne ud fra selskabernes 
kabellægningsgrad målt ved 132/150 kV og 50/60 kV kablers andel af den samlede netvolumen, 
og dels gennemført en analyse af selskabernes 50/60 kV nets andel af den samlede netvolumen. 
Analyserne viser, at regionale transmissionsselskaber adskiller sig i to grupper – hhv. en gruppe 
med selskaber, der har en kabellægningsgrad på 25 pct. eller derover, eller har en andel 50/60 kV 
net i forhold til det samlede net på 50 pct. eller derover, og en anden gruppe af selskaber med en 
kabellægningsgrad på under 25 pct. og hvor andelen af 50/60 kV nettet samtidig udgør under 50 
pct. af det samlede net.   

Grænseværdien for kabellægningsgrad på 25 pct. er fastlagt ved at sammenholde selskabernes 
omkostningsindeks med deres kabellægningsgrad. Selskaberne fordeler sig i to grupper, hvor den 
ene gruppe har en kabellægningsgrad over 25 pct. og den anden gruppe har en 
kabellægningsgrad på under 25 procent. 

Grænseværdien på 50 procent for andelen af 50/60 kV nettet i forhold til det samlede net, er 
fastsat på tilsvarende vis, ved at sammenholde selskabernes omkostningsindeks med andelen af 
50/60 kV nettet i forhold til det samlede net. Selskaberne fordeler sig i to grupper, hvor den ene 
gruppe har andel på under 50 procent og den anden gruppe har andel på over 50 procent. 

Analyse af fordyrende rammevilkår 

Sekretariatet har erfaret, at der er flere selskaber, der betragter ovenstående korrektionsmetode 
som problematisk. Benchmarkingen af de regionale transmissionsselskaber gennemføres på et 
relativt spinkelt datagrundlag, og Sekretariatet har analyseret, om der kan identificeres 
alternative metoder til at korrigere for selskabernes fordyrende rammevilkår. 

Udgangspunktet for den første del af analysen er selskabernes indberetninger fra 2005, hvor 
selskaberne indberetter de omkostninger de kan henfører til de enkelte komponenter. Ud fra 
disse indberetninger er de enkelte enhedsomkostningers varians beregnet, da det herved kan 
identificeres, om der er komponenter, hvor selskabernes omkostninger adskiller sig betydeligt. 
Disse beregninger viser, at der i særlig grad er en stor variation i selskabernes omkostninger på 
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komponenterne 132kV felt, åben, 132kV felt, gasisoleret, 132 kV kabel, 132kV kabel, sø og 
132/50kV transformer.  

Der kan umiddelbart være tre forklaringer bag denne variation i selskabernes 
enhedsomkostninger. Variationen kan således skyldes, at selskaberne ikke har foretaget deres 
indberetninger på et ensartet grundlag, at der er forskelle i selskabernes rammevilkår samt at der 
er forskelle i selskabernes økonomiske effektivitet. Datakvaliteten er analyseret af såvel 
Sekretariatet samt af et uvildigt eksternt konsulentbureau. Det må derfor lægges til grund, at der 
ikke er problemer med selskabernes indberetninger. Med mindre der er en systematisk 
sammenhæng mellem selskabernes bagvedliggende effektivitet og deres intensitet på de 
forskellige netkomponenter, hvilket der ikke er noget der taler for, da vil selskabernes fordyrende 
rammevilkår komme til udtryk ved en sammenhæng mellem selskabernes relative effektivitet og 
deres intensitet på forskellige netkomponenter. 
 
I det følgende belyses sammenhængen mellem omkostningsindekset og hhv. 
 - omkostninger til 50/60kV nettet som andel af den totale netvolumen 

 - omkostninger til kabellægning som andel af den totale netvolumen 

 - omkostninger til 132/50kV transformere som andel af den totale netvolumen 

 - omkostninger til 132kV felter og 132kV kabler som andel af den totale netvolumen 

Til det formål har Sekretariatet anvendt data fra afgørelserne i 2007 og 2008. 

Der er ikke en entydig systematisk sammenhæng mellem selskabernes omkostningsindeks og 
intensiteten på disse komponenter, jf. figur 12.2. Herved fremstår der ikke åbenlyse indikatorer 
på fordyrende rammevilkår for de regionale transmissionsselskaber. 

Figur 12.2: Plot af omkostningsindeks i afgørelsen fra 2008 og 2007 på hhv. andelen af 50/60kV 
net, kabellægningsgraden, andelen af 132/50kV transformator samt andelen af 132kV felter og 
132kV kabler 
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Som illustrationerne dog også viser, er der en tendens til at selskaberne adskiller sig i grupper 
hvad angår deres kabellægningsgrad og andel af 50/60 kV net set i forhold til det samlede net.  

Differentierer selskaberne sig mht. deres relative effektivitet afhængig af deres 
kabellægningsgrad eller andel af 50/60 kV net set i forhold til det samlede net, giver det en 
indikation af, at selskaberne er underlagt forskellige vilkår.  

Af den årsag tester Sekretariatet, om der er en signifikant forskel i det gennemsnitlige 
omkostningsindeks for selskaber med hhv. mere eller mindre end 25 pct. kabellægning. 
Tilsvarende testes det, om der er en signifikant forskel i det gennemsnitlige omkostningsindeks 
for selskaber med hhv. en større eller mindre andel 50/60 kV net i forhold til den samlede 
netvolumen end 50 pct. Testene gennemføres efter metoden beskrevet i boks 12.2.   

Boks 12.2: T-test for sammenligning af to middelværdier  
I testen, hvor to middelværdier sammenlignes, beregnes først en pooled variansestimator. 
Estimatoren er givet ved: 
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Som beskrevet er der et spinkelt datagrundlag for de regionale transmissionsselskaber. Testene 
tager dog højde for dette, da antallet af observationer indgår i testenes behandling af 
hypotesetestene. 

Ved metoden testes det, om middelværdien for omkostningsindekset er identisk mellem de to 
grupperne ved et signifikansniveau på 5 %. Dvs., at det testes om hhv. 

%25%250 : ≥< = ngkabellægningKabellægniH µµ  og %5060/50%5060/500 : ≥< = kVkVH µµ . Resultatet viser, at 0H  forkastes i 

begge tilfælde. Dette er konklusionen, da testresultatet (-2,56 og -2,43) falder udenfor accept-
området (-2,06; 2,06), jf. tabel 12.1.   

Tabel 12.1: T-test: To stikprøver for middelværdi i omkostningsindeks   
  Kabellægning < 25 % Kabellægning > 25 % 

Estimeret middelværdi 0,63 0,79 

Estimeret varians 0,02 0,03 

# obs. 19 8 

Varians anvendt i test 0,022949  

Hypotese E(x)-E(y)=0  

Teststatistik -2,56  

Alfa signifikansniveau 0,05  

Kritisk værdi: t(nx+ny-2,alfa/2) = t(25; 0,025)  2,06  

Kritisk værdi: -t(nx+ny-2,alfa/2) = -t(25; 0,025)  -2,06  

   

  Andel 50/60 kV < 50 % Andel 50/60 kV > 50 % 

Estimeret middelværdi 0,64 0,82 

Estimeret varians 0,02 0,06 

# obs. 22 5 

Varians anvendt i test 0,023421  

Hypotese E(x)-E(y)=0  

Teststatistik -2,43  

Alfa signifikansniveau 0,05  

Kritisk værdi: t(nx+ny-2,alfa/2) = t(25; 0,025)  2,06  

Kritisk værdi: -t(nx+ny-2,alfa/2) = -t(25; 0,025)  2,06   
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Det afvises derfor at selskabernes relative effektivitet er uafhængig af om selskaberne har en 
kabellægningsgrad, der er større eller mindre end 25 pct. Tilsvarende afvises det, og selskabernes 
relative effektivitet er uafhængig af om selskabernes andel af 50/60 kV i forhold til den samlede 
netvolumen er større eller mindre end 50 pct.  

Testene antyder derved, at der eksisterer et forskelligt omfang af fordyrende rammevilkår 
afhængigt af selskabernes kabellægningsgrad og andel af 50/60 kV net i forhold til den samlede 
netvolumen.  

Sekretariatet har endvidere gennemført en analyse, der undersøger, om der er en sammenhæng 
mellem selskabernes omkostningseffektivitet og kundetæthed14. Som det er tilfældet for 
distributionsselskaberne foretages der en lineær regression af kundetætheden på 
omkostningsindekset for at undersøge, om kundetætheden kan være en forklarende variabel. 

Der kan ikke umiddelbart identificeres en sammenhæng mellem omkostningsindekset og 
kundetætheden, jf. figur 12.3. 

Figur 12.3: Plot af omkostningsindeks på kundetæthed  
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Der kan heller ikke identificeres en sammenhæng i en statistisk analyse ved at lave en regression 
af kundetætheden på omkostningsindekset, som viser, at der ikke er en signifikant sammenhæng, 
da p-værdien for koefficienten (49 pct.) overstiger et signifikansniveau på 5 pct., jf. tabel 12.2. 

Tabel 12.2: Regression af omkostningsindeks på en konstant og kundetætheden 

  Koefficient Stdafv. T-test P-value 
Konstant 0,6529 0,044 14,86 0,00 

Kundetæthed 0,0004 0,001 0,70 0,49 

                                                 
14 Kundetætheden er i den forbindelse fastsat ved at forbinde de regionale transmissionsselskaber med de tilhørende 
distributionsselskaber. Herved kan et udtryk for kundetætheden i de regionale transmissionsselskabers områder 
beregnes ved antallet af målere divideret længden af 0,4kV nettet. Sekretariatet har igen anvendt data fra 
afgørelserne i 2007 og 2008 til analyserne.    
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Set ud fra ovenstående analyser fremstår kundetætheden ikke som en signifikant forklarende 
variabel og dermed indikator for selskabernes effektivitet. Derimod indikeres det, at selskabernes 
omfang af fordyrende rammevilkår kan forklares ved kabellægningsgraden eller andelen af 50/60 
kV net set i forhold til den samlede netvolumen.  

Sekretariatet finder på den baggrund, at de regionale transmissionsselskaber bør benchmarkes 
efter samme fremgangsmåde, som det har været tilfældet i afgørelserne fra 2007 og 2008, da det 
er de eneste indikatorer som Sekretariatet kan identificere ud fra det nuværende datagrundlag. 
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Bilag 13: Sekretariatets bemærkninger til høringssvarene 

Med e-mail af 10. juli 2009 sendte Energitilsynet udkastet til afgørelsen ”Reduktion af 
elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010” i høring hos de berørte parter og Dansk Energi. 
Høringsfristen var sat til den 17. august. 
 
En række selskaber har siden afgørelsen blev sendt i høring henvendt sig til tilsynet og gjort 
opmærksom på, at der har været fejl i de anmeldte data for deres selskab. Af den årsag har 
Sekretariatet foretaget beregninger ved benchmarkingen ud fra den nye information om 
selskabernes forhold.  
 
Energitilsynet har udover de henvendelser fra selskaberne, der omhandler en anmodning om at få 
korrigeret deres indberetninger, modtaget høringssvar fra en række selskaber. Sekretariatet har 
imødekommet selskabernes henvendelser, der har omhandlet en korrektion af selskabets 
indberetning af netkomponenter, driftsomkostninger, afskrivninger og data på kvalitet i levering. 
Derimod har Sekretariatet ikke foretaget korrektioner af ekstraordinære omkostninger, der er 
blevet anmeldt til tilsynet efter, at udkastet til afgørelsen blev sendt i høring. Det gælder også for 
anmeldelser, der er foretaget rettidigt, men hvor den nødvendige dokumentation for de anmeldte 
poster ikke er indsendt. I foråret 2010 vil Sekretariatet foretage en ny beregning af 
netvolumenmodellen med disse ekstraordinære omkostninger. Disse beregninger vil få effekt 
som varige krav til reduktion af indtægtsrammerne fra 2011. 
 
Tilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi, Frederiksberg Eltransmission, Hammel 
Elforsyning, HEF NET A/S, DONG Energy Distribution, KE Transmission A/S, Tre-for El-net 
A/S, Elro Net A/S, NV Net A/S og et samlet høringssvar for Thy-Mors el-net A/S, RAH Net 
A/S, Thy Højspændingsværk Net A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S og NOE Net A/S.  

 

Dansk Energis høringssvar 
Dansk Energi (DE) fremfører indledningsvis, at tilsynet har indrømmet en høringsperiode, der 
reelt er meget kort pga. sommerferien. 
Sekretariatet er ikke enig i denne vurdering, da DE har haft mere end 5 uger til at udarbejde 
deres høringssvar. DE har desuden været varslet siden ultimo april om tidspunktet for 
høringsperioden.  
Baggrunden for tidspunktet for høringsperioden har været, at der ønskes en afgørelse i september 
i henhold til selskabernes budgetplanlægning. Det skal endvidere påpeges, at der er selskaber, 
der ikke overholder tidsplanen for indberetningerne. Tilsynet skulle have modtaget 
indberetningerne senest 1. juni, men modtog de sidste indberetninger til høringssvaret den 23. 
juni. Herudover var der et selskab, der først indsendte deres oplysninger den 14. juli, og dertil 
komme selskabernes korrektioner af deres indberetninger. Hvis branchen fremover ønsker et 
andet tidspunkt for høringen, må indberetningerne foretages på et tidligere tidspunkt og rettidigt. 
 
DE fremfører herefter generelle bemærkninger, og kvitterer herunder for, at Energitilsynet har 
taget DE’s anbefalinger til efterretning – blandt andet i form af en kontinuert kravskala. DE 
finder det imidlertid problematisk, at tilsynet pålægger netselskaberne effektiviseringskrav, der 
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samlet set svarer til en fordobling af sidste års krav, og finder det endvidere problematisk, at 
effektiviseringskravene omfatter samtlige virksomheder. 
Sekretariatet deler ikke denne opfattelse. For det første finder Sekretariatet det oplagt, at alle 
selskaber – i lighed med selskaber i andre brancher - skal have incitamenter til at skabe 
effektiviseringer fremadrettet, og Sekretariatet finder det derfor ikke problematisk, at alle 
selskaber modtager effektiviseringskrav. Årsagen til de øgede effektiviseringskrav kan endvidere 
forklares ved, at selskaberne forventes at kunne skabe fremtidige effektiviseringer og samtidig 
indhente deres historisk opbyggede potentiale inden for en kortere årrække.  
 
