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Bilag 1: Energitilsynets bemærkninger til høringssv ar - 1. runde 

Dansk Energis høringssvar 

Nedenfor har tilsynet gennemgået de vigtigste indsigelser fra Dansk Energis høringssvar til 
tilsynets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau. 

 

Indledningsvis nævner Dansk Energi, at tilsynet med dette udkast til benchmarking har ramt en 
enkel og simpel model, der overordnet set er i overensstemmelse med branchens forventninger 
til inddragelsen af leveringssikkerhed i den samlede benchmarking af selskaberne.  
I det følgende har tilsynet kort gengivet uddrag af de væsentligste bemærkninger i Dansk Energis 
høringssvar og efterfølgende kommenteret herpå. 
Dansk Energi er i sit høringssvar fremkommet med bemærkninger vedrørende følgende 7 
overordnede punkter: 
 

1) typer af afbrud,  
2) overordnede tærskelværdier,  
3) korrektioner for forskelle i rammevilkår,  
4) benchmarkmodel,  
5) særlige forhold for afbrud på 25-70 kV og 70-170 kV niveau, 
6) enkeltkundeniveau, og 
7) udmøntning af bonus. 

 

Ad 1) 
Dansk Energi anfører i sit høringssvar om typer af afbrud:  

 
 
”[…] Vi mener dog, at definitionen af varslede afbrud bør indeholde en bemærkning om, 
at varslede afbrud i eget statistikområde i forbindelse med en forceret kabellægning af 
eksisterende luftledninger holdes ude af benchmarkingen. Kabellægning medfører altid 
kundeafbrud – det kan ikke undgås, når kunderne skal flyttes fra luftledningen til det nye 
kabelnet – men det sker som et enkeltstående tilfælde, og med henblik på at sikre kunderne 
en væsentlig bedre leveringssikkerhed. […]” 
 

 

Tilsynet skal hertil bemærke, at selskaberne allerede bliver kompenseret for omlægning af 
eksisterende luftledninger til kabler i den økonomiske benchmarking. Selskaberne bliver 
kompenseret via højere omkostningsækvivalenter. Herudover bliver selskaberne kompenseret for 
kabellægning ved en forhøjelse af indtægtsrammen. 
 
Det afgørende er dog, at der er tale om reelle afbrud af forbrugerne, som selskaberne har 
indflydelse på, og at der selv ved omlægning fra luftledninger til kabler skal være incitament til 
at holde afbruddene så få og så korte som muligt.  
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Ad 2)  
Dansk Energi anfører i sit høringssvar om overordnede tærskelværdier: 
”[…] 

Med tilsynets princip er der dog i udgangspunktet tale om en tærskelværdi, som kan variere fra 
år til år. Det vurderer vi ikke er hensigtsmæssigt, idet der dermed altid vil være 20 pct. af nettet, 
som har en for utilstrækkelig kvalitet. En forbedring af nettets kvalitet vil med andre ord ikke 
afspejle sig i benchmarkreguleringen.”  

Tilsynet skal hertil bemærke, at tilsynet for de kommende år ikke har lagt sig fast på en 
tærskelværdi på 80 pct.-fraktilen for så vidt angår benchmarking af selskabernes kvalitet i 
levering af elektricitet på aggregeret niveau. 2 års datagrundlag er for spinkelt til at fastsætte 
fremtidige tærskelværdier for kvalitet i levering af elektricitet. Næste års tærskelværdier vil blive 
fastsat ud fra en konkret vurdering af det samlede datagrundlag, som vil foreligge på tidspunktet.  
 
Vi er også af den opfattelse, at fastsættelsen af tærskelværdien bør tage udgangspunkt i den 
samlede kundemasse i stedet for km ledningsnet. Hermed vil modellen tage afsæt i kundens 
oplevelse af leveringskvaliteten, jf. høringsudkastets pkt. 8 ”Grundlæggende handler det om den 
kvalitet, som forbrugerne oplever i det produkt, de aftager fra elnetselskaberne. 

Tilsynet skal hertil bemærke, at tilsynet har valgt at tage udgangspunkt i km ledningsnet ved 
fastsættelsen af tærskelværdierne, idet man ved at anvende kundemasse i stedet vil opnå en 
skævvridning af tærskelværdierne på de respektive spændingsniveauer, idet kunderne ikke er 
direkte tilsluttet på de højere spændingsniveauer, og de respektive spændingsniveauer er 
komplementære produkter til hinanden.  
 
Tærskelværdien på det enkelte spændingsniveau skal afspejle afbrudseffektiviteten på 
spændingsniveauet og et rimeligt mål herfor fås ved at vægte med nettets udstrækning, altså km 
net. Kundemassen, der er direkte eller indirekte tilsluttet nettet vil derimod være en upræcis 
vægt, der ikke nødvendigvis afspejler afbrudseffektiviteten i nettet. 
 
”Niveauet, for hvad kunden oplever som uacceptabelt leveringskvalitet, skal afspejle, at 
kvaliteten i levering af strøm i Danmark allerede er meget høj, og at der samfundsøkonomisk set 
ikke er behov for at øge kvaliteten i leveringen, men nærmere at fastholde den allerede høje 
standard.” 

Tilsynet skal hertil bemærke, at tilsynet er enig i, at benchmarking-analysen af kvalitet i levering 
af elektricitet ikke skal give incitament til overinvestering i elnettet. Tilsynet skønner, at 
tærskelværdierne og dermed benchmarkingen tager højde for det trade-off, der er mellem 
kvaliteten i levering af elektricitet og incitamenterne til investeringerne i elnettet for enten at 
vedligeholde kvalitetsniveauet eller opnå et bedre kvalitetsniveau. Derfor fastholder tilsynet 80-
pct.-fraktilen for benchmarkingen af 2007, selvom Dansk Energi endvidere sammen med flere af 
selskaberne anbefaler, at den overordnede tærskelværdi skal være 95 pct.-fraktilen. 
 
Ad 3)  
Dansk Energi anfører i sit høringssvar om korrektioner for forskelle i rammevilkår: 
”[…] 
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”Tilsynet har imidlertid målt kundetætheden som antal målere pr. 6-25 kV net, samt inkluderet 
selskaber i deres analyse, som ikke har net på 6-25 kV (0 målere pr. 6-25 kV net). Dette mener vi 
ikke giver et retvisende billede for kundetætheden.  

Det er vores opfattelse, at der ér forskel på selskabernes rammevilkår. Der ér således forskel på, 
om et selskab leverer elektricitet i byområder eller på landet, i hvilken grad selskabets net 
belastes, mv. Vi er derfor grundlæggende af den opfattelse, at man dybest set ikke kan 
benchmarke selskaberne på leveringssikkerhed, så længe man ikke har korrigeret for forskelle i 
rammevilkår. […]. 

I tilsynets model er allerede indbygget korrektion for rammevilkår – det vil sige, at der tages 
højde for selskabernes andele af elnet på de forskellige spændingsniveauer – idet selskabernes 
afbrudshyppigheder er vægtet efter deres fordeling af km net på de forskellige 
spændingsniveauer. Når man har vægtet selskabernes afbrudshyppigheder efter 
spændingsniveau, er der ikke en signifikant sammenhæng mellem kundetæthed1 og 
afbrudshyppighed, jf. analysen i bilag 5.  
 
Ad 4)  
Dansk Energi anfører i sit høringssvar om benchmarking-modellen:  
”[…] 

Vi er dog af den opfattelse, som vi også har påpeget overfor tilsynet den 4. juni 2008, at der i 
tilsynets udkast til benchmarkmodel opstår en modelfejl, når tilsynet vægter afbrud med andele 
af nettet. 