DE finder endvidere, at udkastet til afgørelsen efterlader DE med det indtryk, at Energitilsynet 
anser det som sin opgave generelt at reducere indtægtsrammerne, og at der ikke er hjemmel 
hertil i elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen. DE argumenterer herfor under 
henvisning til elforsyningsloven, hvor det står, at der årligt skal udmeldes indtægtsrammer 
”under hensynstagen til den enkelte virksomheds effektiviseringspotentiale”, og pointerer, at 
dette er i modstrid med at fastlægge generelle reduktionskrav.  
Sekretariatet konstaterer, at DE er af den opfattelse, at det at udmelde individuelle 
effektiviseringskrav er ensbetydende med, at nogle selskaber skulle gå helt fri for 
effektiviseringskrav. Dette er ikke korrekt. Hvis det vurderes rimeligt, at nogle selskaber ikke 
skal effektivisere sig fremadrettet, vil de heller ikke få kravene om det. Sekretariatet har 
imidlertid ikke fundet sådanne selskaber. 
 
DE opfordrer tilsynet til at sikre, at der fremadrettet er en højere grad af fælles analyser og 
konsensus med DE om modeller og principper for Energitilsynets benchmark. 
Sekretariatet kan i sagens natur ikke garantere konsensus. Sekretariatet er indstillet på – også 
fremover – at have en dialog med branchen, og herunder også fortsat at drøfte benchmarkingen. 
  
Herefter har DE valgt at opstille en række punkter, hvor de kommer med specifikke 
bemærkninger til hhv. benchmarking af økonomisk effektivitet og benchmarking af kvalitet i 
levering. I gennemgangen af DE’s høringssvar følger Sekretariatet den samme struktur som i 
DE’s høringssvar. 
 

DE’s bemærkninger til benchmarkingen af den økonomi ske effektivitet drejer sig 
om følgende punkter: 

 
1. Regulering bør være mere forudsigelig 
2. Energitilsynets beregninger af selskabernes effektiviseringspotentiale 
3. Urealistisk model for indhentning af beregnet ineffektivitet 
4. Benchmarking-modellen straffer selskaber, der netop har kabellagt eller skal kabellægge. 

 
1. Reguleringen bør være mere forudsigelig. 
DE giver generelt udtryk for, at den økonomiske regulering ikke er forudsigelig og mener, at det 
strider mod, at forvaltningsafgørelser skal være baseret på gældende ret og dermed netop være 
forudsigelige og forventelige. DE vurderer desuden, at samfundet stiller særlige krav til net- og 
transmissionsselskaber, der ikke findes tilsvarende for selskaber i fri konkurrence, og at man 
derved ikke kan opstille en uforudsigelig regulering. 
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Sekretariatet har flere gange i dialogen med DE redegjort nærmere for, hvad der forstås ved 
konkurrence, og hvordan det spiller sammen med reguleringen af elnetselskaberne. Selskaberne 
har fuldt ud mulighed for at få kendskab til de reguleringsmæssige rammebetingelser ved at læse 
Sekretariatets beskrivelse af benchmarkingmodellen. Der er således fuld forudsigelighed 
omkring benchmarking-modellen. Et selskab har derimod ikke kendskab til andre selskabers 
effektivitet og ved derfor heller ikke, hvor effektivt selskabet er i forhold til andre selskaber. 
Sådan fungerer konkurrence. Sekretariatet kan derfor afvise DE’s opfordring om at opstille 
pejlemærker for omkostninger pr. netvolumen. 
 
DE finder endvidere, at reguleringen medfører en forrentning af kapitalen der er 4-6 gange 
lavere end i gennemsnittet for dansk erhvervsliv, og at konsekvenserne af et øget krav gennem 
benchmarkingen er en stigende negativ betydning for selskabernes muligheder for at tiltrække 
fremmed kapital. DE pointerer herudover, at uforudsigeligheden om selskabernes økonomiske 
rammer harmonerer dårligt med de store investeringer, der er nødvendige for driften af 
selskaberne. Derfor finder DE, at tilsynet må opsætte forudsigelige mål for selskabernes samlede 
omkostninger pr. netvolumen for den kommende reguleringsperiode 2011-2014. 
Sekretariatet finder ikke, at en simpel sammenligning af forrentningen i dansk erhvervsliv og 
elnetselskaberne kan anvendes til at vurdere effekterne af reguleringen. Den simple 
sammenligning tager således ikke højde for forskelle i risici ved forskellige investeringer. 
Desuden kan der findes andre årsager til en lav forrentning i elnetselskaberne, herunder at der er 
selskaber, der bevist vælger ikke at opkræve de tilladte tariffer. Sekretariatet er heller ikke enig i, 
at benchmarkingen har stigende negativ betydning for selskabernes mulighed for at tiltrække 
fremmed kapital. Forudsætningen for, at selskaberne kan få forrentet deres indskudskapital med 
den lange byggerente plus 1 pct., er således, at selskaberne er drevet effektivt. Ved en effektiv 
drift er benchmarkingen derfor ikke en hindring for, at selskaberne kan tiltrække 
fremmedkapital. Sekretariatet må endvidere afvise, at der opstilles forudsigelige mål for perioden 
2011-2014 i form af et niveau for omkostninger pr. netvolumen (benchmark-fraktilen). Det må 
således også være den fremtidige regulerings målsætning, at selskaberne benchmarkes i forhold 
til de mest effektive selskaber i branchen. 
 
2. Selskabernes effektiviseringspotentiale 
DE opstiller 3 delpunkter til punkt 2. 

2.1. Forventet produktivitetsvækst 
2.2. Bedre regnskabsdata til brug for opgørelsen af selskabers aktuelle effektivitet 
2.3. Netvolumenmodellens evne til at måle effektivitet 

 
Ad. Forventet produktivitetsvækst: 
DE finder, at indførelsen af generelle krav begrundet i en forventet produktivitetsvækst strider 
mod forudsætningerne og lovbemærkningerne til elforsyningslovens prisbestemmelser. DE finder 
for det første, at generelle krav er uforenelige med elforsyningslovens forudsætning om 
individuelle effektivitetsvurderinger. For det andet har netvirksomhederne allerede incitament til 
at ”følge med” den generelle produktivitetsvækst i kraft af, at indtægterne er låst i faste priser. 
For det tredje er det en forudsætning for reguleringen, at elnetselskaberne skal have mulighed 
for at effektivisere sig til en normal forrentning af kapitalen. DE mener, at selskaberne med de 
generelle effektiviseringskrav ikke får mulighed for at effektivisere sig til en normal forrentning, 
og henviser i den forbindelse til, at selskaberne i dag har en lav forrentning set over ét, samt at 
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selskabernes nuværende omkostningsstigninger er yderst beskedne i forhold til gennemsnittet af 
danske virksomheder. 
Sekretariatet er ikke enig i DE i ovenstående punkter. Sekretariatet finder, at det forsat foregår en 
effektivitetsvurdering af de individuelle selskaber, som beskrevet i svaret til de indledende 
kommentarer fra DE. Samtidig medgiver Sekretariatet, at selskaberne har et incitament til at søge 
fremtidige effektivitetsforbedringer. Det er dog ikke ensbetydende med, at selskaberne søger 
disse fremtidige effektivitetsforbedringer, men med effektivitetskravene øges selskabernes 
incitamenter til at søge kravene. Sekretariatet er endvidere uenig i, at effektiviseringskravene ved 
den fremtidige produktivitetsvækst forhindrer selskaberne i at opnå en normal forrentning. 
Selskaberne får løbende mulighed for at drive deres net vha. færre ressourceinputs som følge af 
fremtidige produktivitetsstigninger, og selskaberne vil således fortsat kunne opnå en normal 
forrentning gennem en effektiv drift. Hvad angår udsagnet, at netselskabernes priser er låst fast, 
vil Sekretariatet gerne påpege, at netselskabernes priser reguleres løbende med udviklingen i et 
lønindeks og et prisindeks. Det indebærer, at selskaberne kompenseres for udviklingen i 
lønninger og priser. I relation til bemærkningen om, at selskaberne under ét har en forrentning, 
der ligger under den risikofrie forrentning, skal Sekretariatet bemærke, at der er selskaber, der 
bevist vælger ikke at bruge deres indtægtsramme fuldt ud, og dermed søge at opnå den tilladte 
forrentning. Det skal i den forbindelse desuden pointeres, at selskaberne kan opnå en forrentning 
ved den lange byggeobligationsrente plus 1 pct. ved en effektiv drift, jf. elforsyningslovens § 70, 
stk. 1. 
 
Ad. Bedre regnskabsdata til brug for opgørelsen af selskabernes aktuelle effektivitet 
DE finder det bekymrende, at en fordobling af effektiviseringskravet baserer sig på urimelige og 
udokumenterede forudsætninger om bedre datakvalitet. I den forbindelse finder DE det 
uforståeligt, at tilsynets sekretariat foreslår at stramme benchmarkfraktilen, så den defineres på 
basis af selskaber som udgør 10 pct. af netvolumen, hvor det tidligere har været 25 pct. DE 
henviser i den forbindelse til, at selskaberne anvender forskellige regnskabsprincipper, og at der 
- efter DE’s opfattelse - er forskellig praksis for opgørelsen af netkomponenter. 
Sekretariatet finder i modsætning til DE, at data er blevet mere robuste. Dataene er således blevet 
valideret ved at sammenligne med tidligere års data, og der er taget kontakt til selskaber, hvis der 
har været tvivl om datagrundlaget. Endvidere spiller det også en rolle, at der løbende er foretaget 
validitetstest af netvolumenmodellen, der bekræfter dens evne til at fastsætte 
effektiviseringspotentialet i de enkelte selskaber. Samtidig må Sekretariatet pointere, at det kun 
er benchmarkfraktilen for distributionsselskaberne, der er defineret på basis af selskaber, der 
udgør 10 pct. af netvolumen. Benchmarkfraktilen for transformatorforeningerne og de regionale 
transmissionsselskaber er således defineret på basis af selskaber, der udgør 20 pct. af netvolumen 
under hensyn til datausikkerhed og usikkerhed med korrektion for rammevilkår. Sekretariatet 
skal endvidere gøre opmærksom på, at det ikke har eksempler på, at selskaberne afviger fra 
vejledningen til indberetningerne af oplysninger til brug for benchmarkingen. Sekretariatet er 
dog samtidig opmærksomt på problemstillingen, og vil tage problemstillingen op i forbindelse 
med beregningen af nye omkostningsækvivalenter, der vil ske i løbet af 2010. 
 
DE underbygger deres kritik om den manglende datakvalitet med den nedenfor gengivende tabel, 
der viser årets top 10 selskabers placering i de tidligere års benchmarking. DE finder, at 
udsvingene i selskabernes placering taler imod en benchmark-fraktil, der bygger på de 10 pct. 
mest effektive selskaber.   
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Sekretariatet er ikke enig i, at man på baggrund af ovenstående tabel bør være tilbageholdende 
mht. definitionen af ”best practice”. Tabellen giver derimod Sekretariatet det indtryk, at der er en 
vis stabilitet i selskabernes placering. 7 af de nuværende top-ti selskaber har således tidligere 
befundet sig i top-ti, og 5 af disse 7 har været i top-ti i alle perioderne. Der er således en tendens 
til at ”best practice” udgøres af de samme selskaber. Sekretariatet pointerer endvidere, at der i 
fastsættelsen af benchmarkfraktilen tages højde for outliers, hvis det mest effektive selskab har 
en effektivitet, der overstiger det næst mest effektive med mere end 20 pct. DE fremlagde samme 
kritik i høringssvaret sidste år, og Sekretariatet undersøgte på den baggrund eksplicit udsvingene 
i selskabernes placering. Konklusionen var, at eksempler på store udsving i placeringen kunne 
forklares ved at være et resultat af foreløbige indberetninger, der efterfølgende blev korrigeret. 
Ændringerne kunne således ikke forklares med, at modellen var problematisk. Samlet finder 
Sekretariatet således ikke, at den nuværende definition af ”best practice” er problematisk. 
 
Ad. Netvolumenmodellens evne til at måle effektivitet 
DE finder ikke, at netvolumenmodellen giver en korrekt måling af selskabernes 
effektiviseringspotentiale, og pointerer i den forbindelse, at der er problemer med 
”kundetæthedskorrektionen”. DE henviser i den forbindelse til Energiklagenævnets årsberetning 
fra 2008, hvor det fremgår ”at Energitilsynet ved en revision af grundlaget for benchmarkingen 
burde overveje den model for fordyrende rammevilkår, som fremgik af en klager indsendt 
sagkyndig erklæring, da nævnet ikke fandt at kunne udelukke, at den model ville kunne medføre 
mere retvisende resultater for virksomhedens effektiviseringspotentialer”. 
 