Et lille eksempel med to selskaber, hvor leveringskvaliteten, som kunden oplever, er ens, og som 
har lige meget net på 0,4 kV og 10 kV, men hvor det ene selskab har meget mere 50 kV net end 
det andet, vil illustrere problemet: 

                                                 
1 Dansk Energi anbefalede i december 2007 tilsynet at bruge antallet af målere pr. km 6-25 kV net som indikator for 
kundetæthed. 
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Selskab A      
Spændingsniveau 0.4-6 kV 6-25 kV 25-70 Kv 70-170 kV I alt 
Tærskelværdier på branche niveau 0,2 0,3 0,1 0,05 0,65
Faktiske Afbrudshyppigheder (pr kunde) 0,2 0,25 0,3 0 0,75

Fordelingen af net (i km) 75 125 10 0 
Andele af net 0,357 0,595 0,048 0 
Individuel afbrudshyppighedstærskelværdi 0,071 0,179 0,005 0 0,255
Faktiske samlede afbrudshyppighed 0,071 0,149 0,014 0 0,235

     Under tærskelværdi 
Selskab B       
Spændingsniveau 0.4-6 kV 6-25 kV 25-70 Kv 70-170 kV I alt  
Tærskelværdier på branche niveau 0,2 0,3 0,1 0,05 0,65 
Faktiske Afbrudshyppigheder 0,2 0,25 0,3 0 0,75 
Fordelingen af net (i km) 75 125 100 0  
Andele af net i procent 0,250 0,417 0,333 0  
Individuel afbrudshyppighedstærskelværdi 0,050 0,125 0,033 0 0,208 
Faktiske samlede afbrudshyppighed 0,050 0,104 0,100 0 0,254 
     Over tærskelværdi 
 

Selskab B har således 0,3 afbrud/kunde/år på 100 km 50 kV net, og selskab A har ligeledes 0,3 
afbrud/kunde/år men på 10 km net kV. Dvs. at selskab B i princippet har været bedre til at drive 
nettet end selskab A. Det er imidlertid selskab B, som overskrider tærskelværdien.  

Dansk Energi mener imidlertid ikke, at man med henvisning til Fox Paradokset, kan 
sammenligne benchmarkingen af den økonomiske effektivitet med benchmarkingen af 
leveringskvalitet, og dermed afvise at der er behov for at korrigere for modelfejl. 

[…]” 

Tilsynet er ikke enigt i Dansk Energis påstand om, at tilsynet begår en modelfejl ved at vægte 
afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder med andele af nettet. Selskabernes afbrud vægtes med 
andele af nettet, da de selskabsspecifikke tærskelværdier netop vægtes på samme måde.  
 
Et centralt argument for den valgte model er, at afbrudseffektiviteten ikke er den samme på de 
forskellige spændingsniveauer. Altså kan man ikke forvente samme leveringssikkerhed på de 
forskellige spændingsniveauer. Særligt 6-25 kV nettet har en lav afbrudseffektivitet relativt til de 
øvrige spændingsniveauer. 
 
Tilsynet bemærker til Dansk Energis regneeksempel for selskab A og B, at selskab B, der i 
forhold til selskab A har flere km ledningsnet på spændingsniveauet 25-70 kV, ikke overholder 
sin individuelle samlede tærskelværdi for alle spændingsniveauer under ét, fordi den 
overordnede tærskelværdi på spændingsniveauet 25-70 kV overskrides, og fordi Selskab B i 
forhold til selskab A har forholdsmæssigt flere km ledningsnet på spændingsniveauet 25-70 kV, 
hvor tærskelværdien er relativ lav i forhold til begge selskabers faktiske afbrudshyppighed.  
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Forklaringen på, at selskab A ligger under sin samlede individuelle tærskelværdi, og selskab B 
ligger over sin samlede individuelle tærskelværdi, er, at selskab A har forholdsmæssigt flere km 
ledningsnet på spændingsniveauet 25-70 kV, hvor begge selskaber i væsentlig grad overskrider 
den overordnede spændingsniveauspecifikke tærskelværdi. 
 
Tilsynet har valgt at dele de overordnede tærskelværdier op på de enkelte spændingsniveauer og 
foretage en benchmarking af selskaberne inden for hvert spændingsniveau og vægte med 
selskabernes km ledningsnet, for at tage højde for strukturelle eller tidsmæssige 
afhængigheder/forskelle på tværs af spændingsniveauerne. Tilsynet finder det rimeligt at vægte 
de selskabsspecifikke tærskelværdier med selskabernes km ledningsnet inden for hvert 
spændingsniveau for at approksimere selskabets reelle samlede kvalitet i levering af elektricitet 
udtrykt ved både afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. 
 
Lige som der i benchmarkingen af kvalitet i levering af elektricitet tages hensyn til den 
forskellige afbrudseffektivitet på spændingsniveauerne tages der i benchmarkingen af økonomisk 
effektivitet hensyn til de forskellige omkostninger, der er forbundet ved forskellige 
netkomponenter. I begge benchmarkinger opstår Fox’ paradoks ved, at der stilles lavere krav til 
selskaberne jo mindre fordelagtigt deres net er opbygget i forhold til afbrudseffektiviteten på de 
forskelligere spændingsniveauer og omkostningerne ved de forskellige netkomponenter. Fox’ 
paradoks er nærmere beskrevet i bilag 9. 
 
Dansk Energis forslag om ikke at vægte selskabernes afbrud med andele af nettet vil føre til 
følgende eksempel: Et selskab opererer på 0,4-6 kV og 6-25 kV, og har kun afbrud på 6-25 kV, 
hvor tærskelværdien dog ikke overskrides. Alligevel kan selskabet dog overskride sin 
selskabsspecifikke tærskelværdi, hvis selskabet har en stor andel 0,4-6 kV net, hvor 
tærskelværdien er lav i forhold til 6-25 kV nettet.  
 
Ad 5)  
Dansk Energi anfører i sit høringssvar om særlige forhold for afbrud på 25-70 kV og 70-170 kV 
niveau: 
”[…] 

Tilsynet har således for 25-70 kV og 70-170 kV – med de typiske afbrudsbidrag pr 
driftsforstyrrelser jf. ovenstående tabel samt de fastsatte tærskelværdier i Tilsynets tabel 5, i 
praksis indført hhv. en én-fejl-tolerance og en nul-fejl-tolerance overfor driftsforstyrrelser i de to 
statistikområder. […]  

[…]” 

Tilsynet bemærker hertil, at der er særlige omstændigheder, der gør, at tilsynet har behandlet 25-
70 kV- og 70-170 kV-spændingsniveauerne særskilt under benchmarkingen af kvalitet i levering 
af elektricitet på aggregeret niveau. Benchmarkingen af selskaberne på 25-70 kV- og 70-170 kV-
spændingsniveauerne er behandlet således, at hvis et selskab i det pågældende år (2007) 
overskrider tærskelværdien for kvalitet i levering af elektricitet, men i foregående år (2006) har 
en kvalitet i levering af elektricitet, der ligger blandt de 20 pct. bedste (eller ingen afbrud har), så 
behandles selskabet, som om selskabet ikke har overskredet tærskelværdien for det pågældende 
år (2007), jf. pkt. 142-152 i sagsfremstillingen.  
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Videre har tilsynet foretaget en konkret vurdering af de selskaber, som havde en 
utilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau på 70-170 kV-
spændingsniveau. Det er sket ved, at tilsynet har gennemgået hændelsesrapporterne for 2007 for 
disse selskaber. Det fremgår af hændelsesrapporterne, at der for disse selskaber ikke er særlige 
forhold, der giver anledning til at særbehandle disse selskaber i benchmarkingen.  
 
Ad 6)  
Første høringsudkast af nærværende tilsynsnotat vedrører alene benchmarking af kvalitet i 
levering af elektricitet på aggregeret niveau og ikke kvalitet i levering af elektricitet på 
enkeltkundeniveau. Dansk Energi har alligevel i sit høringssvar af 16. juni 2008 kommenteret på 
kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau. Disse bemærkninger har tilsynet valgt 
ikke at kommentere her. I stedet vil tilsynet kommentere på Dansk Energis bemærkninger 
vedrørende kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau, når Dansk Energi har haft 
mulighed for at kommentere på 2. høringsudkast, der indeholder en benchmarking af 
selskabernes kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau.  
 