Sekretariatet vil gøre opmærksom på, at der med årets afgørelse er anvendt data for 3 perioder til 
estimering af kundetæthedskorrektionsfaktoren, og at robustheden derved er væsentlig forbedret. 
DE udtrykker også sin tilfredshed hermed, men noterer sig fortsat en yderligere eliminering af 
det som DE mener, er en Ratchet-effekt, der var en del af årsagen til ovenfor nævnte klagesag. 
Hertil kommer, at Sekretariatet ved flere lejligheder har nævnt over for DE, at modellen skal 
genovervejes i 2010/2011. Det vil naturligt også gælde for den del af modellen, der korrigerer for 
fordyrende rammevilkår. Det skal yderligere nævnes, at Sekretariatet flere gange har spurgt til 
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muligheden for at anvende den såkaldte GIS-model. Sekretariatet venter fortsat på, at branchen 
implementerer modellen. 
Energitilsynet har således til hensigt at overveje andre modeller i forbindelse med en revision af 
grundlaget for benchmarkingen. Sekretariatet skal i øvrigt gøre opmærksom på 
Energiklagenævnets bemærkning i den seneste afgørelse fra den 20. april 2009. 
Energiklagenævnet skriver således i denne afgørelse, at: 
 
”Energiklagenævnet har ved nævnets tidligere afgørelse af 5. maj 2008 (j.nr. 11-538) fastslået, 
at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektiviseringskrav til 
elnetselskaberne i henhold til elforsyningslovens § 70 stk. 3, og indtægtsrammebekendtgørelsens 
§§ 19 og 20. Energiklagenævnet fandt endvidere bl.a., at netvolumenmodellen samt 
korrektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet som grundlag for vurdering af 
elnetselskabernes effektivitet, og at valget af metoden ikke var baseret på usaglige hensyn.”15 
 
DE er endvidere skeptisk over for den måde transmissionsselskabernes effektiviseringspotentiale 
fastsættes på. Herunder anvendelsen af driftsækvivalenter og metoden for korrektion for 
fordyrende rammevilkår.  
Sekretariatet er ikke enig i DE’s kritik af, at modellens driftsækvivalenter er misvisende. Der er 
således foretaget en gennemgribende validering af beregningerne af driftsækvivalenterne og 
dataene, der lå til grund herfor, jf. bilag 5 og bilag 10 til afgørelsen. Derfor finder Sekretariatet 
ikke, at der er behov for beregning af nye driftsækvivalenter før grundlaget for modellen tages 
op igen, jf. bekendtgørelsens forskrifter. I forbindelse med årets afgørelse er der gennemført 
yderligere analyser i forhold til en korrektion for rammevilkår for transmissionsselskaberne. 
Sekretariatet finder under henvisning til disse analyser ikke baggrund for, at metoden til 
inddeling af transmissionsselskaberne i grupper efter rammevilkår er problematisk.  
 
Slutteligt pointerer DE, at selskaberne har meget varierende omkostninger til 
energispareaktiviteter, og at netvolumen straffer selskaber, der bruger mange ressourcer på 
disse aktiviteter. 
Sekretariatet er opmærksomt på dette incitamentsproblem ved modellen, men finder det fortsat 
nødvendigt, at selskaberne benchmarkes på disse omkostninger, da Sekretariatet er af den 
holdning, at energispareaktiviteter skal foretages effektivt fremadrettet. 
 
3. Urealistisk model for indhentning af beregnet ineffektivitet 
 
DE opfordrer indledningsvis tilsynet til at fremlægge en grundig analyse af effekter af den 
”catch-up”-funktion, der fremgår af udkastet, inden der træffes endelig afgørelse i sagen. 
Sekretariatet vil i denne forbindelse gøre DE opmærksom på, at princippet i ”catch-up”-
funktionen er identisk med princippet i de tidligere afgørelser dog med den ændring, at der 
sættes skrappere krav til selskaberne i forhold til at indhente deres potentiale. 
 
DE finder det urealistisk, at selskaberne skal kunne indhente deres potentiale i løbet af 5 år, da 
vurderingen af selskabernes effektivitet også bygger på historiske investeringer. DE henviser i 

                                                 
15 Klage fra DE som mandatar for 52 elnetselskaber over afgørelsen fra Energitilsynet af 27. oktober 2008 om 
Reduktion af elneteslskabernes indtægtsrammer for 2009, J. nr. 1011-277, side 14 – 15. 
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den forbindelse til, hvilken konkret betydning det har for selskaberne SydEnergi og Ringkøbing-
Skjern Net.  
Som der argumenteres for i afgørelsen, så finder Sekretariatet det fuldt ud realistisk, at 
selskaberne kan indhente deres potentiale i løbet af maksimalt 5 år, og særligt da kravene kun 
sættes i forhold til selskabernes ”påvirkelige omkostninger”. Det må herudover forventes, at 
selskaberne løbende også kan skabe effektiviseringer i deres afskrivninger gennem fremtidigt 
effektive investeringer. 
 
DE pointerer, at de danske nettariffer er blandt de billigste, jf. de europæiske regulatorers 
analyse: ERGEG 2008 Status Review of the Liberalisation and implementation of the Energy 
Regulatory Framework. DE finder på den baggrund, at store effektiviseringskrav om reduktion 
af indtægtsrammerne vil gøre det vanskeligt at opretholde et velfungerende el-net i Danmark. 
Sekretariatet er ikke enig i denne argumentation. Udgangspunktet for, hvilke priser selskaberne 
kan opkræve, er en fastsat øvre grænse for selskabernes kapitalforrentning. En forudsætning for, 
at selskaberne kan opnå denne høje forrentning (og dermed høje priser), er dog, at de er drevet 
effektivt. 
 
DE’s analyser viser, at der synes at være en tendens til, at omkostningsreduktioner i et år 
efterfølges af omkostningsstigninger og omvendt. DE finder derfor ikke, at tilsynets analyse af 
omkostningsreduktioner er anvendelig i denne forbindelse. DE vurderer endvidere, at tilsynets 
afgrænsning af ”best practice” bliver påvirket af, at enkelte selskaber har ekstraordinært og 
atypisk lav driftsomkostninger, hvorfor ”best practice” vil have et unaturligt lavt niveau. I den 
forbindelse stiller DE sig også uforstående overfor, at tilsynet ikke vil anvende flere års data i 
benchmarkingen, da påvirkningen af atypiske forhold derved vil være minimeret. 
Sekretariatet er ikke enig i disse vurderinger. Analyserne i tilsynets afgørelse bekræfter således, 
at selskaberne vil være i stand til at skabe store omkostningsreduktioner inden for en enkelt 
regnskabsperiode. Samtidig viser den tidligere omtalte top-ti over de mest effektive selskaber i 
årets afgørelse, at der er mange gengangere fra tidligere år, hvorfor ekstraordinært og atypisk 
lave driftsomkostninger ikke kan tilskrives at være årsagen for niveauet af ”best practice”. 
 
4. Benchmarking-modellen straffer selskaber, der inden for en kortere årrække har kabellagt eller 
skal kabellægge 
DE finder, at selskaber, der i de senere år har udbygget eller kabellagt straffes i 
benchmarkmodellen. Kernen i dette problem er, ifølge DE, at afskrivningsækvivalenterne i 
netvolumenmodellen er baseret på afskrivninger af anlæg, der er opført i perioden 1965-2005, 
og at de beregnede afskrivningsækvivalenter ikke er tilpasset det aktuelle prisniveau. DE nævner 
i den forbindelse, at prisen for et 10 kV kabel i et cityområde opgøres til ca. 600.000 kr. pr. km., 
hvorved man med en standardlevetid på 40 år får afskrivninger på 15.000 kr. pr. år. 
Afskrivningsækvivalenten på et 10 kV kabel er 5.000 kr. pr. km., og netselskaberne bliver derfor 
målt mindre effektivt, når de investerer til et prisniveau, der giver årlige afskrivninger på ca. 
15.000 kr. pr. km. DE mener – som fremhævet adskillige gange tidligere – at det er forholdsvis 
nemt at ændre netvolumen-modellens afskrivningsækvivalenter, så de baseres på 
genanskaffelsespriser (i stedet for på historiske kostpriser). 
Sekretariatet er forbeholdende over for denne argumentation. Det er således problematisk at 
drage sammenligninger mellem priser i et cityområde og omkostningsækvivalenter 
(gennemsnitspriser), der ikke er korrigeret for rammevilkår. Desuden vil Sekretariatet fremhæve, 
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at det hele tiden har været hensigten, at omkostningsækvivalenterne er fastlagt for en fireårig 
periode hvorefter grundlaget for benchmarkingen tages op til revision som bekendtgørelsen 
foreskriver. Det er også baggrunden for, at tilsynet ikke indhenter omkostningsdata på de enkelte 
komponenter, som vil være en stor belastning for selskaberne rent administrativt. Sekretariatet 
vurderer endvidere, at en fremskrivning ikke umiddelbart vil få nye investeringer til at fremstå 
mere effektive. Fremskrivningen påvirker således kun niveauet for selskabernes netvolumen, 
men da selskabernes potentiale opgøres relativt vil det ikke få effekt for effektivitetsvurderingen 
af de enkelte selskaber. 
 
DE er desuden uenig i tilsynets antagelse om perfekt substitution mellem driftsomkostninger og 
afskrivninger i netvolumenmodellen. DE finder, at der ingen tvivl er om, at selskaber, der ud fra 
økonomisk-tekniske vurderinger har ventet længe med at kabellægge, straffes i benchmarkingen 
som følge af prisudviklingen. DE vurderer i den forbindelse, at en betydelig del af spredningen i 
selskabernes effektivitet, som netvolumenmodellen finder, skyldes forskelle i nettenes alder, og at 
en alderskorrektion af selskabernes afskrivninger sandsynligvis vil gøre selskabernes 
omkostningsniveau mere sammenlignelige og mindske spredningen i selskabernes effektivitet. 
DE underbygger deres argumenter med en analyse af sammenhængen mellem nettets alder og 
selskabernes placering i benchmarkingen. Som approksimation på nettets alder anvendes 
afskrivninger pr. netvolumen, og resultaterne er illustreret nedenfor. 
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Sekretariatet stiller sig meget undrende over for DE’s analyser. Umiddelbart ser det ud til, at 
regressionslinjen i figur 2 er følsom overfor de få observationer, der befinder sig i ekstremerne, 
hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved robustheden af analyserne. Det bemærkes desuden at 
forklaringsgraden kun er på 18,1 pct. Herudover finder Sekretariatet det problematisk, at 
analysernes konklusioner bygger på antagelsen, at afskrivning pr. netvolumen udtrykker alderen 
på selskabernes afskrivninger. Sekretariatet stiller sig tvivlende overfor denne antagelse og 
dermed også tvivlende overfor konklusionerne. Hvis et selskab i opbygningen af sit net 
konsekvent har valgt dyrere løsninger end netselskaber generelt, vil dette selskab have højere 
afskrivninger end de øvrige selskaber, men i dette tilfælde er selskabernes afskrivning pr. 
netvolumen snarere et udtryk for netselskabets manglende evne til at træffe de rette langsigtede 
beslutninger om anlægsinvesteringerne.  
I en analyse af modellens behandling af nyinvesteringer finder Sekretariatet det endvidere 
relevant, at selskabernes korrektioner af ekstraordinære afskrivninger indregnes, da korrektion af 
ekstraordinære afskrivninger bl.a. indgår i modellen for ikke at afholde selskaberne fra at 
investere i fjernaflæsningsudstyr. Til at vurdere om modellens behandling af afskrivninger er 
problematisk finder Sekretariatet det mere relevant at undersøge, om selskaber, der har relativt 
høje afskrivninger i forhold til driftsomkostninger, systematisk klarer sig dårligere i 
benchmarkingen. Det er ikke tilfældet, hvilket Sekretariatets analyser i afgørelsen viser.  
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DE afviser desuden, at der er neutralitet i benchmarking-modellen i forhold til reinvesteringer 
og nyinvesteringer. DE argumenterer således for, at kabellægning af luftledninger sker til højere 
priser som følge af prisudviklingen, og at der dertil kommer, at der ikke er direkte substitution 
mellem afskrivninger og driftsomkostninger. Herudover henviser DE til, at der ikke korrigeres 
for de ekstraordinære omkostninger, der kan relateres til demonteringen af det eksisterende 
luftledningsnet ved kabellægning, og at selskaber der kabellægger derfor stilles dårligere.  
Sekretariatet er ikke enig i denne vurdering. Selskaberne oplever således neutralitet i modellen 
ved, at selskaberne kompenseres i beregningen af deres netvolumen afhængig af hvilke 
investeringer de foretager i udbygningen eller udskiftningen af deres net. Omkostninger ved en 
luftledning for et netselskab sammenlignes (benchmarkes) således med de omkostninger til 
luftledninger elnetselskaber i gennemsnit har. Sekretariatet afviser endvidere, at selskaberne skal 
korrigeres for de omkostninger forbundet med at udskifte deres eksisterende net. Dette er et 
vilkår, der er lige for alle selskaber, og selskaberne må i deres drifts- og investeringsbeslutninger 
tage disse omkostninger med i betragtning i forhold til deres effektivitet. 

DE’s bemærkninger til benchmarkingen af kvalitet i levering 

DE har for den del af deres høringssvar, der angår kvalitet i levering, delt deres svar op i to – ét 
for kvalitet på aggregeret niveau og ét for kvalitet på enkeltkundeniveau. 

Benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret n iveau 

DE har fire overordnede bemærkninger til Sekretariatets valg af model for benchmarking af 
kvalitet i levering på aggregeret niveau: 

1. Ulogisk benchmarking-model 
2. Anvendelse af faste tærskelværdier 
3. Korrektion af rammevilkår 
4. Udmøntning af forbrugerkompensationskrav 

 
A) Ulogisk benchmarking-model 
DE mener, at tilsynets model er ulogisk og indeholder en modelfejl, idet tilsynet vægter 
selskabernes afbrudshyppigheder/-varigheder med net-udstrækningen i de enkelte 
statistikområder. 
Selv samme punkt fremførte DE ved sidste års afgørelse ”Reduktion af elnetselskabernes 
indtægtsrammer for 2009”. Grunden til, at Sekretariatet vægter med netudstrækningen i de 
enkelte statistikområder, er, at der i de fire spændingsniveauer er vidt forskellige gennemsnitlige 
afbrudshyppigheder samt varigheder. For at tage hensyn til de vilkår, som selskaberne arbejder 
under, vægtes afbrudsstatistikkerne med netudstrækningen, idet Sekretariatet antager, at 
netudstrækningen  

• er af mindre betydning for forskelle i afbrudsstatistikkerne på de enkelte 
spændingsniveauer samt 

• er af stor betydning for forskelle i afbrudsstatistikkerne mellem spændingsniveauerne 
 
Da Sekretariatet ikke finder denne antagelse urimelig, mener Sekretariatet ikke, at der er begået 
en modelfejl. 
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DE har i deres høringssvar vedlagt et regneeksempel, som viser, at to selskaber med ens 
afbrudshyppigheder i de tre samme spændingsniveauer kan falde forskelligt ud i 
benchmarkingen som følge af små forskelle i deres fordeling af km net. 
Sekretariatet bemærker til DE’s regneeksempel, at selskab B, der i forhold til selskab A har flere 
km ledning på spændingsniveauet 25-70 kV, ikke (modsat selskab A)overholder sin individuelle 
samlede tærskelværdi for alle spændingsniveauer under ét, fordi den overordnede tærskelværdi 
på spændingsniveauet 25-70 kV overskrides væsentligt, og fordi selskab B i forhold til selskab A 
har forholdsmæssigt flere km ledningsnet på pågældende spændingsniveau. Eksemplet er i øvrigt 
tilsvarende det eksempel, som DE havde i deres klage indsendt til Energiklagenævnet i 
forbindelse med sidste års afgørelse om ”Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 
2009”. DE fik ikke medhold i deres klage. 
 
B) Anvendelse af faste tærskelværdier 
DE mener, at det er et stort problem, at tærskelværdierne i dette års afgørelse både er faldet og 
steget i forhold til sidste års afgørelse. Derfor mener DE, at Energitilsynet skal bestemme faste 
tærskelværdier senest 31. december 2009, således at elnetselskaberne ved, hvilket niveau af 
kvalitet, der er tilstrækkeligt i 2010-2013. 
Grunden til, at nogle af tærskelværdierne er faldet og andre er steget, skyldes, at Sekretariatet har 
fundet tærskelværdierne ved at tage 80 pct.-fraktilen af selskabernes afbrudshyppigheder og -
varighederne for perioden 2006-2008.16 I sidste års afgørelse var tærskelværdien fastsat som 80 
pct.-fraktilen for perioden 2006-2007.17 Når Sekretariatet har valgt denne fremgangsmåde 
skyldes det, at Sekretariatet mener, at der stadig er usikkerheder vedrørende kvaliteten på data 
for kvalitet i levering. For at minimere denne usikkerhed har Sekretariatet derfor valgt at basere 
tærskelværdierne på data for al tilgængeligt data, dvs. perioden 2006-2008, i stedet for bare et 
enkelt år. Det undrer Sekretariatet, at DE mener, at denne fremgangsmåde er ”bekymrende”, idet 
DE tidligere har advokeret for, at korrektionen for fordyrende rammevilkår i den økonomiske 
benchmarking skulle estimeres på flere års data, idet de mente, at datakvaliteten for et enkelt år 
ikke var tilstrækkelig. 
 
C) Korrektion for betydende rammevilkår 
DE efterspørger et samarbejde mellem Energitilsynet og DE om at identificere sammenhænge 
mellem kvalitet i levering og rammevilkår. 
DE mener, at de kan påvise, at rammevilkår har indflydelse på kvalitet i levering. Omvendt har 
Sekretariatet hidtil ikke kunne finde en sådan sammenhæng. Sekretariatet vil dog blive ved med 
at undersøge, om disse sammenhænge eksisterer. Sekretariatet er endvidere åben overfor alle 
gode forslag, der kan forbedre modellen yderligere. 
 
D) Udmøntning af forbrugerkompensationskrav 
DE mener, at på grund af kravsudmøntningen i modellen har elnetselskaberne ikke incitament 
til, at fx opretholde en fornuftig kvalitet i levering på afbrudsvarighed i tilfælde af, at selskabet 
allerede har overskredet tærskelværdien for afbrudshyppighed. Herved vil forbrugerne opleve 
endnu dårligere kvalitet i levering. For at give de rette incitamenter mener DE, at modellen 
burde indeholde en todelt udmøntning – én for afbrudshyppighed og én for afbrudsvarighed. 

                                                 
16 Dette gælder dog ikke for lavspænding (0,4-6 kV), hvor Energitilsynet ikke har data for 2006. 
17 Ibid 
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DE har ret i, at sådan som modellen er udformet, bliver selskaberne ikke pålagt ekstra krav, hvis 
de både overskrider de individuelle tærskelværdier for såvel afbrudshyppighed som for 
afbrudsvarighed. Men som DE tidligere i deres høringssvar har gjort opmærksom, så kender 
selskaberne ikke tærskelværdierne for de enkelte spændingsniveauer. – De kender hverken de 
andre selskabers afbrudsstatistikker, og de kender heller ikke til den fraktil, som Sekretariatet 
sætter for tilstrækkelig kvalitet i levering. Derved ved selskaberne selvsagt ikke, hvornår de har 
overskredet tærskelværdierne for hverken afbrudshyppighed eller afbrudsvarighed. Dette 
modvirker den spekulation fra selskabernes side, som DE påpeger, at elnetselskaberne kunne 
have. 
 
Selskaber, der kun lige akkurat overskrider tærskelværdien, får samme procentuelle krav som 
elnetselskaber, der overskrider tærskelværdien markant. Dette problem mener DE kan afhjælpes 
med en gradueret kravsudmøntning. 
Energitilsynet har til dette års afgørelse kontaktet de selskaber, som er blevet pålagt krav i 
kvalitet i levering, for at give selskaberne mulighed for at forklare, hvad der ligger til grund for 
de høje afbrudshyppigheder/-varigheder. Dette gjorde Sekretariatet med henblik på at vurdere 
hver enkelt selskab, og derved undtage selskaber fra krav i tilfælde, hvor Sekretariatet fandt, at 
det var berettiget. På baggrund af de indsendte forklaringer fandt Sekretariatet imidlertid ikke, at 
sådanne undtagelser har været berettiget. 
 
Sekretariatet vil derudover ikke afvise, at modellen fremover kunne indeholde en 
kravsudmøntning med et skala-element, således at de selskaber, der overskrider 
tærskelværdierne markant får højere procentuelle krav i forhold til de selskaber, som overtræder 
tærskelværdierne marginalt. 
 

Benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkunden iveau 

DE mener stadig, at tilsynets benchmarking-model for enkeltkundeafbrud er kompliceret og ikke 
er sigende for, hvorledes kunderne oplever kvaliteten. 
Denne kritik er blevet fremført før af DE, og Sekretariatet er ikke enig i dette, da modellen bliver 
nødt til at indeholde en række oplysninger for at være præcis nok til at kunne vurdere 
enkeltkundeafbrud. Sekretariatet vil selvfølgelig ikke udelukke, at modellen kan blive endnu 
bedre, og er derfor også lydhør for forslag til modellen. 
 

Frederiksberg Eltransmissions høringssvar   
Frederiksberg Eltransmission opfordrer i sit høringssvar tilsynet til at afvente med at træffe 
afgørelse vedrørende effektiviseringskravet for selskabet, da en verserende sag vedr. en 
ansøgning om forhøjelse af rådighedsbeløb for 2005 og frem (”transmissionssagen”) kan få 
betydning for størrelsen af afskrivninger, ikke-påvirkelige omkostninger og ekstraordinære 
omkostninger, og dermed størrelsen af effektiviseringskravet. 
Sekretariatet finder det mere hensigtsmæssigt, at træffe afgørelse på baggrund af de 
indberetninger, selskabet har foretaget. I tilfælde af, at afgørelsen i den omtalte sag får betydning 
for størrelsen af de indberettede data, vil der efterfølgende blive truffet en ny afgørelse om 
korrektion af det varige effektiviseringskrav.  
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Hammel Elforsynings høringssvar 
Høringssvaret fra Hammel Elforsyning indeholder to punkter, der vedr. Sekretariatets afvisning 
af selskabets anmodning om korrektion af ekstraordinære omkostninger. I det første punkt stiller 
Hammel Elforsyning sig uforstående overfor, at tilsynet afslår posten ’Rådgiveromkostninger til 
omstrukturering’ som en ekstraordinær omkostning. Selskabet argumenterer for, at stiftelsen af 
det nye selskab er igangsat for at overholde Elforsyningsloven, hvori det klar fremgår, at ”andre 
aktiviteter uden for bevilling” skal udøves i selvstændig selskaber med begrænset ansvar, og at 
det derved er lovkrav, der har medført omkostningen. Selskabet vedlægger i den forbindelse 
dokumentation fra en ekstraordinær generalforsamling og en mailkorrespondance med 
Energistyrelsen. I det andet punkt stiller selskabet sig uforstående over for at tilsynet afviser at 
korrigere for selskabets omkostninger i forbindelse med udskiftningen af et defekt koblingsskab, 
og selskabet vedlægger i den forbindelse også dokumentation, der relaterer sig til udskiftningen. 
Kriterierne for ekstraordinære omkostninger fremgår af afgørelsen bilag 11. Der er ligeledes i 
afgørelsen taget stilling til Hammel Elforsynings anmeldte ekstraordinære omkostninger. Der er i 
det oplyste i høringssvaret ikke nye oplysninger, der giver Sekretariatet grund til at ændre denne 
afgørelse. De to nævnte poster i høringssvaret bliver derfor ikke betragtet som ekstraordinære 
omkostninger i afgørelsen. 
 

HEF NET A/S’s høringssvar 
HEF NET A/S mener, at på baggrund af indsendte oplysninger i selskabets høringssvar, at 
Energitilsynet skal revurdere kravet til selskabets placering i benchmarkingen af kvalitet i 
levering. 
Der er i det oplyste i høringssvaret ikke nye oplysninger, der giver Sekretariatet anledning til at 
undtage HEF NET A/S fra de krav, som er blevet givet i udkast til afgørelse. 
 
HEF Net pointerer desuden at selskabet rammes af at afskrivningsækvivalenten for kabellægning 
på 10 kV niveau er for lav relativt til den reelle pris. Sekretariatet henviser i den forbindelse til 
svaret på DE’s høringssvar, hvor der føres en tilsvarende kritik af modellen.  
 

DONG Energy Distributions høringssvar 
Høringssvaret fra DONG Energy Distribution (herefter selskabet) er indgivet på vegne af DONG 
Energy City Elnet, DONG Energy Nord Elnet samt DONG Energy Frederiksberg Elnet. 
Selskabet gør indledningsvis opmærksom på, at de støtter op om høringssvaret fra DE. Herefter 
er høringssvaret opdelt i to punkter, der omhandler hhv. benchmarking af 
transmissionsvirksomhed, DONG Energy Nord Elnet, og datagrundlaget for benchmarking af 
kvalitet i levering for DONG Energy Nord Elnets distributionsvirksomhed. 
Ad 1. Benchmarking af transmissionsvirksomhed, DONG Energy Nord Elnet 
I høringssvaret gør selskabet opmærksom på, at de ser den sammenlignende analyse sagligt set 
er meningsløs, da der gælder særlige forhold for transmissionsvirksomheden. Selskabet gør i den 
forbindelse opmærksom på, at en stor del af nettet er solgt til Energinet.dk per 1.1.2008, hvorved 
der kun eksisterer få af de netkomponenter, der konkret anvendes i benchmarkingen, i selskabet. 
Selskabet pointerer endvidere, at der ud af selskabets driftsomkostninger på 12 mio. kr. kan 
relateres 4,5 mio. kr. til offentlige afgifter vedr. grunde, som selskabet anser som upåvirkelige, 
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og derved ikke muligt at effektivisere. Selskabet gør endvidere opmærksom på, at effekten af 
benchmarkingen vil være en hurtig afvikling af transmissionsvirksomheden, og opfordre tilsynet 
til at revurdere den for DONG Energy Nord Elnets transmissionsvirksomhed anvendte 
benchmarkpraksis. 
Sekretariatet må afvise selskabets anmodning om en revurdering af den anvendte 
benchmarkpraksis for selskabet. Sekretariatet finder således ikke, at der er særlige forhold 
gældende for DONG Energy Nord Elnets transmissionsvirksomhed, der gør, at den anvendte 
benchmarkpraksis ikke kan danne grundlag for en vurdering af selskabets effektivitet. Det er i 
den forbindelse vigtigt at pointere, at selskabet - på lige fod med alle andre selskaber – 
benchmarkes på alle de netkomponenter de fortsat ejer. Som det endvidere fremgår i 
Sekretariatets kommentarer til DE’s høringssvar, har Energiklagenævnet tidligere fundet, at 
netvolumenmodellen samt korrektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet som 
grundlag for vurdering af elnetselskabernes effektivitet. Dette fremgår af Energiklagenævnets 
stadfæstelse af afgørelsen ’Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009’, hvor 
Energiklagenævnet skriver: 
 
”Energiklagenævnet har ved nævnets tidligere afgørelse af 5. maj 2008 (j.nr. 11-538) fastslået, 
at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektiviseringskrav til 
elnetselskaberne i henhold til elforsyningslovens § 70 stk. 3, og indtægtsrammebekendtgørelsens 
§§ 19 og 20. Energiklagenævnet fandt endvidere bl.a., at netvolumenmodellen samt 
korrektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet som grundlag for vurdering af 
elnetselskabernes effektivitet, og at valget af metoden ikke var baseret på usaglige hensyn.”18 
 
På den baggrund vurderer Sekretariatet, at der ikke er behov for at revurdere den praksis, der 
anvendes til at benchmarke selskabet.  
 
Ad 2. Energitilsynet datagrundlag for benchmarking af leveringskvalitet for 2008 for DONG 
Energy Nord Elnet’s distributionsvirksomhed. 
DONG Energy Distribution har den 6. juli 2009 kommet med nye oplysninger til 
benchmarkingen af kvalitet i levering for DONG Energy Nord Elnet distributionsvirksomhed. 
 