Ad 7)  
Ligeledes indeholder høringsnotatet af 2. juni 2008 ikke en beskrivelse af, hvorledes tilsynet 
påtænker at udmønte korrektionen for tilfredsstillende kvalitet af levering. Det gælder både for 
kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau og enkeltkundeniveau. Tilsynet 
kommenterer således heller ikke på Dansk Energis bemærkninger vedrørende ”udmøntning af 
bonus”. 
 

DONG Energys høringssvar 

DONG Energy er i sit høringssvar fremkommet med bemærkninger vedrørende følgende 6 
overordnede punkter: 
 

1) varig bonus 
2) historisk investeringsstrategi versus benchmark af leveringskvalitet 
3) sammenhæng mellem kundetæthed og afbrudshyppighed og -varighed 
4) sammenhæng mellem SAIFI og SAIDI 
5) Vægtning af varslede afbrydelser 
6) Betydning af enkelthændelser 

 

I det følgende har tilsynet kort gengivet uddrag af de væsentligste bemærkninger i DONG 
Energys høringssvar og efterfølgende kommenteret herpå. 
 
Ad 1) 
 DONG Energy anfører i sit høringssvar om varig bonus: 
”[…] Formuleringen har vi forstået således, at en ”bonus” på det økonomiske 
effektiviseringskrav, på baggrund af at selskabet har en leveringssikkerhed under den fastsatte 
tærskelværdi, vil være varig, […].”  

Tilsynet bemærker hertil, at spørgsmålet om korrektionen for kvalitet i leveringen i det 
økonomiske effektiviseringskrav ikke er behandlet i det første høringsudkast. Tilsynet afventer 
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DONG Energy’s kommentarerne til den valgte fremgangsmåde, som fremgår af 2. 
høringsudkast. 
 
Ad 2)  
DONG Energy anfører i sit høringssvar om historisk investeringsstrategi versus benchmark af 
leveringskvalitet: 
”Som det fremgår af dette høringssvar, er Tilsynets benchmark i høj grad styret af den 
anlægsmasse, som de enkelte selskaber historisk har opbygget. Dette er ikke noget, som kan 
ændres på få år, og det kan skabe store metodemæssige uhensigtsmæssigheder, når 
Energitilsynet sammenligner økonomisk effektivitet og kvalitet i levering på tværs af 
elnetselskaber.” 

Hertil henviser tilsynet til kommentarerne til Dansk Energis høringssvar ovenfor, (under ad 2), s. 
3). 
 
Ad 3) 
DONG Energy anfører i sit høringssvar om sammenhængen mellem kundetæthed og 
afbrudshyppighed og -varighed: 
 
”[…] Energitilsynet burde have lavet en analyse, som ser på sammenhængen mellem 
afbruds-hyppighed/-varighed og antal målere/10 kV udføring, eller sammenhængen mellem 
afbrudshyppighed/-varighed og km ledning/kabel pr. 10 kV udføring, samt sammenhængen 
mellem afbrudshyppighed/-varighed og kabellægningsgraden. […]. 

DONG Energy finder i sin undersøgelse på baggrund af foreløbige data for 90 pct. af kunderne 
fra Dansk Energi, at der er en positiv sammenhæng mellem SAIFI (afbrudshyppighed) og 
kabellægningsgrad (defineret af DONG Energy som km kabel pr. udføring * målere pr. 
udføring). 
 
Tilsynet har fundet en mindre men dog signifikant sammenhæng mellem kabellægningsgrad og 
afbrudshyppighed/afbrudsvarighed, jf. tilsynets analyse i bilag 5. Til forskel fra DONG Energys 
analyse er kabellægningsgrad i tilsynets analyse defineret som km kabel divideret med summen 
af km kabler og km luftledning. Derfor anbefaler DONG Energy, at tilsynet bør korrigere 
selskabernes afbruds-hyppigheder og – varigheder i forhold til selskabernes netstruktur, altså 
fordelingen mellem kabler og luftledninger. 
  
Da selskabernes indsendte data om antal udføringer generelt ikke er af tilstrækkelig høj kvalitet 
kan tilsynet ikke gennemføre analyser, hvor disse data skal anvendes. 
 
Tilsynet ønsker ikke at korrigere for det enkelte selskabs fordeling mellem kabler og 
luftledninger. Selskaber med en stor andel af luftledninger bør ikke kompenseres for at have flere 
afbrud end selskaber med en stor andel kabler. Reguleringen giver selskaberne gode muligheder 
for at styrke leveringssikkerheden ved øget kabellægning og en lang række selskaber har benyttet 
sig af dette i de senere år. Det skal bemærkes, at tilsynet i modsætning til fordelingen mellem 
kabler og luftledninger har taget hensyn til forskellene i afbrudseffektivitet mellem 
spændingsniveauer, da vilkårene for at drive net er vidt forskellige her. 
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Ad 4)  
Dong Energy anfører i sit høringssvar om Sammenhæng mellem SAIFI og SAIDI: 
”Beregningen af afbrudshyppighed og afbrudsvarighed tager udgangspunkt i de internationale 
betegnelser SAIFI og SAIDI2. Det er DONG Energys opfattelse, at der er en høj sammenhæng 
(høj gearing) imellem disse to størrelser, således at forstå, at en høj afbrudshyppighed ofte vil 
føre til en tilsvarende høj afbrudsvarighed. Man burde i stedet foretage benchmarkingen af 
afbrudsvarigheden på baggrund af den gennemsnitlige afbrudsvarighed for de kunder der rent 
faktisk er ramt af en afbrydelse, i stedet for at se på den gennemsnitlige afbrydelsestid for 
samtlige kunder. Dette nøgletal benævnes også CAIDI3. 

[…]” 

Hertil bemærker tilsynet, at man har valgt både at benytte SAIFI (afbrudshyppighed) og SAIDI 
(afbrudsvarighed), idet parametrene hver især indeholder forklaringer af selskabernes kvalitet i 
levering af elektricitet. Forbrugerne opfattelse af kvaliteten afhænger således af både varigheden 
af afbruddene og hyppigheden af afbruddene. Fx vil en kunde, der benytter en pc, være afhængig 
af ikke at blive afbrudt mange gange af kort varighed, mens en kunde der skal køle eller hvis 
produktion (fx betonproduktion) afhænger af elektricitet non-stop over en periode, generes af 
afbrudsvarigheden.  
 
Såfremt tilsynet, som DONG Energy ønsker, alene anvender CAIDI 
(afbrudsvarighed/afbrudshyppighed) som parameter, ville dette medføre en større unuancering af 
selskabernes kvalitet i levering af elektricitet. Hertil skal nævnes, at andre landes myndigheder 
også anvender både SAIFI (afbrudshyppighed) og SAIDI (afbrudsvarighed). 
 
Ad 5)  
Se under punktet ad 1) under Dansk Energis høringssvar samt tilsynets svar ovenfor, s. 2. 
 
Ad 6)  
DONG Energy anfører i sit høringssvar om Betydning af enkelthændelser: 
 
”[…] 

Hvis en model, som den foreslåede, overhovedet skal anvendes for spændingsniveauer over 70 
kV, må det være mest korrekt, at se på leveringssikkerheden over en periode på minimum 5 år. 
Afbrydelsesdata for det enkelte år er alt for følsomme på disse spændingsniveauer.”  

Hertil bemærker tilsynet, at der for selskaber, der opererer på spændingsniveauer over 70 kV – 
og for den sags skyld også for selskaber, der opererer på spændingsniveauet 25-70 kV – reelt 
foretages en vurdering af leveringskvaliteten. Hvis leveringskvaliteten i et selskab, der opererer i 
disse spændingsniveauer, i 2007 overskrider tærskelværdierne fastsat af tilsynet, inddrager 
tilsynet også selskabets leveringsdata for 2006. Kun hvis tærskelværdierne er overskredet både i 
2006 og 2007 betragter tilsynet det som en overskridelse af tærskelværdierne. 