Med disse nye oplysninger vil DONG Energy Nord Elnet distribution ikke længere blive pålagt 
krav på enkeltkundeniveau. Selskabet har dog stadig en afbrudsvarighed, der overstiger den 
selskabsspecifikke tærskelværdi, og vil derfor pålægges krav herpå. 
 

KE Transmissions høringssvar 
KE Transmissions høringssvar er inddelt i fire punkter. Punkterne behandler fordyrende 
rammevilkår, det fremtidige effektiviseringspotentiale, kvalitet i levering og tilgodehavende for 
år 2009. 
1.a. Gruppeinddeling: KE starter med at gøre opmærksom på, at selskabet ikke finder, at 
netvolumenmodellen tager høje for de fordyrende rammevilkår, som selskabet – som cityselskab 
– er underlagt. KE mener ikke, at kriterierne for gruppeinddelingen medfører en relevant 

                                                 
18 Klag fra Dansk Energi som mandatar for 52 elnetselskaber over afgørelsen fra Energitilsynet af 27. oktober 2008 
om Reduktion af elneteslskabernes indtægtsrammer for 2009, J. nr. 1011-277, side 14 – 15. 
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inddeling af selskaberne i forhold til land, by og city, eller tager højde for de særlige forhold 
som regionale transmissionsselskaber med anlæg over 100 kV er underlagt, og præciserer i den 
forbindelse, at der gælder forskellige vilkår regulatorisk og økonomisk mellem KE og de to 
selskaber selskabet benchmarkes imod, hvilket gør, at det ikke er rimeligt at benchmarke 
132/150 kV op imod 50/60 kV transmissionsselskaber. KE spørger desuden om det er ret og 
rimeligt at foretage en benchmark på en gruppe bestående af kun 3 selskaber, og anmoder om en 
revurdering af den foretagne benchmark. 
Sekretariatet er ikke enig i KE’s vurderinger. Der har tidligere været transmissionsselskaber, der 
har stillet spørgsmål ved metoden til korrektion for transmissionsselskabernes rammevilkår. Af 
den årsag har Sekretariatet med årets afgørelse gennemført en grundigere analyse af, om andre 
metoder til korrektion for rammevilkår kan identificeres i data, jf. bilag 12. Analyserne viser, at 
kundetætheden i selskabernes geografiske områder ikke fremstår som et signifikant rammevilkår, 
hvorfor en korrektion for land, by og city ikke fremstår relevant. Sekretariatet finder derimod, at 
andelen af kabellægning og andelen af 50/60 kV net fremstår som indikatorer for rammevilkår, 
hvorfor den oprindelige inddeling af selskaberne er fastholdt, og Sekretariatet finder ikke 
yderligere basis for korrektioner for rammevilkår. Endvidere finder Sekretariatet det rimeligt at 
benchmarke selskaber med 132/150 kV net med selskaber med 50/60 kV net, da 
netvolumenmodellen tillader en sådan sammenligning. Afslutningsvis vil Sekretariatet gøre 
opmærksom på, at det ikke finder det problematisk, at tre selskaber benchmarkes mod hinanden. 
Sekretariatet anvender således også datagrundlaget fra 3 selskaber til benchmarking af de danske 
gasdistributionsselskaber.  
 
1.b. Ækvivalenter: KE giver udtryk for, at de finder, at ækvivalenterne bør være opdelt i forhold 
til land, by og city, hvis netvolumenmodellen skal kunne tage højde for sådanne forskelle mellem 
selskaberne. Desuden finder KE, at omkostningsækvivalenterne korrekt skal afspejle de forskelle, 
der er mellem driftsomkostninger og afskrivninger for hhv. 132 kV og 50 kV netelementer, samt 
omkostningsforskelle i forhold til land, by og city. KE fremfører imidlertid, at de ser åbenlyse fejl 
i de anvendte ækvivalenter. Da driftsækvivalenten for 50 kV landkabel er højere end for 132 kV 
landkabler og tilsvarende for 50 kV og 132 kV søkabler. KE formoder at dette er resultatet af et 
spinkelt datagrundlag, og mener at det kræver 10 års talmateriale at afspejle virkeligheden. 
Tilsynet opfordres til at fremlægge baggrundsmateriale og beregninger for 
omkostningsækvivalenter og revurdere lødigheden af de anvendte ækvivalenter. 
Det blev oprindeligt forsøgt at opgøre ækvivalenter på city, by og land, men det blev konstateret, 
at indberetningerne ikke var af en tilstrækkelig kvalitet til, at en sådan opgørelse kunne 
foretages. Der foretages derfor i stedet en korrektion for rammevilkår i et senere led i modellen, 
hvilket er helt uproblematisk. Modellens nuværende ækvivalenter er blevet fastsat i et 
samarbejde med DE og Price Waterhouse Coopers. I dette samarbejde blev der sikret rimelige 
dækningsgrader til beregning af ækvivalenter med stor robusthed, jf. bilag 5 og bilag 10. 
Samtidig er Sekretariatet naturligvis opmærksomme på ækvivalenternes betydning i modellen, 
og det er forhold Sekretariatet er opmærksom på i forbindelse med revisionen af ækvivalenterne, 
der vil pågå i løbet af 2010. 
 
1.c. Ejendomsomkostninger: KE giver udtryk for, at de er belastet af høje huslejer i city-
området, og at benchmarkingen fortsat ikke tager højde herfor. KE gør desuden opmærksom på, 
at selskabet ikke har mulighed for at flytte til billigere lokaliteter, og derfor betragter 
ejendomsomkostningerne som ikke-effektiviserbare. 
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Som det også fremgår af 1.a, har Sekretariatet ikke fundet anledning til yderligere korrektion for 
rammevilkår. Sekretariatet finder endvidere, at selskaber skal have incitament til at effektivisere 
alle deres driftsomkostninger, og Sekretariatet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt i forhold til 
reguleringen at udelukke ejendomsomkostninger i grundlaget for benchmarkingen. 
 
1.d. Effektiviseringskrav – metodefejl: KE finder, at det er karakteristisk, at 132/150 kV 
selskaberne pålægges markante effektiviseringskrav mens 50/60 kV selskaberne bliver pålagt 
væsentlig lavere krav, og at det leder tankerne hen på en metodefejl. KE beder i den forbindelse, 
at tilsynet redegør for årsagerne til den markante forskel i effektiviseringskrav mellem de to 
typer af selskaber, og sandsynliggør, at der ikke foreligger metodefejl. 
Sekretariatet er ikke enig med KE i, at 132/150 kV selskaberne bliver pålagt væsentligt højere 
effektiviseringskrav end 50/60 kV selskaberne, og må i den forbindelse afvise KE’s formodning 
om metodefejl. Effektiviseringskravene til transmissionsselskaberne viser således, at der både er 
132/150 kV- og 50/60 kV-selskaber blandt selskaberne, der ikke modtager effektiviseringskrav, 
samt at der både er selskaber med 132/150 kV og 50/60 kV net, der modtager 
effektiviseringskrav. Derved bemærkes det også, at der ikke er en tendens til at ”best practice” 
udgøres udelukkende af 50/60 kV selskaberne. Hvis det havde været tilfældet, kunne det antyde 
metodefejl. 
 
2. Fremtidigt effektiviseringspotentiale: KE finder det ikke rimeligt, at data fra før elreformens 
gennemførelse i år 2000 inddrages i fastlæggelsen af det fremtidige effektiviseringspotentiale, og 
finder, at en evt. beregning bør bygge på data fra år 2000 og frem. Endvidere er KE uforstående 
over for tilsynets konklusion omkring tendensen i produktivitetsudviklingen, da selskabet ser en 
klar faldende tendens. Afslutningsvis pointerer KE, at elnetselskaberne er underlagt særlig 
arbejdsforhold og dermed ikke kan sammenlignes med alle øvrige konkurrenceudsatte selskaber, 
hvorfor selskabet ønsker et andet sammenligningsgrundlag. 
Sekretariatet er ikke enig med KE heri. Sekretariatet ser ikke noget problem i, at det fremtidige 
effektiviseringspotentiale estimeres på baggrund af data før år 2000, da der udelukkende 
anvendes data fra andre brancher, hvorfor elreformen ingen effekt har på grundlagt. Desuden må 
KE’s formodning om en faldende tendens afvises, under henvisning til, at Sekretariatet har testet 
herfor, jf. afgørelsens bilag 7. Sekretariatet finder endvidere ikke, at der gælder særlige vilkår for 
elnetselskaberne, der gør, at de ikke kan sammenlignes med gennemsnittet af danske brancher. 
Det argumenterer Sekretariatet også nærmere for i afgørelsen. 
 
3. Kvalitet i levering: KE anfører, at de ikke finder kundeafbrud egnede til at beskrive kvalitet i 
levering for transmissionsselskaber på grund af den høje varians i selskabernes afbrud. 
Hertil skal det siges, at selskaber der i årene 2006-2007 har ligget blandt de 25 pct. vil blive 
kompenseret, således, at de ikke vil blive ramt af krav i 2008, selvom de kom dårligt ud af 
benchmarkingen i 2008. Ydermere har Energitilsynet til dette års afgørelse kontaktet de 
selskaber, som er blevet pålagt krav i kvalitet i levering, for at give selskaberne mulighed for at 
forklare, hvad der ligger til grund for de høje afbrudshyppigheder/-varigheder. Dermed kunne 
Sekretariatet vurdere omstændighederne for hvert enkelt selskab, og derved undtage selskaber 
fra krav i tilfælde, hvor Sekretariatet fandt, at det var berettiget. På baggrund af de indsendte 
forklaringer fandt Sekretariatet imidlertid ikke, at sådanne undtagelser har været berettiget. 
 
 



 99/165 
 
 

4. Tilgodehavende for år 2009: KE vil gøre tilsynet opmærksom på dets tilgodehavende i 
rådighedsbeløbet for år 2009 på 379.560 kr. 
Sekretariatet er opmærksomt på, at der er foretaget korrektioner af rådighedsbeløbet, men skal 
samtidig gøre KE opmærksom på, at disse korrektioner først for effekt for selskabet i år 2010, jf. 
tilsynets mail til selskabet af 23. februar 2009.       
 

TRE-FOR El-nets høringssvar 
TRE-FOR bakker indledningsvis op om høringssvaret fra DE. Herefter finder selskabet, at 
tilsynet ikke kan pålægge et enkelt selskab urimelige betingelser med den begrundelse, at 
betingelserne er rimelige for branchen i gennemsnit. 
Sekretariatet er ikke enig heri. Gennem benchmarkingen foretages der således en individuel 
vurdering af de enkelte selskaber, som danner baggrund for fastsættelsen af 
effektiviseringskravene. 
 
Efter de indledende bemærkning opstiller TRE-FOR herefter 7 punkter. 
1. Brud på Energiaftalen: Selskabet mener, at stramningen af effektiviseringskravene er et brud 
på Energiaftalen, da det anses som illusorisk, at selskaberne kan opnå en forrentning op til 
forrentningsloftet gennem effektiviseringer. Selskabet henviser i den forbindelse til, at 
datagrundlaget er tvivlsomt i flere henseender, herunder uændrede omkostningsækvivalenter, 
forskelle i selskabers åbningsbalancer og forskellige opgørelser af omkostninger.  
Sekretariatet er ikke enig heri. For svar på kritikken vedr. øgede effektiviseringskrav, uændrede 
omkostningsækvivalenter, forskelle i selskabers åbningsbalancer og forskellige opgørelser af 
omkostninger henvises til Sekretariatets kommentarer til DE’s høringssvar. 
 
2. Definition af de bedste selskaber: Selskabet kritiserer at definitionen af ”de mest effektive 
selskaber” ændres med et argument om forbedret datasikkerhed. Selskabet vurderer således, at 
datagrundlaget ikke er konsistent, og nævner i den forbindelse fire forhold til at understøtte. For 
det første er de mest effektive selskaber mindre selskaber, der med stor sandsynlighed ikke har 
opgjort historiske afskrivninger på samme måde som de øvrige selskaber. For det andet er der 
en del mindre selskaber, der fremtræder effektivt, da deres omkostninger svinger meget fra år til 
år. For det tredje finder selskabet, at tilsynets analyse af sammenhængen mellem afskrivninger 
og driftsomkostninger understøtter, at der er en lav afskrivningsandel i de små selskaber. For 
det fjerde finder selskabet, at nogle af de selskaber, der fremstår effektivt, er atypiske pga. 
specielle forhold. Eksempelvis små selskaber med meget store industrikunder.  
Sekretariatet er ikke enig i denne kritik. For det første viser Sekretariatets analyser, at der ikke er 
en sammenhæng mellem hvilke selskaber, der er effektive, og andelen af afskrivninger i forhold 
til driftsomkostninger. Endvidere er der ikke noget der tyder på, at de mest effektive selskabers 
omkostninger svinger fra år til år. Det er således meget stabilitet i forhold til, hvilke selskaber 
der udgør de 10 mest effektive distributionsselskaber. Sekretariatet er endvidere uenig i, at de 
mest effektive selskaber er atypiske, men mener derimod, at de afspejler typen af selskaber i 
branchen. Blandt de mest effektive selskaber er der således et ”city-selskab”, et mindre ”by-
selskab”, et større ”by – og land-selskab” og et stort selskab, der servicerer såvel city, som by og 
land. Der henvises endvidere til kommentarerne til DE’s høringssvar, hvor samme kritikpunkter 
besvares.     
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3. Afskrivningsproblematikken: Selskabet kritiserer tilsynets antagelse om perfekt substitution 
mellem afskrivninger og driftsomkostninger i netvolumenmodellen, og mener i den forbindelse 
også, at tilsynets analyse ikke understøtter denne antagelse. Selskabet kritiserer udsvinget i 
andelen af afskrivninger i forhold til driftsomkostninger mellem selskaberne for at være for stort. 
Herudover kritiserer selskabet kvaliteten af data, da de bygger på åbningsbalancen, og 
endvidere, at der blandt de mest effektive selskaber er en usædvanlig lav andel af afskrivninger.  
Sekretariatet er ikke enig i selskabets kommentarer. Analysen viser netop, at der ikke er en 
tendens til, at selskaber, der klarer sig godt i modellen, gør det som følge af en lav 
afskrivningsandel. Ang. opgørelsen af åbningsbalancer henvises der til svaret på DE’s 
høringssvar.  
 