                                                 
2 SAIFI: System Average Interruption Frequency Index. SAIDI: System Average Interruption Duration Index.  
3 CAIDI: Customer Average Interruption Duration Index. CAIDI = SAIDI/SAIFI 
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SEAS-NVE Nets høringssvar 

SEAS-NVE Net anfører i sit høringssvar en række af de sammen indsigelser, som er kommet fra 
Dansk Energi og DONG Energy. Følgende er bemærkninger, som ikke også genfindes hos 
DONG Energy eller Dansk Energi: 
”[…]  

I SEAS-NVE’s område er der en række øer, der alene forsynes med enkeltstrengede 10 kV-
søkabler. Det drejer sig bl.a. om Sejerø, Nekselø, Agersø, Omø, Fejø, Femø og Askø. Adgang til 
øerne sker via færgeforbindelse. 10 kV søkabler er ikke omfattet af den hidtidige benchmarking. 
SEAS-NVE ønsker, at forsyning af sådanne får status som kunder med særlige vilkår, da 
forsyningsforholdene her er helt atypiske.” 

Hertil bemærker tilsynet, at man i forbindelse med den økonomiske effektivitetsbenchmarking 
via omkostningsækvivalenterne kompenserer for de særlige forhold vedrørende søkabler. 
Tilsynet har ikke fundet grund til også at kompensere herfor i benchmarkingen vedrørende 
kvalitet i levering af elektricitet. 
 

KE Transmissions høringssvar 

KE Transmission påpegede, at tilsynet i forbindelse med variansanalysen omkring 
afbrudshyppighed på de forskellige spændingsniveauer også kunne undersøge, om der gælder 
lignende forhold for afbrudsvarighed. Dette har tilsynet taget til efterretning og foretaget denne 
analyse, som findes i sagsfremstillingen under pkt. 176-188. 
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Bilag 2: Energitilsynets bemærkninger til høringssv ar - 2. runde. 

Ved e-mail af 29. august 2008 har Energitilsynet sendt udkast til afgørelse i høring hos de 
berørte parter samt hos Dansk Energi og Dansk Industri. 

Det viste sig hurtigt, at der var en række fejl/misforståelser i forhold til de anmeldte tal. Mest 
alvorligt var fejlene i værdierne for Syd Energi, der ved udsendelsen af høringsudkastet var i 
gruppen af mest effektive selskaber, som resten af selskaberne benchmarkes mod. Efter fejlene 
blev rettet var Syd Energi ikke længere en del af gruppen af mest effektive selskaber, og tilsynet 
beregnede derfor nye resultater for alle selskaberne.  

Desuden havde tilsynet ved en beklagelig fejl forrykket selskabernes navne i udkastets tabel 14 
med de udmeldte forbrugerkompensationer på enkeltkundeniveau. Derfor fremsendte tilsynet en 
ny tabel 14 med udmeldte forbrugerkompensationer på enkeltkundeniveau til selskaberne d. 8. 
september 2008. 

Energitilsynet har modtaget høringssvar fra en lang række selskaber, jf. straks nedenfor. Hertil 
kommer, at flere selskaber ikke har fremsendt egentlige høringssvar men blot har anmodet om at 
få foretaget korrektioner i selskabets tal. Tilsynet har imødekommet hovedparten af 
anmodningerne om rettelser – også hvis det drejer sig om rettelser i poster, der falder ind under 
ekstraordinære omkostninger. Dog har tilsynet afvist at udtrække poster, der ikke var anmeldt 
inden for fristen (11. juni 2008), ligesom tilsynet konsekvent har afvist alle selskaber, der 
anmeldte ekstraordinære omkostninger efter udløbet af fristen. Når tilsynet har truffet afgørelse i 
nærværende sag – og inden selskaberne skal påbegynde anmeldelser til næste års benchmarking 
– vil tilsynet give selskaberne mulighed for at anmelde ekstraordinære omkostninger forbundet 
med driften af nettet i 2007. I det omfang poster kan karakteriseres som ekstraordinære 
omkostninger og i det omfang disse poster er af væsentlig betydning for selskabets 
effektiviseringskrav gældende for tarifferne i 2009, vil disse poster blive fratrukket de absolutte 
effektiviseringskrav gældende for tarifferne i 2010.  

Tilsynet har modtaget høringssvar fra Dansk Energi og Dansk Industri samt fra følgende 
selskaber: DONG Energy (City Elnet A/S, Nord Elnet og Frederiksberg Elnet), HEF, SEAS-
NVE, NOE, Thy-Mors El-Net, RAH Net, Thy Højspændingsværk, Vestjyske Net, Syd Net, 
Midtjyske Net, Sydøstjyske Net, ENV, TRE-FOR, NV-Net, KE Transmission og NRGi. 
Nedenfor har Energitilsynet udarbejdet resumé af de indkomne høringssvar med høringssvaret 
fra Dansk Energi som det første. Energitilsynets resumé af høringssvarene er skrevet i kursiv. I 
det omfang andre selskaber gentager, hvad Dansk Energi allerede har fremført, gentages sådanne 
synspunkter ikke under hvert selskab. 

Dansk Energis høringssvar 

Dansk Energi finder indledningsvis, at tilsynet mangler hjemmel til den valgte model, fordi der 
med de udmeldte krav vil være selskaber, der ikke har mulighed for at få forrentet 
indskudskapitalen med en procentsats svarende til den lange byggerente plus 1 pct. 
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Denne forståelse af elforsyningslovens prisbestemmelser må i sin helhed afvises. Det fremgår af 
§ 70, stk. 14, at rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger 
ved en effektiv drift af virksomheden. 

Det er således en forudsætning for at få dækket omkostningerne, at der er tale om en effektiv 
drift af selskabet. Heraf kan udledes, at selskaber, der drives ineffektivt, ikke nødvendigvis kan 
påregne forrentning i denne størrelsesorden. 

Dansk Energi finder det også dybt problematisk, at Energitilsynet under høringsfasen ikke har 
fremsendt det regneark, som indeholder beregningerne men alene dataark. 

Selskaberne, som har anmodet om det, har fået udleveret et regneark, som indeholder samtlige de 
data, som ligger til grund for tilsynets benchmarking. Dermed har selskaberne kunnet verificere, 
at det er de rigtige tal, som tilsynet har anvendt i beregningerne. Som nævnt ovenfor har denne 
verificering af data fungeret. Hertil kommer, at tilsynet efter afgørelsen udlevererer regneark 
med benchmarkingens relevante beregninger til selskaberne. Tilsynet vurderede, at det var 
nødvendigt at gøre dette ark læsevenligt ved at indsætte forskellige bemærkninger.  

Med hensyn til regnearket med beregningerne er det i øvrigt tilsynets vurdering, at dette ark ikke 
udgør en del af afgørelsen eller en del af begrundelsen. Det har været tilsynets hensigt at 
beskrive den økonomiske model på en så grundig måde, at det er muligt at læse og forstå 
afgørelsen uden brug af regneark. Når tilsynet alligevel har valgt at udlevere arket er det som led 
i mer-offentlighed. Det er med arket desuden gjort muligt at lave konsekvensberegninger af 
ændringer i fx et selskabs driftsomkostninger. 

Herefter har Danske Energi valgt en række punkter, hvor de kritiserer Energitilsynets model. Det 
drejer sig om følgende punkter: 

1. Benchmarking af den økonomiske effektivitet – øgede krav 
2. Korrektioner for ekstremer i den økonomiske benchmarking 
3. De regionale transmissionsselskabers særlige vilkår 
4. Benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau 
5. Benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau 
6. Udmøntning af krav i relation til kvalitet i reguleringen 
 
1. Benchmarking af den økonomiske effektivitet – øgede krav 
Dansk Energi noterer sig, at tilsynets væsentligste argument for at forhøje de samlede 
effektivitetskrav for selskaberne er, at der selskaberne imellem er en meget stor spredning i 
produktivitet. Dansk Energi vurderer, at denne spredning også kan opstå som følge af 
fejl/usikkerhed omkring modellen. 