4. Omkostninger til energirådgivning: Selskabet betragter det som en fejl, at 1-1 omkostninger 
stadig opgøres med ækvivalenten fra 2005, da den pr. definition er stigende år for år. Det fører 
ifølge selskabet til en forvridning af modellen. 
Sekretariatet er ikke enig heri. Der henvises endvidere til kommentarerne til høringssvaret fra 
DE om samme problemstillinger.  
 
5. Generel produktivitetsudvikling: Selskabet er generelt enig i, at der fastsættes 
effektiviseringskrav ved muligheden for fremtidige produktivitetsstigninger. Dog finder 
selskabet, at tilsynet ikke har argumenteret for den valgte periodelængde til beregningen af 
kravet, og foreslår en kortere periode, der vil sænke størrelsen af kravet. 
Sekretariatet er ikke enig heri. Sekretariatet finder, at det har argumenteret for den valgte 
periodelængde, herunder at estimater for en kortere periode, som selskabet foreslår, vil være 
usikre og desuden ikke afspejle en generel tendens. Der henvises endvidere til kommentarerne til 
høringssvaret fra KE Transmission ovenfor. 
 
6. Konsekvens på indtægtsramme: Selskabet anfører, at på grund af den historiske tilfældighed i 
tilblivelsen af indtægtsrammerne kan det enkelte selskab få beskåret sin indtægtsramme, så 
selskabet skal være mere effektivt end de mest effektive selskaber, for at indtægtsrammen kan 
dække omkostningerne. Dette må anses for urimeligt. Selskabet mener derfor, at det er 
nødvendigt at sammenholde selskabets reguleringspris med omkostningerne før der fastsættes 
effektiviseringskrav. 
Sekretariatet er ikke enig med selskabet i disse forhold. Reguleringen sikrer, at selskaberne med 
deres indtægtsramme kan dække deres omkostninger (herunder også kapitalforrentning) under en 
effektiv drift.  
 
7. TRE-FOR EL-nets benchmarktal: Selskabet gennemgår en sammenligning af selskabet og 
NRGi og finder, at selskabets højere afskrivninger og højere omkostninger til energirådgivning 
er årsagen til effektivitetsforskellen. I den forbindelse anmoder selskabet, om at omkostninger til 
energispareaktiviteter ikke bør indgå i benchmarkingen. Som nævnt i ovenstående punkter 
kritiserer selskabet opgørelsen af afskrivningerne, og finder derfor også kravene urimelige. 
Selskabet anmoder i den forbindelse om at få foretaget en korrektion af afskrivninger på 10 mio. 
kr. for, at selskabet kan benchmarkes på rimelige vilkår. For selskabet virker benchmarking-
modellen urimelig, idet selskabet er blandt selskaberne med de laveste påvirkelige omkostninger, 
og samtidig er blandt selskaberne med den laveste indtægtsramme, hvorfor det er illusorisk at 
opnå en forrentning. 
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Mht. opgørelsen af åbningsbalancerne, størrelsen af selskabernes afskrivninger og benchmarking 
af energispareaktiviteter henvises der til Sekretariatets kommentarer til høringssvaret fra DE. 
Sekretariatet finder ikke, at benchmarkingen og de fastsatte effektiviseringskrav er urimelige. 
Sekretariatet må endvidere afvise den anmodede korrektion af afskrivninger, da de ikke anses 
som en ekstraordinær omkostning, og da selskaberne benchmarkes på de omkostninger i 
reguleringsregnskabet som Sekretariatet ikke anser som ekstraordinære. Mht. selskabets 
muligheder for at opnå forrentning henvises der kommentarerne til høringssvaret fra DE.    
 

ELRO Nets høringssvar 
ELRO indleder sit høringssvar med at udtrykke betænkelighed over, at tilsynet indfører et 
generelt fremadrettet effektiviseringskrav baseret på andre brancher, da der gælder andre vilkår 
for disse brancher. Herefter illustrer ELRO i et vedlagt bilag, at der er store differencer imellem 
de eksterne årsregnskaber og reguleringsregnskaber ved en sammenligning af fire 
elnetselskaber. ELRO stiller sig endvidere tvivlende om et selskabs indberetninger ved en 
sammenligning af disse og selskabets årsregnskab. ELRO tvivler i den forbindelse i særlig grad 
på selskabets anmeldte ekstraordinære omkostninger. På den baggrund vurderer ELRO, at 
resultaterne bygger på forkerte data eller stor forskel i de enkelte selskabers opgørelsesmetoder, 
og ELRO kan ikke godkende tilsynets udkast til afgørelse på baggrund af det fremsendte 
datamateriale. 
Sekretariatet finder ikke, at det er betænkeligt at fastsætte et fremtidigt effektiviseringspotentiale 
med udgangspunkt i en benchmarking med andre brancher. Sekretariatet vurderer således, at 
elnetselskaberne må kunne skabe produktivitetsstigninger på samme måde som det er tilfældet 
for selskaber i andre brancher. Sekretariatet må også afvise selskabets formodning vedr. andre 
selskabers opgørelser af ekstraordinære omkostninger. Anmeldte omkostninger skal således være 
dokumenteret over for Sekretariatet for, at de kan indgå i datagrundlaget for afgørelsen. 
Endvidere er det ikke de revisorpåtegnede årsregnskaber men de revisorpåtegnede 
indberetninger, der ligger til grund for Sekretariatets benchmarking. Så i denne forbindelse er 
årsregnskaberne ikke relevante.     
 

NV Nets høringssvar 
 

NVs høringssvar omhandler såvel den økonomiske effektivitet og kvalitet i levering. 
Sekretariatet kommenterer først på den økonomiske effektivitet og derefter på kvalitet i levering. 

Økonomisk effektivitet: Selskabet stiller sig indledningsvis undrende overfor, at de skal 
effektivisere sig med 3,5-4 pct. over de næste 7 år, da de anser sig selv som et effektivt selskab. 
Herefter fremfører selskabet, at de ikke mener, at tilsynet har gennemført en ordentlig kontrol og 
kvalitetssikring af de indberettede data. Selskabet nævner konkret, at der er uklarhed om, 
hvorvidt selskabets renteomkostninger til eksterne långivere er en del af driftsomkostningerne i 
reguleringsregnskabet. 

Selskabet gennemgår herefter 3 punkter til kommentering 
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Ad 1. Selskabet gennemfører et generationsskifte af administrativt og håndværksmæssigt 
personale, og har i den forbindelse ekstraordinært høje lønomkostninger til medarbejdere, der 
skal sikre en stabil drift i årene fremover. Omkostningerne til generationsskiftet opgøres til 
2.022.663 i 2008. 

Ad 2. Selskabet gennemfører en række omfattende saneringer på 150 kV anlæg som følge af en 
politisk beslutning i 2002. I kraft af de pålagte saneringer har NV investeret mange millioner 
kroner i kabellægning af luftledninger, der har medført at afskrivningerne er steget relativt 
meget. NV har herved forhøjede afskrivninger på 6.121.987 d.kr. 

Ad 3. De regionale transmissionsselskaber har i samarbejde med Energinet.dk og Dansk Energi 
udarbejdet en infrastrukturrapport om transmissionsnettet. Herefter fulgte en kabelhandlingsplan 
som blev behandlet og vedtaget i Folketingets Energipolitiske Udvalg, hvor NV har igangsat 
forberedelserne til gennemførelsen af kabelhandlingsplanen. Dette har medført en ekstraordinær 
omkostning for selskabet.  

Selskabet nævner endvidere at det har haft omkostninger i ”udlægssager” for 253.113 d.kr., der 
er de direkte omkostninger til eksterne og som er indeholdt i NV’s driftsomkostninger. 

Sekretariatet kan indledningsvis afklare, at renteomkostninger til eksterne långivere ikke 
udgiftsføres som driftsomkostninger. Om omkostningerne er opgjort under 1:1 omkostninger er 
uden betydning for reguleringen, da selskaberne udelukkende benchmarkes på summen af deres 
driftsomkostninger og afskrivninger. Mener selskabet at der ikke er overensstemmelse mellem 
dets indberetninger og vejledningen til indberetning, bedes selskabet foretage en ny indberetning. 
En revisorpåtegning er påkrævet i den forbindelse. Sekretariatet kan derfor ikke foretage en 
efterregulering af selskabets driftsomkostninger ved renteomkostninger på baggrund af det 
indsendte høringssvar. Mht. kvaliteten af selskabernes indberetninger henføres der til 
Sekretariatets kommentarer til høringssvaret fra Dansk Energi. 

Ad 1 - 3. Kriterierne for ekstraordinære omkostninger fremgår af afgørelsen bilag 11. En 
betingelse for at der korrigeres for ekstraordinære omkostninger i afgørelsen var, at selskaberne 
havde foretaget en anmeldelse senest den 1. juni. Dette krav opfylder selskabet ikke med deres 
anmeldelse i deres høringssvar. Selskaberne vil dog få en ny mulighed for at anmelde 
ekstraordinære omkostninger i foråret 2010, som det også fremgår af indledningen til bilaget. 
Sekretariatet vil i den forbindelse tage stilling til, om de anmeldte poster kan betragtes som 
ekstraordinære omkostninger. Er det tilfældet, vil der blive foretaget en ny beregning af 
selskabets effektiviseringskrav.  

Sekretariatet må endvidere afvise at foretage en efterregulering af selskabets omkostninger til 
”udlægssager”. Som det også fremgik af Sekretariatets mail den 23. april 2009 var 
korrektionsgrænsen for selskabet på 331.215 d.kr., og posten er derfor under den fastsatte 
korrektionsgrænse.  

Kvalitet i levering: NV har indsendt nyt data for kvalitet i levering til tilsynet. Med de nye data, 
mener NV, at de ikke længere skal tildeles forbrugerkompensationskrav. NV mener, at et af 
deres afbrud var kategoriseret forkert. Afbruddet blev fejlagtigt kategoriseret som force majeure. 
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Force majeure er vejledning til indsamling af leveringssikkerhedsdata beskrevet som da 
lynnedslag ikke kan beskrives som ”...skyldes forhold, der afviger væsentligt fra normalt 
anvendte dimensioneringskriterier.” Som eksempler herpå nævnes eksempelvis orkan og 
stormflod. Det viser sig imidlertid, at afbruddet, som NV Net A/S mener, er force majeure 
skyldes et lynnedslag. Lynnedslag forekommer dog så hyppigt i Danmark, at Sekretariatet ikke 
kan anerkende lynnedslag som force majeure, jf. ovenstående beskrivelse. 
 

Høringssvar for Thy-Mors el-net A/S, RAH Net A/S, T hy 
Højspændingsværk Net A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S o g NOE Net A/S  
 
De nævnte selskaber indgiver et samlet høringssvar til udkastet til afgørelsen. Høringsudkastet 
indeholder fire punkter der resumeres og kommenteres i det følgende. 
 
1. Analyse om korrosion: Selskaberne afviser tilsynets konklusioner i bilag 4, om at selskaber 
med elnet i et mere korrosivt miljø ikke bør korrigeres yderligere for fordyrende rammevilkår i 
forhold til den gældende benchmarking. Selskaberne fremlægger i den forbindelse oplysninger 
om omfanget af korrosion ved den jyske vestkyst, hvorved der argumenteres for, at korrosion har 
en afgørende negativ økonomisk rolle for selskaberne. Selskaberne finder derved, at det strider 
mod formålet bag lovgivningen, hvis der ikke tages forbehold for omtalte ulemper ved korrektion 
i benchmarkingen, da der består en juridisk forpligtelse i forhold til elimineringen af naturgivne 
forskelle i konkurrencevilkårene. Selskaberne opfordrer derfor tilsynet til at korrigere for 
merudgifter i form af fordyrende rammevilkår.  
 
2. Vindpåvirkning: Selskaberne fremfører, at de særlige vindforhold ved den jyske vestkyst giver 
merudgifter, som derved er et fordyrende rammevilkår for selskaberne. I den forbindelse 
opfordrer selskaberne tilsynet til at korrigere for disse merudgifter i benchmarkingen.  
 
3. Decentral produktion: Selskaberne fremfører, at decentral produktion er et fordyrende 
rammevilkår, da decentral produktion medfører en række omkostninger bl.a. på baggrund af den 
højere belastning af nettet.   
 
4. Kundetæthed: Selskaberne henviser til, at der er forøgede omkostninger forbundet med en lav 
kundetæthed, herunder de ekstra omkostninger, der kan relateres til en ”overdimensionering” af 
nettet, og at den nuværende korrektion for kundetæthed ikke tager hensyn hertil. Selskabet 
opfordrer i den forbindelse til, at antallet af km. 10 kV ledningsnet indgår i kompensationen, at 
faktoren for bebyggelsestætheden revurderes og at tilsynet foretager en nærmere undersøgelse af 
forholdene i de tyndtbefolkede områder. 
 
Selskaberne afslutter deres høringssvar med en konklusion, der opsumerer ovenstående. I den 
forbindelse anmoder selskaberne om at Energitilsynet får forelagt sagen mundtligt af en 
deputation fra selskaberne, og at tilsynet via dialog om benchmarking-modellen kan tage højde 
for de ovenfor nævnte særlige forhold, der gør sig gældende for selskaberne. 
 