Hertil skal tilsynet bemærke, at det ikke kun er ved måling af produktiviteten på baggrund af 
tilsynets benchmarking af selskaberne, at branchen udviser en høj spredning i produktivitet. Det 
fremgår af dette års Konkurrenceredegørelse, at der i branchen ”distribution af og handel med 

                                                 
4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret ved nr. 549 af 6. juni 2007, lov om ændring af 
elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. 
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elektricitet” er en høj spredning i forhold til samtlige brancher i Danmark. Med hensyn til det 
skærpede krav til elnet-selskaberne henvises i øvrigt til sagsfremstillingen pkt. 176-188. 

 

Dansk Energi er ikke enig i, at datagrundlaget med dette års benchmarking er blevet mere 
robust. Dette har Dansk Energi illustreret med en figur, som forsøger at illustrere ændringerne i 
selskabernes placering fra sidste års benchmarking til dette års benchmarking (s. 6 i foreningens 
høringssvar). Her bemærker Dansk Energi samtidig, at distributionsselskabet med den laveste 
score i sidste års benchmarking – Vildbjerg - er steget til nr. 14 i dette års benchmarking.  

Tilsynet finder – i modsætning til Dansk Energi - at data er blevet mere robuste end sidste år. 
Energitilsynet finder endvidere ikke, at der er tale om en skrøbelig model. Tilsynet har i dette års 
benchmarking gennemført en datavalidering ved hjælp af data fra sidste år. Selskaber med 
bemærkelsesværdige ændringer i netkomponenter og store ændringer i placeringen i 
benchmarkingen er blevet undersøgt nærmere af tilsynet. Dette har ført til en del korrektioner i 
data for ikke bare benchmarkingen af økonomisk effektivitet i 2007 men også benchmarkingen 
af 2006. Som nedenstående figur viser, så er der heller ingen tegn på, at modellen skulle føre til 
urimelige udsving i resultaterne fra år til år. I den forbindelse kan det bemærkes, at 
benchmarkfraktilen, som alle selskaberne benchmarkes mod, er ændret med kun 3 pct. i forhold 
til sidste år. 

Nedenfor har tilsynet illustreret, hvor mange selskaber, der flytter sig hvor mange pladser i 
forhold til sidste års benchmarking (hvor en del selskaber korrigerede data efter at tilsynet havde 
truffet afgørelse i september 2007). I samme forbindelse bemærker tilsynet, at Vildbjerg efter 
tilsynets afgørelse d. 27. september 2007 korrigerede indberetningen og endte som nr. 17 blandt 
distributionsselskaberne i 2006. 
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Figur 1. 

Ændring i placering fra 2006 til 2007
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De fleste distributionsselskaber har flyttet sig - om end relativt lidt i forhold til sidste år. 
Ydermere kan de 4 udsving som er større end 20 pladser forklares ved voldsomme (og revisor-
bekræftede) ændringer i driftsomkostninger samt fejl i indberetningerne for 2006 (som vil føre til 
korrigerede afgørelser for disse selskaber). Altså kan ingen af disse udsving tilskrives modellen. 
Som figur 2 herunder illustrerer, så har halvdelen af selskaberne kun flyttet sig mellem 0 og 5 
placeringer. 
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Figur 2. 

Opsummering af ændringer i placering fra 2006 til 2 007 
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Det er forventeligt, at selskaberne ikke opnår samme placering i dette års benchmarking som i 
sidste års benchmarking. Det hænger sammen med, at selskaberne har forskellige 
effektiviseringspotentialer og effektiviserer i forskellige tempi. Hertil kommer, at 
omplaceringerne trods alt er relativt moderate. 

Dansk Energi har også analyseret, hvorledes selskaber med store afskrivninger falder ud i 
forhold til selskaber med lave afskrivninger, og det er Dansk Energis vurdering, at modellen 
straffer selskaber med store afskrivninger – og dermed store nyinvesteringer. 

Dansk Energis undersøgelse af forholdet mellem selskabernes afskrivninger og resultater i 
benchmarkingen tager ikke hensyn til flere væsentlige forhold: For det første udmøntes de 
absolutte effektiviseringskrav på baggrund af det enkelte selskabs påvirkelige omkostninger, 
hvori afskrivninger ikke indgår. Dermed reduceres kronebeløbet for selskaber med store 
afskrivninger i forhold til selskaber med små afskrivninger. For det andet vil manglende 
investeringer over tid føre til dårlig kvalitet i levering og dermed pålæg af 
forbrugerkompensationer. Selskaberne benchmarkes netop både på økonomisk effektivitet i 
kvalitet i levering for at sikre tilstrækkelige investeringer i (og fornuftig drift af) nettet. For det 
tredje kan man grundlæggende slet ikke lave en undersøgelse af forholdet mellem selskabernes 
afskrivninger og resultater i benchmarkingen på et enkelt års tal, da der formentlig ikke er fuld 
sammenhæng mellem investeringer i omkostningsreducerende foranstaltninger og gennemslaget 
i reducerede driftsomkostninger.  

Tilsynet mener altså ikke, at Dansk Energi ved denne undersøgelse har påvist svagheder i 
benchmarking-modellen. Derfor fastholder tilsynet, at det er vigtigt at have både 
driftsomkostninger og afskrivninger med i benchmarkingen, fordi nogle driftsomkostninger i høj 
grad påvirkes af investeringerne og dermed afskrivningernes størrelse. Imidlertid er tilsynet af 
den opfattelse, at den af foreningen udførte analyse, bør gentages, når der foreligger en passende 
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tidsserie. Resultatet af en sådan analyse kan passende indgå i de overvejelser, som vedrører 
benchmarking-modellen for næste reguleringsperiode (2010-2013).  

Endelig peger Dansk Energi på, at den generelle produktivitetsudvikling i den markedsmæssige 
økonomi har været på ca. 1,5 pct. i perioden 1989-2003. Derfor stiller Dansk Energi sig 
uforstående over for, at elnet-selskaberne skal mødes af samlede krav, der er ca. dobbelt så høje. 

På denne baggrund anbefaler Dansk Energi, at den anvendte – og lavere – kravskala fra sidste 
års benchmarking anvendes i år også. 

I den forbindelse vil tilsynet gerne understrege, at de krav, som blev udmeldt sidste år, var 
moderate. Dette var begrundet i, at det var første år med denne type regulering. Der var således 
allerede sidste år lagt op til, at der skulle ske en skærpelse af kravene i år.  

2. Korrektion af ekstremer i den økonomiske benchmarking 

Dansk Energi er grundlæggende af den opfattelse, at den anvendte benchmarking-model ikke i 
tilstrækkeligt omfang tager hensyn til ekstremer i data.  

Som beskrevet i bilag 4 benchmarkes selskaberne i hver gruppe mod gennemsnittet af de 
selskaber, som tilsammen udgør de bedste 25 procent af gruppens samlede netvolumen. Altså er 
benchmarking-modellen grundlæggende sikret mod uforholdsmæssig påvirkning fra ekstremer. 
For yderligere 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 samme forbindelse nævner Dansk Energi, at det er inkonsistent at ændre korrektionsfaktoren 
for fordyrende rammevilkår i forhold til sidste års benchmarking. Dansk Energi anbefaler 
derfor, at der introduceres en mere statistisk valid metode, og at man holder kundekorrektionen 
fast i en fireårig periode. 

En korrektionsfaktor for fordyrende rammevilkår bør enten være fastsat på data fra før 
reguleringsperioden (altså 2005) eller blive justeret årligt i løbet af reguleringsperioden (2006-
2009). Data fra 2005 er ikke egnede til at lave en korrektionsfaktor for fordyrende rammevilkår 
for 2006-2009. Derfor bruges data fra 2007 som korrektionsfaktor for fordyrende rammevilkår i 
2007. Tilsynet vil dog ikke afvise at bruge en fast korrektionsfaktor for perioden 2010-2013. 
Dette kunne ske med baggrund i 2006-2009.   

3. De regionale transmissionsselskabers særlige forhold 

Dansk Energi anfører, at den særstatus, som Energitilsynet giver transmissionsselskaberne i 
benchmarkmodellen ikke er tilstrækkelig til at opveje de forskelle, der er mellem andre typer 
selskaber og transmissionsselskaberne. Bl.a. har brancheforeningen udregnet, at bidraget til 
afskrivninger i de regionale transmissionsselskaber er på 52 %, medens de for 
distributionsselskaberne ligger nede på 34 %.  
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Dansk Energi anbefaler derfor, at langt flere poster hos de regionale transmissionsselskaber 
udelades af benchmarkingen, nemlig omkostninger, som stammer fra udførelse af opgaver, der 
adskiller sig fra eller er væsentligt forskelligt fra distributionsselskaberne og omkostninger, der 
er uafhængige af fordelingen af netkomponenter eller forekommer aperiodiske. Alt i alt kommer 
Dansk Energi frem til, at den upåvirkelige andel af transmissionsselskabernes omkostninger 
udgør mindst pct., hvorfor foreningen også mener, at effektiviseringskravet til regionale 
transmissionsselskaber bør reduceres med 50 pct. Dansk Energi har ved et møde d. 3. oktober 
2008 uddybende forklaret, at den ønskede reduktion skal ses i forhold et hypotetisk tilfælde, hvor 
de regionale transmissionsselskaber var underlagt samme intervaller i kravskalaen som 
distributionsselskaber og transformerforeninger. Ved samme lejlighed har Dansk Energi 
forklaret, at indretningen af intervallerne i tilsynets udkast til afgørelse allerede har reduceret 
de regionale transmissionsselskabers effektiviseringskrav med 30 procentpoint af de ønskede 50 
pct.  

Dansk Energi anbefaler i den forbindelse, at benchmarkingen af de regionale 
transmissionsselskaber foregår på baggrund af data fra flere år (fx 3 år til næste år). 

Tilsynets udkast til afgørelse tager vidtgående hensyn til de særlige forhold, der gælder for de 
regionale transmissionsselskaber. Dette giver sig bl.a. udslag i, at det enkelte regionale 
transmissionsselskab får dobbelt så mange år til at effektivisere sig i (og rykke op i næste 
interval på kravskalaen) i forhold til distributionsselskaber og transformerforeninger. Herudover 
pålægges de regionale transmissionsselskaber forbrugerkompensation under lempeligere vilkår 
på aggregeret niveau, mens disse selskaber slet ikke pålægges forbrugerkompensation på 
enkeltkundeniveau. Hertil kommer, at effektiviseringskravene kun skal gælde for de påvirkelige 
omkostninger. Da de regionale selskaber – som Dansk Energi korrekt anfører – har flere 
afskrivninger end de andre selskaber i benchmarkingen, betyder det, at de samlede krav udgør en 
langt mindre procentdel af disse selskabers samlede indtægtsrammer. 

Imidlertid anerkender tilsynet, at den stigning i effektiviseringskrav, der lægges op til i udkast til 
afgørelse i forhold til sidste års benchmarking er væsentligt større for det enkelte regionale 
transmissionsselskab end for de andre typer selskaber. Derfor har tilsynet på baggrund af de 
indkomne høringssvar valgt i endnu højere grad at tage hensyn de særlige forhold, der gælder for 
de regionale transmissionsselskaber. Det maksimale varige effektiviseringskrav for regionale 
transmissionsselskaber er sænket fra 5 pct. til 4 pct.. Det indebærer, at det enkelte regionale 
transmissionsselskab nu får 3 gange så mange år til at effektivisere sig op på næste trin i 
kravskalaen som distributionsselskaber og transformerforeninger. Som følge heraf er de samlede 
varige effektiviseringskrav for regionale transmissionsselskaber faldet med 21 pct. i forhold til 
det udkast til afgørelse, som blev sendt i høring. 

Dansk Energi anfører, at den af tilsynet fastsatte minimumsgrænse (korrektionsgrænse) for 
ekstraordinære omkostninger (0,5 pct. af netvolumen i 2006) rammer regionale 
transmissionsselskaber hårdt, fordi disse selskaber har mange små poster. Endelig vurderer 
Dansk Energi, at modellens manglende robusthed rammer transmissionsselskaberne hårdere, 
fordi der er færre selskaber at sammenligne med. 

Tilsynet har fastsat individuelle korrektionsgrænser for selskaberne, som afspejler den relative 
vigtighed af korrektioner af større eller mindre omkostninger. At regionale 
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transmissionsselskaber skulle have flere små poster end andre typer selskaber har tilsynet ikke 
fundet belæg for. Da tilsynet har udmeldt korrektionsgrænser for 2007 data på forhånd, kan der 
ikke udarbejdes en fornuftig sammenligning af afviste anmodninger om ekstraordinære 
omkostninger for regionale transmissionsselskaber i forhold til andre typer selskaber. 

Dansk Energis forslag om at benchmarke de regionale transmissionsselskaber på flere års data 
vil blive taget op til overvejelse i forbindelse med næste års benchmarking. 

4. Benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau 

Indledningsvis noterer Dansk Energi sig, at tilsynet ikke har inddraget rækken af 
forbedringsforslag, som foreningen fremsendte i forbindelse med det første høringsudkast. 
Dansk Energi havde også fået den opfattelse, at tilfredsstillende kvalitet i leveringen ville udløse 
en bonus. 

Herefter beklager Dansk Energi, at tilsynet uden nærmere dialog ændrer på 
incitamentsstrukturen i benchmarkingen.  

Tilsynet vil fastholde, at benchmarkingen af kvalitet i leveringen nødvendigvis må udmøntes i 
yderligere krav. En model som anbefalet af Dansk Energi med en bonus (altså et lavere 
effektivitetskrav i forhold til den økonomiske benchmarking) medfører, at adskillige selskaber 
ikke vil kunne nyde godt af denne bonus, fordi de i den økonomiske benchmarking ligger så 
godt, at de ikke mødes med krav.  

I dette års benchmarking har følgende 13 selskaber både en tilfredsstillende økonomiske 
effektivitet samt tilfredsstillende kvalitet i leveringen: Bjerringbro Elværk, Frederiksberg Elnet, 
Køge Elnet, NKE Elnet, ESV, NRGi, Energi Fyn, Brenderup Netselskab, Bonderup 
Transformerforening, Øslev-Drøstrup Transformaterforening, Sydnet samt Vestjyske Net 60 kV.  

Det skal yderligere bemærkes, at selskaber, som mødes med et krav på op til 1 % effektivisering 
ikke vil kunne høste fuldt udbytte af en tilfredsstillende kvalitet i leveringen. 

Dette hænger sammen med, at Energitilsynet ikke har hjemmel til at hæve de fastsatte 
indtægtsrammer. Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, at Energitilsynet 
udmelder effektiviseringskrav, og at effektiviseringskravet gennemføres som en procentvis 
reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb. 

Dansk Energi nævner 5 delelementer i tilsynets benchmarking af kvalitet i leveringen på 
aggregeret niveau, som tilsynet bør tage højde for. 

i) Først påpeger Dansk Energi, at der er en modelfejl i benchmarking-modellen for kvalitet i 
levering. Denne modelfejl kommer til udtryk ved det inkonsistente i, a) at tilsynet har fastsat 
tærskelværdier for de enkelte spændingsniveauer med den implicitte antagelse, at det enkelte 
selskabs afbrudshyppighed er uafhængig af netudstrækningen, og b) at tilsynet vægter 
selskabernes afbrudshyppigheder med netudstrækningen på det enkelte spændingsniveau. 

En vigtig del af modellen er, at der tages hensyn til de vilkår, som selskaberne arbejder under. 
Dette er approksimeret ved fordelingen af netudstrækning på de enkelte spændingsniveauer, altså 
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bruges fordelingen af km net som et udtryk for, i hvilken grad det enkelte selskab er udsat for 
karakteristika på de forskellige spændingsniveauer. Ved fastsættelse af tærskelværdier bruges 
selskabernes netudstrækning derimod som approksimation for selskabernes størrelse, når 80 pct. 
af nettet findes. 