Sekretariatet giver et samlet svar på de første fire punkter. Sekretariatet gennemførte – som 
selskaberne også refererer til i deres høringssvar – i efteråret 2008 en grundigere analyse af netop 
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de kritikpunkter selskaberne nævner, og Sekretariatet fandt på baggrund af disse analyser ikke, at 
der var et behov for yderligere korrektion for rammevilkår. I den forbindelse henviser 
Sekretariatet til Energiklagenævnets afgørelse fra den 20. april 2009 over klagen fra NOE Net 
A/S, THY-Mors El-Net A/S, RAH Net A/S, Thy Højspændingsværk Net A/S og Vestjyske Net 
A/S over afgørelsen fra Energitilsynet af 27. oktober 2008 om reduktion af elnetselskabernes 
indtægtsrammer for 2009 (J.nr. 1011-331), hvor det fremgår, at Energiklagenævnet er enig med 
Sekretariatet i problemstillingen. Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår det således af 
bemærkningerne, at: 
 
”Energiklagenævnet har ved nævnets tidligere afgørelse af 5. maj 2008 (j.nr. 11-538) fastslået, 
at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektiviseringskrav til 
elnetselskaberne i henhold til elforsyningslovens § 70, stk. 3, og indtægtsrammebekendtgørelsens 
§§ 19 og 20. Energiklagenævnet fandt endvidere bl.a., at netvolumenmodellen samt 
korrektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet som grundlag for vurdering af 
elnetselskabernes effektivitet, og at valget af metoden ikke var baseret på usaglige hensyn. 
De fordyrende rammevilkår, som Energitilsynet korrigerer for, omfatter bl.a. dyrere 
gravearbejde, regler for håndtering af opgravet jord, forskrifter for installationer og 
koordination med andre forsyningsinstallationer. Geografisk placering på Danmarks vestkyst er 
ikke i henhold til den valgte benchmarkingmetode et generelt fordyrende rammevilkår. På 
baggrund af sagens oplysninger – herunder de af Energitilsynet foretagne analyser af effektivitet 
og driftsomkostninger for selskaber på Danmarks vestkyst – finder Energiklagenævnet, at der 
ikke er grundlag for at antage, at selskaber, der er beliggende på Danmarks vestkyst, generelt er 
påvirkede af sådanne fordyrende rammevilkår, herunder effekter af mere korrosivt miljø samt 
meget decentral elproduktion, at der i almindelighed bør korrigeres særskilt herfor ved 
benchmarkingen af elnetselskaberne. Energiklagenævnet finder derfor, at det ikke er i strid med 
elforsyningslovens § 70, stk. 3, og indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 19 og 20, at geografisk 
placering på Danmarks vestkyst ikke indgår som et generelt fordyrende rammevilkår.”  
 
I gennemgangen af selskabets høringssvar finder Sekretariatet ikke, at der i det oplyste indgår 
nye oplysninger, der giver Sekretariatet grund til at ændre på konklusionerne, som Sekretariatet 
kom frem til i efteråret, hvor det blev konkluderet, at selskaberne i et mere korrosivt miljø ikke 
bør korrigeres yderligere for fordyrende rammevilkår end i den gældende benchmarking. 
Sekretariatet afviser derfor, at der foretages yderligere korrektioner. Sekretariatet afviser således 
også, at lade antallet af km. 10 kV ledningsnet indgår i en korrektion for rammevilkår. Endelig 
findes der hverken behov for eller hensigtsmæssigt, at selskaberne fremlægger deres sag for 
Sekretariatet, og Sekretariatet træffer således udelukkende afgørelse på det tilsendte 
høringsnotat. Afslutningsvis vil Sekretariatet gøre opmærksomt på, at selskaberne er velkomne 
til at bidrage til arbejdet med revisionen af modellen, der blev påbegyndt med Sekretariatets 
work-shop i foråret 2009.  
 

 













































 
 
Energitilsynets Sekretariat 
 
 
 

Hammel, den 13. august 2009 
 

 
 
Kommentarer til udkast til afgørelse vedr. ”Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer 
for 2010”, 
 
 

1) Hammel Elforsyning står uforstående overfor afslag på ansøgning om ekstraordinære 
omkostninger under pkt. ”Rådgiveromkostninger til omstrukturering” (selskabsadskillelse). 

 
Hele processen omkring stiftelse af ny selskaber er igangsat for at overholde Elforsyningsloven, 
hvori det klart fremgår, at ”andre aktiviteter uden for bevillingen” skal udøves i selvstændige 
selskaber med begrænset ansvar. Det er således et lovkrav, som har afstedkommet de 
rådgiveromkostninger, som Hammel Elforsyning anser, som en ekstraordinær 
engangsomkostning. 
Som yderligere dokumentation vedhæftes Hammel Elforsynings bestyrelses indlæg på 
ekstraordinære generalforsamlinger. Oplysningerne er oplyst til forbrugerne, som skrevet i 
delreferatet. 
Endvidere vedhæftes som bilag, vores advokats korrespondance via mail med Energistyrelsen 
(Klima- og Energimisteriet).  
 
Hammel Elforsyning mener fortsat, at omkostningerne til rådgiveromkostningerne hertil er 
ekstraordinære omkostninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2) Hammel Elforsyning har i 2008 udskiftet et defekt koblingsskab pga. defekt på kapper i 

magnefixanlæg i koblingsskabet. I forbindelse med udskiftningen af det defekte 
koblingsskab, har vi kvalitetsvurderet netstation 14, som var placeret umiddelbart op af 
koblingsskabet (8810). 
Netstationen alder og sundhedstilstand blev i forbindelse med udskiftningen af det defekte                                 
koblingsskab vurderet til at være så dårlig, at det ville være hensigtsmæssigt med en 
gennemgribende ajourføring. Samtidig kunne vi ved omlægning af højspændingskablerne få 
disse ført ind i et nyt og tidssvarende højspændingskoblingsanlæg. Den eksisterende 
400kVA transformer (anno 1978) blev erstattet med en nyrestaureret transformer (anno 
1976). Denne var blevet efterset og transformerolie udskiftet inden opsætning i nyt 
transformerhus. 

 
Som dokumentation på tidligere anlægsudførelse med koblingsskab separat ved siden af 
netstation er vedhæftet udsnit af tidligere gældende koblingsanlæg.  
Samtidig vedhæftet mail fra EM´s teknikere, som dokumentation på defekte kapper i 
koblingsskab 8808. 
 
 
 
 
Det er vores klare oplevelse, at alle de forbedringer, som er udført i station 14 er udført med 
henblik på levetidsforlængelse af netstationen. Disse levetidsforlængende tiltag har intet med 
den defekt at gøre, som er konstateret i koblingsskab 8808, men blot en følge af hvordan vi har 
ment at forbedringen skulle udføres.  
Det er muligt, at det kun er en procentdel af de tidligere dokumenterede omkostninger, der skal 
gives accept på, som ekstraordinære omkostninger. Det er ikke os muligt, at oplyse, hvad 
udskiftning af udelukkende det defekte koblingsskab ville have andraget, da vi ikke har 
undersøgt dette. 
Hammel Elforsyning er villig til deltagelse i en drøftelse om dette efterflg., men vi mener ikke, 
at det er korrekt at afvise samtlige omkostninger. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Hammel Elforsyning 
 
 
Mogens Møller Hansen 
Direktør  
 
Tlf. 86 96 10 53 
Mobil 40 72 01 53 
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Til 
Energitilsyneteera.dk 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
et@dera.dk 
Att.: Rune Winkler rfw@ks.dk 
 

 
Aalborg, den 17-08-2009 

 
HEFs høringssvar – 
Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010 – udkast til afgørelse 
 
HEF NET A/S har gennemgået udkast til afgørelse ” Reduktion af elnetselskabernes 
indtægtsrammer for 2010”. Vores generelle bemærkninger er indarbejdet i branchens 
høringssvar, som udarbejdes og indsendes af Dansk Energi. 
 
HEF NET A/S fakta til efterretning: 
 
HEF NET A/S er et netselskab med et langt udstrakt distributionsnet med forholdsvis få 
kunder (langt under gennemsnit) per km 0,4 kV kabel.  HEF NET A/S adskiller sig 
væsentlig fra andre netselskaber, idet HEF NET A/S distribuerer elektricitet på 20 kV 
niveau. Både kabler og anlægstyper adskiller sig således væsentligt i både pris og 
udformning. Denne form for distribution af elektricitet er historisk bestemt, så elektricitet 
kunne distribueres over større afstande uden at øge nettabene.  
 
HEF NET A/S har således et 20kV distributionsnet med gennemsnitlig 27 kunder / 20 kV 
leveringspunkt, 1,1 km 20 kV linie / 20 kV leveringspunkt og gennemsnitlig 25 km linie / 20 
kV udføring eller 23 stk. 20 kV leveringspunkter / 20 kV udføring. Dette medfører i 
gennemsnit i alt 25 kunder / 20 kV linie eller 625 kunder / 20 kV udføring. 
 
HEF NET A/S har for ca. 10 år tilbage besluttet først at kabellægge 0,4 kV 
lavspændingsnettet. Dags dato er ca. 4.100 km 0,4 kV lavspændingsnet kabellagt. Der 
mangler dags dato ca. 20 km 0,4 kV luftledning at kabellægges, hvilket dog først vil blive 
gjort efter aftale med regionale gadelysselskaber. 
 
HEF NET A/S har i de sidste år kabellagt omkring 200 km 20 kV luftledning. Dags dato 
består 20 kV distributionsnettet af ca. 3000 km ledning, hvoraf de 1800 km er kabellagt og 
de resterende 1200 km er luftledning. Beslutningen for denne massive kabellægning tager 
udgangspunkt i bedre leveringskvalitet og en øget leveringssikkerhed.  
 
Supplement til Dansk Energis (DE) høringssvar: 
 
Som supplement til DE’s høringssvar vil vi gerne gøre opmærksom på, at kun to 
”sammentræf” var årsag til overskridelsen af tærskelværdierne for afbrudshyppigheden i 
2008 benchmarkingen.  



 
Det første ”sammentræf” indbefattede 9 kabelfejl (1 fejl + 8 følgefejl) i samme tætbefolkede 
lokalitet - byen Gistrup. Der var her tale om kabelfejl på ”gamle” PEX-kabler fremstillet 
efter dårlig konstruktion. Disse 9 kabelfejl medførte hyppige afbrud til fejllokalisering samt 
reetablering. For udbedring af disse fejl blev en udskiftning straks iværksat, hvor 3,2 km 
”gamle” kabler er udskiftet til nye. 
 
Det andet ”sammentræf” indbefattede fejl på luftledningsradialen Rebild. Den har været 
ramt af 5 afbrud – 2 afbrud var påviseligt forårsaget af fugle og 3 afbrud med årsagen 
ukendt. Fugle var sandsynligvis også årsagen til de 3 øvrige udfald på radialen, da ingen 
andre tegn på materielle skader, dårlig vedligeholdelse eller andre ydre påvirkninger 
kunne påvises. Denne udsatte radial er i 2008 fremskyndet i vores 20 kV 
kabellægningshandlingsplan, og er dags dato kabellagt. 
 
HEF NET A/S har som nævnt af historiske årsager besluttet først at kabellægge 0,4 kV 
nettet og derefter 20 kV nettet. Denne beslutning giver således bagslag, hvorfor HEF NET 
A/S finder det (som det også fremgår af DE’s høringssvar) urimeligt, at disse forbedrende 
handlinger skal medvirke til et dårligt udfald i såvel den økonomiske benchmark som 
benchmarken på leveringssikkerheden.  
 
I den økonomiske benchmark bliver HEF Net A/S ramt af afskrivningerne af 
kabellægningen, som i benchmarken forventes at kunne laves for 4.9821) x 40=199.280 kr. 
per km 20 kV kabel, men reelt koster ca. 400.000 kr. per km 
 
HEF NET A/S ønsker derfor at tilsynet tager højde for disse forbedrende foranstaltninger, 
samt tager højde for de ”dyrere” anlægsomkostninger (20 kV net kontra 10 kV net) og 
betragtningen af at den gennemsnitlige afbrudshyppighed og gennemsnitlige varighed per 
kunde med et så udstrakt distributionsnet ligger naturligt højere end landsgennemsnittet. 
 
 
   
Venlig hilsen 
Stefan Frendrup Sörensen 
afdelingsleder 
Dir. _ 9936 9690 
sts@hef.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Se bilag til Udkast til afgørelse s. 42/82. 
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Høringssvar vedr. udkast til afgørelsen ”Reduktion af elnetselskabernes indtægts-
rammer for 2010” 
 

Følgende vestjyske elselskaber; THY-MORS EL-NET A/S, RAH NET A/S, THY HØJ-

SPÆNDINGSVÆRK NET A/S, VESTJYSKE NET 60 kV A/S og NOE NET A/S (heref-

ter benævnt ”Selskaber”/”Selskaberne”) har valgt at udarbejde nærværende fælles hø-

ringssvar til udkast til afgørelsen ”Reduktion for elnetselskabernes indtægtsrammer for 

2010”. 

 

Selskaberne er opmærksomme på, at Dansk Energi på vegne af alle elselskaber også har 

udarbejdet et høringssvar, hvorfor dette høringssvar skal ses som et supplement hertil, der 

beskriver de specielle forhold, der gør sig gældende for Selskaberne.  

 

Høringssvaret vil behandle følgende væsentlige emner: 

 

1. Analyse om korrosion 

2. Vindpåvirkning 

3. Decentral produktion 

4. Kundetæthed 

 

 

 



 

 

  Side 2 
 

1.0 Analyse om korrosion 
 
Overordnet set stiller Selskaberne sig uforstående over for, at der i bilag 4, ”Analyse om 

korrosion”, i udkastet til afgørelsen ”Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 

2010” konkluderes, at selskaber med elnet i et mere korrosivt miljø ikke bør korrigeres 

yderligere for fordyrende rammevilkår i forhold til den gældende benchmarking. 

 

Baggrunden for konklusionen er, at Energitilsynets datagrundlag tilsyneladende viser, 1) 

at elnetselskaber ved den jyske vestkyst hverken har et højere niveau for omkostninger, 

eller et højere niveau for de omkostninger, der i benchmarkingmodellen er korrigeret for 

fordyrende rammevilkår, og 2) at elnetselskaber ved den jyske vestkyst er mere effektive 

end de øvrige elnetselskaber – både for så vidt angår netkomponenter, der er påvirket og 

upåvirket af korrosion.  