Det er antagelsen, at nettets udstrækning er af mindre betydning for forskelle i 
afbrudshyppigheder internt på spændingsniveauet, mens fordelingen af netudstrækning på de 
enkelte spændingsniveauer er af stor betydning for forskelle i afbrudshyppigheder mellem 
spændingsniveauerne. Tilsynet finder ikke denne antagelse urimelig og mener derfor ikke, at der 
begås en "modelfejl". I bilag 1, bilagsside 9, hvor tilsynet kommenterer på Dansk Energis første 
høringssvar, er påstanden diskuteret i endnu større detalje.  

ii) Dernæst nævner Dansk Energi, at tærskelværdierne bør fastlægges ud fra en 
kundebetragtning. Dermed mener Dansk Energi, at den nuværende metode ikke tager højde for, 
hvor mange kunder, der rammes af et afbrud. 

Her henvises til ad 2) i tilsynets bemærkninger til Dansk Energis første høringssvar (bilag 1, s. 3 
i bilagssamlingen) 

iii) Dansk Energi ønsker fremadrettet yderligere analyser om mulige korrektioner for forskelle i 
rammevilkår. 

Tilsynet har fuld tillid til metoden, hvormed den valgte model for benchmarking af kvalitet i 
levering i 2007 tager hensyn til selskabernes rammevilkår. Dansk Energi skal dog være 
velkommen til at præsentere nye, alternative metoder, hvorved en model kan tage hensyn til 
selskabernes rammevilkår. Naturligvis vil tilsynet inddrage disse metoder i kommende 
benchmarkinger af kvalitet i levering, hvis disse fører til forbedringer i modellen.  

iv) Dansk Energi finder også, at tilsynets hensyntagen til særlige forhold for afbrud på 25-70 og 
70-170 kV niveau ikke i tilstrækkelig grad sikrer mod tilfældigheder i benchmarkingen. Derfor 
ønsker Dansk Energi, at selskaberne benchmarkes på deres kvalitet i levering over 5-årige 
perioder. Dansk Energi ønsker yderligere, at tilsynet sammen med Energinet.dk fastsætter andre 
resultatmål end den gennemsnitlige afbruds-hyppigheder og –varigheder. 

Tilsynet finder det forsvarligt og troværdigt at benchmarke selskaberne på 25-70 kV og 70-170 
kV på data fra 2007, da data fra 2006 bruges til at eliminere mulige tilfældigheder via tilsynets 
behandling af særlige forhold for 25-70 kV og 70-170 kV. Tilsynet vil følge udviklingen og 
løbende vurdere, om der er grundlag for at vurdere selskabernes afbrud over en længere periode. 

v) Endelig er det Dansk Energis ønske, at varslede afbrud som følge af kabellægning holdes ude 
af benchmarkingen. 

Med hensyn til varslede afbrud som følge af kabellægning finder tilsynet, at disse afbrud fortsat 
skal tælle med. Det er tilsynets vurdering, at denne del af modellen er med til at lægge et pres på 
selskaberne, når de foretager sådanne afbrud. Så længe de tæller med i tilsynets benchmarking 
vil der være et incitament for selskaberne til at holde sådanne afbrud på et minimum – både i 
forhold til hyppighed og varighed. 
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5. Benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. 

Det er Dansk Energis vurdering, at tilsynets model på dette punkt er unødigt kompliceret og 
foreningen efterspørger en mere enkel og gennemskuelig model, hvor der kun indsamles data fra 
6-25 kV og kun for uvarslede afbrud – altså uden data 0,4-6 kV og uden sondring mellem 
forskellige afbrudstyper. 

Tilsynet traf d. 18. december 2006 afgørelse om, at ”selskaberne stilles over for et 
minimumskrav til den leveringssikkerhed, som hver enkelt forbruger oplever, samtidig med 
at der stilles et minimumskrav til det gennemsnitlige niveau af leveringssikkerhed gældende for 
hele selskabets netområde”. Altså skal det sikres, at enkeltkunder ikke oplever en meget lav 
kvalitet i levering som får lov til at ”drukne” i en tilfredsstillende kvalitet i levering på 
aggregeret niveau.  

For at opfange disse sårbare enkeltkunder skal tilsynet have data fra begge de laveste 
spændingsniveauer, altså både 0,4-6 kV og 6-25 kV. Derfor finder tilsynet Dansk Energis forslag 
om ikke at medtage data fra 0,4-6 kV yderst problematisk. Ligeledes er det heller ikke holdbart 
kun at undersøge enkeltkunders uvarslede afbrud, da gentagne og langvarige afbrud sagtens kan 
være til gene for enkeltkunder selvom afbruddene er varslede. Det kan nævnes, at 58 pct. af 
afbruddene på 0,4-6 kV i 2007 var varslede. 

6. Udmøntning af krav i relation til kvalitet i levering. 

Dette er i og for sig en gentagelse af Dansk Energis ønsker, som allerede er behandlet under pkt. 
4.  

Høringssvar fra DONG Energy 

DONG Energy City Elnet, DONG Energy Nord Elnet og DONG Energy Frederiksberg Elnet har 
indleveret et samlet høringssvar.  

Ganske som Dansk Energi finder også DONG, at effektiviseringskravene til elnet-selskaberne er 
for strenge målt i forhold til den almindelige produktivitetsstigning i den generelle 
samfundsøkonomi. DONG Energi vurderer, at tilsynet mangler hjemmel til at udmelde krav til så 
mange selskaber. Selskabet har talt sig frem til, at 55 ud af 65 distributionsselskaber rammes af 
krav i større eller mindre omfang. Dette får DONG til at konkludere, at tilsynet mangler hjemmel 
til at udmelde disse krav, fordi der de facto er tale om generelle krav, når så mange selskaber får 
tildelt krav. 

Også dette kritikpunkt er behandlet ovenfor i forbindelse med kommentarerne til Dansk Energis 
høringssvar under 1) Benchmarking af den økonomiske effektivitet – øgede krav, hvortil der 
henvises. Tilsynet må samtidig fastholde, at der er hjemmel til de omtalte indgreb over for 
selskaberne. Der er tale om individuelle krav, fordi kravene udregnes og udmeldes selskab for 
selskab. 

DONG Energy forklarer, at selskabet DONG Energy City Elnet har reduceret sine omkostninger 
med mere end 20 pct. i forhold til sidste år. Denne effektivisering slår dog ikke igennem i forhold 
til benchmarkingen, idet dette selskab i år mødes af endnu højere krav end sidste år. DONG har 
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uddybet dette synspunkt i et notat, hvoraf det fremgår, at selskabet anbefaler, at benchmarking-
modellen suppleres med yderligere et aspekt, hvor en analyse af selskabernes udvikling af 
omkostninger inddrages. 

Resultatet af sidste års benchmarking var for City Elnet 60,4. I dette års benchmarking er 
resultatet for City Elnet oppe på 81,3. Benchmarkingen viser derfor en markant forbedring for 
selskabet. Det absolutte krav til City Elnet fra sidste års benchmarking er større end kravet fra i 
år – både i udkast til afgørelse, som DONG har set, og i resultaterne fra benchmarkingen, som 
blev udsendt efter høringen. Her skal det dog bemærkes, at det udkast til afgørelse, som DONG 
har set, indeholdt et øget procentkrav til City Elnet i forhold til sidste år. I absolutte krav var der 
imidlertid tale om et fald, idet den højere procentsats blev anvendt på et lavere beløb (fordi 
omkostningerne var blevet reduceret). 

Med den endelige benchmarkfraktil mødes City Elnet ikke af øget krav i form af højere 
procentsats, idet selskabet også i år – ligesom sidste år – får tildelt et krav på 3,0 pct. - men altså 
et noget lavere samlet beløb. 