 

Trods ovennævnte konklusion i bilag 4, ”Analysen om korrosion” er det et uomtvisteligt 

faktum, at anlæg ved den jyske vestkyst er udsat for kraftig korrosion grundet øget salt-

indhold i luften. Saltet aflejres i større eller mindre omfang på elnetselskabernes materiel 

med betydelig øgede omkostninger til følge. Det fremgår af DS/ISO 12944-2:2000, at de 

fremherskende vindforhold langs den jyske vestkyst medfører, at korrosionskategori C5 

kan forekomme op til 25 km. inde i landet. 

  

Det er ligeledes et faktum, at levetiden for materiel i korrosionskategori C5-M forkortes 

væsentligt med stærkt fordyrende og hyppige vedligeholdelsesarbejder til følge. Til illu-

stration af de øgede omkostninger som følge af korrosion ses nedenfor i tabel 1 en opgø-

relse over levetiden for NOE Net A/S’1 kabelskabe i og uden for zone C5:  

 
Tabel 1: Levetiden for anlæg i og uden for zone C5. 

 
NOE Net A/S 

 
Levetid i C5-zone 

 
Levetid uden for 

C5-zone 

 
Samlet antal 

 
Antal i zone 

C5 

 
Øgede årlig om-

kostninger  

 
Kabelskabe 

 
5-17 år 

(gns. 11 år) 

 
40 år 

 
12.704 stk. 

 
7.626 stk. 

 
256 % 

Overfladebeskyttelsen på anlæg, som er beskyttet af zink (galvanisering) kan, jf. vejledning fra Nordic Galvanizers, anslås til at have 

en levetid på 5-17 år før der enten på ny skal galvanisering eller genbeskyttelse på anden vis. 

                                                 
1 Tilsvarende øgede omkostninger gør sig gældende for de øvrige Selskaber. 
 



 

 

  Side 3 
 

 

Af tabellen, der selvfølgelig på ingen måde er udtømmende, fremgår, at NOE Net A/S al-

lerede efter en periode på 5-17 år (gns. 11 år) har øgede omkostninger på 256 % set i for-

hold til den eksisterende omkostning til genanskaffelse eller vedligehold af kabelskabe, 

mens andre forsyningsselskaber uden for korrosionszoner først har tilsvarende omkost-

ninger efter 40 år.  

 

Det er således påvist, at korrosion spiller en afgørende negativ økonomisk rolle for Sel-

skaberne, hvilket Selskaberne alt andet lige bør kompenseres for i den gældende bench-

marking i form af fordyrede rammevilkår.  

 

Efter Selskabernes opfattelse strider det med formålet bag lovgivningen, hvis ovennævnte 

faktiske ulemper med korrosion ikke indarbejdes i benchmarkingen, men blot ignoreres 

med en bemærkning om, at det foreliggende datagrundlag ikke viser, at korrosionsramte 

selskaber er ineffektive af den grund. Selskaberne må naturligvis blot have opnået effek-

tiviseringen andre steder for at have kunnet kompensere for ulemperne ved korrosion, jf. 

nærmere herom straks nedenfor.    

 

Meningen med benchmarking og Netvolumenmodellen er jo at opnå en simuleret, retfær-

dig konkurrence på monopollignende markeder ved at sammenligne disse. Der består der-

for en juridisk forpligtelse til at eliminere naturgivne forskelle i konkurrencevilkårene for 

at modellen kan blive retvisende.  

 

Selskaberne anser konklusionen i bilag 4, ”Analyse om korrosion”, i udkast til afgørelsen 

”Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010”, om, at selskaberne ved den 

jyske vestkyst ikke stilles dårligere i Netvolumenmodellen for direkte forkert i forhold til 

den faktiske korrosionsfaktor. 

 

Den større effektivitet må tilskrives andre forhold, såsom generelt set mere effektiv ar-

bejdsstyrke, lavere omkostningsniveau mv. eller, måske mest sandsynligt, fejl i Energitil-

synets datagrundlag. 

 

Selskaberne opfordrer derfor Energitilsynet til at korrigere for merudgifter i form af for-

dyrede rammevilkår i forhold til den gældende benchmarking. Selskaberne indgår gerne i 



 

 

  Side 4 
 

dialog med Energitilsynet om fremskaffelse af den nødvendige dokumentation for korro-

sion.  

 

2.0 Vindpåvirkning 
 
Vindpåvirkninger langs den jyske vestkyst findes i henhold til Risøs vindatlas2 hverken 

større eller kraftigere andre steder i Danmark. Det er Selskabernes erfaring, at der ved 

etablering af anlæg og vedligehold skal tages højde for kraftige vindpåvirkninger i form 

af kortere masteafstande, flere dobbeltmaster, kraftigere ledere, flere barduner og stivere, 

hvilket alt andet lige må anses som fordyrende elementer. Derudover ses flere afbrydelser 

som følge af levetidsforkortende bevægelser, vibrationer i luftledninger og deres ophæng 

samt diverse brud forårsaget af kraftige storme og orkaner.  

 

Samlet set resulterer vindforholdene ved den jyske vestkyst i både flere etableringsudgif-

ter, vedligeholdelsesomkostninger og omkostninger ved afbrydelser, hvorfor Selskaberne 

skal opfordre Energitilsynet til at korrigere for merudgifterne i form af fordyrede ramme-

vilkår i forhold til den gældende benchmarking samt sørge for, at Netvolumenmodellen 

via en korrektionsfaktor også tager hensyn til, at afbrydelser i nettet i et vist omfang kan 

relateres til kraftige vindforhold og dermed en geografisk formildende omstændighed.  

 

Selskaberne indgår gerne i dialog med Energitilsynet om fremskaffelse af den nødvendi-

ge dokumentation for vindforhold.   

 

3.0 Decentral produktion 
 
Det vestjyske område er kendetegnet ved stor decentral produktion i form af høj koncen-

tration af vindmøller, grundet Vestjyllands store vindressourcer, som berørt i afsnit 2 

oven for. Efter Selskabernes opfattelse skal også denne faktor, den decentrale elproduk-

tion, indgå i Netvolumenmodellen for at leve op til lovens formål, herunder krav til indi-

viduelle hensyn. 

 

Decentral produktion betyder alt andet lige øgede omkostninger for Selskaberne, da der 

både er flere etableringsomkostninger og anlæg at vedligeholde. Decentral produktion 

                                                 
2 Vindressourcekort for Danmark 1999 udgivet af Risø og Energistyrelsen 
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medfører også, at der ved fejl i nettet ofte må foretages udkobling og sikring mod indkob-

ling af de decentrale anlæg, før der kan lægges om i nettet, så forbrugerne igen kan forsy-

nes med elektricitet. Genetablering af forsyningen i områder med megen decentral pro-

duktion vil derfor tage længere tid end i net, hvor der ikke er decentral produktion.  

 

Benchmarkingmodellen ses ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til decentral produktion, da 

normalt distributionsnet og kabler anlagt af hensyn til decentral produktion tillægges 

samme vægt. Et normalt distributionsnet belastes typisk til max. 50 % af hensyn til om-

lægningsmuligheder i nettet, mens kabler til decentral produktion ofte er belastet enten 0 

% eller 100 % alt efter vindens kraft, hvilket giver store temperaturspændinger og en 

kraftig belastning af alle samlinger i nettet. Kapaciteten skal derudover være dimensione-

ret til at kunne klare fuldlastproduktion flere dage i træk, hvilket alt andet lige giver flere 

fejl og afbrydelser end i et normalt distributionsnet.  

    

Selskaberne skal derfor opfordre Energitilsynet til, at Netvolumenmodellen, der bench-

marker elselskabernes relative økonomiske effektivitet, tager tilstrækkelig hensyn og høj-

de for øget decentral produktion i det vestjyske. Selskaberne skal ligeledes opfordre 

Energitilsynet til at korrigere for merudgifter til decentral produktion i form af fordyrede 

rammevilkår i forhold til den gældende benchmarking. 

  

Selskaberne indgår gerne i dialog med Energitilsynet om fremskaffelse af den nødvendi-

ge dokumentation for decentral produktion.  

 

4.0 Kundetæthed 
 
I de vestjyske netområder er der forholdsvis længere afstand mellem kunderne, hvilket 

medfører, at det ikke er strømmen i kablerne, der er dimensionerende, men derimod 

spændingsfaldet. Spændingsfaldet medfører behov for større dimensioner af 10 kV kab-

lerne, end hvad der typisk er behov for i den øvrige del af landet. 

 

Denne ”overdimensionering” grundet afstandsforholdene, og på trods af et forholdsvist 

lille forbrug, medfører en øget omkostning til etablering af nettet, hvilket igen i høj grad 

påvirker vedligeholdelsesomkostningerne, der på grund af de forholdsvise større dimen-

sioner i nettet ligger over gennemsnittet. 
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Ved gennemgang af det udsendte udkast til benchmarking og det samlede oversigtsskema 

har Selskaberne vurderet, at der er en tendens til, at de selskaber, der har mange vindmøl-

ler, tyndt befolkede områder og lange afstande bliver straffet uforholdsmæssigt hårdt i 

den samlede benchmarking. 

 

Det kan konstateres, at nøgletal for Selskaberne, såsom antallet af forbrugere pr. 60 kV 

transformer, pr. 10 kV felt, pr. km 10 kV kabel og pr. 10 kV station ligger væsentligt un-

der landsgennemsnittet i de netselskaber, der som Selskaberne geografisk har deres net i 

det vestjyske område. De samme forhold gør sig gældende, når Selskaberne sammenlig-

ner antal komponenter mod solgte kWh. Dette forhold gør, at Selskaberne er nødt til at 

investere ekstra i antal af stationer og i mange tilfælde må dimensionere kraftigere end 

andre selskaber. 

 

Ovennævnte forhold mener Selskaberne på trods af, at der er medtaget korrektion for 

kundetæthed i beregningerne, alligevel påvirker mere, hvorfor Selskaberne bliver ramt 

forholdsvis hårdt i benchmarking. Med andre ord får netselskaber med geogra-

fi/netopbygning lig Selskabernes ikke nok kredit for de uhensigtsmæssigheder og ekstra 

udgifter til nettet, der skyldes et meget tyndt befolket område.  

 

Som alternativ til den nuværende kompensering for kundetæthed, skal selskaberne opfor-

dre til, at antallet af kilometer 10 kV ledningsanlæg indgår i kompensationen, da der sker 

megen distribution på dette niveau i Vestjylland. Selskaberne påpeger desuden behovet 

for, at Energitilsynet foranstalter en nærmere undersøgelse af forholdene i de tyndtbefol-

kede områder, da der efter Selskabernes mening ikke bliver taget nok hensyn hertil. 

 

I ”Sammenligning af netselskaber i forbindelse med benchmark 2009”, som Selskaberne 

udarbejdede i 2008, ses, at Selskaberne falder ganske ens ud, når der sammenlignes antal 

komponenter mod solgte kWh. Selskaberne opfordrer dermed Energitilsynet til, at Sel-

skaberne bør tilgodeses i benchmarkingen for de øgede omkostninger i form af, at fakto-

ren for bebyggelsestætheden revurderes. 

 

Selskaberne skal gøre Energitilsynet opmærksom på, at tilsynets stilling af alle udenfor-

stående på dette område må opfattes som en absolut politisk begrundet stilling, idet Til-

synets egne vedtagelser begrunder, at der f.eks. opkræves et særligt forhøjet eltilslut-
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ningsbidrag ved tilslutninger i tyndt befolkede områder. Det skulle vel være omvendt, 

hvis Tilsynets stilling i nærværende sammenhæng var korrekt? 

 

5.0 Konklusion 
 
Samlet set kan det konkluderes, at ovennævnte fire væsentlige forhold (korrosion, vind-

påvirkning og decentral produktion samt lav kundetæthed) spiller en så afgørende negativ 

økonomisk rolle for Selskaberne i forhold til forsyningsselskaber andre steder i Danmark, 

at der efter Selskabernes opfattelse bør korrigeres yderligere herfor i henhold til den gæl-

dende benchmarking for simpelthen at opfylde lovens formål. Lovens formål nødvendig-

gør en neutralisering af naturgivne og geografiske forskelle. Forskellene er dokumenter-

bare fakta, og kan derfor ikke juridisk set ignoreres, hvilket udkast til afgørelsen ”Reduk-

tion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010” desværre lægger op til. 

 

En konkurrencesituation på grundlag af en ignorering af naturgivne og geografiske fakta 

opfylder ikke lovens formål om benchmarking på et reelt og rigtigt grundlag, men bety-

der en forrykning af markedet i de omhandlede henseender til Selskabernes disfavør. 

 

Det er Selskabernes opfattelse, at de påpegede faktuelle faktorer, som notorisk, altså i 

virkeligheden betyder ekstra omkostninger for Selskaberne på sigt stiller Selskaberne rin-

gere i forhold til de eksisterende målsætninger om forsyningssikkerhed og krav om god 

vedligeholdelsesstandard, og det vil nødvendiggøre lappeløsninger i forhold til andre sel-

skaber med en gunstigere geografi, som igen vil kunne foretage mere langsigtede og rati-

onelle investeringer. Det vil med andre ord skabe en uens konkurrencesituation. 

 

Da Selskabernes høringssvar er rettidigt indkommet og dermed indgår i Energitilsynets 

behandling og derfor distribueres til medlemmerne, skal Selskaberne på grund af den kor-

te tid, der har været til udarbejdelsen af høringssvaret, anmode om og foreslå, at Energi-

tilsynet også får forelagt sagen mundtligt af en deputation fra Selskaberne. Selskaberne 

håber derfor på, at der via dialog med Energitilsynet om benchmarkingmodellen kan ta-

ges højde for de ovenfor omtalte særlige forhold, der gør sig gældende for Selskaberne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Karsten Hjorth Larsen  