Når City Elnet ikke umiddelbart rykker sig flere intervaller, hænger det sammen med, at tilsynet 
finder det rimeligt at skærpe kravene til selskaberne i dette års benchmarking.  

DONG anfører, at der i dette års benchmarking er sket en indsnævring af referencegruppen. 
Sidste år udgjorde referencegruppen 25 pct. af landets samlede netvolumen. Dette tal er efter 
DONGs udregninger faldet til 16 pct. af den samlede netvolumen. Derudover har DONG 
analyseret de selskaber, der i årene 2005, 2006 og 2007 ligger blandt de øverste 10 henholdsvis 
25 pct. af selskaberne. Det fremgår af denne analyse, at der sker en vis udskiftning af de 
selskaber, som udgør benchmarkingens top. DONG finder det uholdbart, og vurderer i øvrigt, at 
fænomenet skyldes, at selskaber udskyder investeringer eller udskyder at besætte stillinger for 
derved at fremtræde effektive. 

Det fremgår ikke helt klart, hvorledes DONG kommer frem til disse tal. Det er ikke korrekt, at 
der er sket en indsnævring af referencegruppen – den udgør også i dette års benchmarking de 
øverste 25 procent af den samlede netvolumen. Selskaberne benchmarkes ligesom sidste år mod 
benchmarkfraktilen, som er et vægtet gennemsnit af referencegruppens omkostningsindeks. 
Derfor er det muligt for de dårligste medlemmer af referencegruppen at få effektiviseringskrav. 

Med hensyn til det af DONG anførte vedrørende de ændrede placeringer for selskaberne og 
baggrunden derfor (udskudte investeringer m.v.) lægger tilsynet til grund, at selskaberne 
foretager investeringer med henblik på at sikre forsyningssikkerheden og nettets operationalitet. 
Hvis et selskab undlader at foretage nødvendige investeringer i nettet, vil selskabet på længere 
sigt få mange nedbrud og vil dermed ikke leve op til kravene til kvalitet i leveringen. Hvad angår 
manglende besættelse af stillinger, så er det klart, at manglende genbesættelse af stillinger giver 
sig udslag i øget effektivitet. I øvrigt kan her henvises til tilsynets ovenstående kommentarer til 
Dansk Energis høringssvar, s. 13-14. Heri er også illustreret (med udgangspunkt i 
distributionsselskaberne), at selskabernes placering i benchmarkingen generelt set ikke er ændret 
voldsomt fra 2006 til 2007. I en benchmarking som denne er det helt naturligt, at nogle selskaber 
bevæger sig op og nogle selskaber bevæger sig ned i rangeringen af selskaber. Derfor er det ikke 
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et problem, hvis enkelte selskaber i toppen skiftes ud fra år til år. Sigtet med benchmarkingen er 
jo netop, at selskabernes udsættes for konkurrencelignende vilkår. 

Endelig anbefaler DONG, at kundeværdi indarbejdes i modellen. Hermed mener selskabet, at 
kundetilfredshed og kundeværdi skal indarbejdes i modellen. 

Energitilsynet overvejer løbende forbedringer af modellen, og det af DONG foreslåede er et af 
disse punkter. I internationale kredse diskuteres det, hvorledes disse parametre kan inddrages i en 
benchmarking. Tilsynet deltager i disse drøftelser, men på nuværende tidspunkt er inddragelsen 
af dette punkt i benchmarking af elnetselskaber imidlertid ikke gennemarbejdet. Derfor vil det 
først være aktuelt på lidt længere sigt at vurdere, om dette skal inddrages i modellen. 

DONG har i tidligere høringssvar anbefalet, at antallet af 10kV-udføringer skal indgå i 
undersøgelsen af rammevilkår for benchmarkingen af kvalitet i levering med henblik på at 
indføre en korrektionsfaktor. DONG ønsker, at tilsynet skulle have indsamlet data om antallet af 
alle selskabernes 10kV-udføringer efter at tilsynet modtog DONGs første høringssvar. 

Tilsynet fandt på baggrund af DONGs høringssvar ikke grundlag for at gennemføre en 
ekstraordinær indsamling af data i en periode, hvor selskaberne var præget af medarbejdernes 
sommerferie, og et fornuftigt datagrundlag dermed sandsynligvis først ville foreligge på et yderst 
fremskredent tidspunkt. I øvrigt kan henvises til tilsynets uddybende begrundelse i bilag 1, s. 8 i 
tilsynets bemærkninger til DONGs første høringssvar. 

DONG anfører, at selskabet Nord Elnet straffes som følge af historisk netbygningsstrategi. Den 
struktur, som nettet har, betyder, at selskabet år efter år vil blive ramt af 
forbrugerkompensation, hvis ikke tilsynet yderligere korrigerer for rammevilkår i 
benchmarkingen af kvalitet i levering.  

I modellen for benchmarking af kvalitet i levering er der taget hensyn de spændingsniveauer, 
som de enkelte selskaber opererer på. Tilsynet har ikke fundet grundlag for yderligere at 
korrigere selskaberne for rammevilkår i denne benchmarking. Det skal fremhæves, at 
benchmarkingen af kvalitet i levering skal ses i sammenhæng med benchmarkingen af 
økonomisk effektivitet, hvori der netop tages udgangspunkt i det enkelte selskabs net, og hvor 
der er fundet grundlag for at korrigere for fordyrende rammevilkår. Tilsynet finder ikke, at 
DONG har fremført forhold, der begrunder, at DONG Nord Elnet bliver uretfærdigt behandlet i 
den samlede benchmarking. 

DONG ønsker, at selskabernes omkostninger til energisparerådgivning skal holdes ude af den 
økonomiske benchmarking.  

Tilsynet finder ikke umiddelbart anledning til helt at trække denne post ud af benchmarking-
modellen, idet det er tilsynets klare opfattelse, at også energisparerådgivning skal ske effektivt.  

Sluttelig foreslår DONG, at varslede afbrud som følge af kabellægning vægtes med 10 pct. i 
benchmarkingen af kvalitet i levering, således at disse afbrud sidestilles med afbrud som følge af 
3. part. 
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Energitilsynet henviser her til kommentarerne til Dansk Energis høringssvar ovenfor, s. 18. 

Høringssvar fra N1 

N1 afgiver et samlet høringssvar fra de tre regionale transmissionsselskaber, Midtjyske Net, 
Sydøstjyske Net og Syd Net.  

De tre selskaber forklarer, at disse tre selskaber, der mødes af krav på henholdsvis 3,0, 1,5 og 0 
procent, administreres og serviceres på helt samme måde. Det gode resultat for Syd Net er 
derfor ikke udtryk for, at der er tale om et selskab, der drives mere effektivt end de to andre 
selskaber. Det gode resultat for Syd Net fremkommer fordi der er tale om et gammelt net, der 
snart skal udskiftes. Det betyder, at Syd Net i 2007 kun har foretaget ganske få 
vedligeholdelsesopgaver ligesom selskabet har meget lave afskrivninger. Dette vil ændre sig, når 
selskabet skal investere i nye net. Herefter vil Syd Net få et dårligt benchmarkingresultat.  

Umiddelbart finder Energitilsynet det ikke problematisk, at Syd Net får det bedste resultat, selv 
om selskaberne drives og administreres sammen. Der er jo tale om forskellige net, og det er 
forskellene i nettene, der er årsag til de forskellige resultater. Netvolumenmodellen bruges netop 
til sammenligne omkostninger på tværs af forskellige net. Energitilsynet er derfor ikke af den 
opfattelse, at forskelle i krav til selskaber, der drives sammen, er et symptom på svagheder i 
modellen. Imidlertid er tilsynet – som allerede anført på s.14-15 – indstillet på, at der med tiden 
skal foretages en analyse af sammenhæng mellem selskabernes afskrivninger og selskabernes 
resultat i benchmarkingen. 

De tre selskaber anfører, at det er problematisk, at effektivitetskravene for 2009 først udmeldes 
oktober 2008 og at selskaberne ikke i høringsfasen har fået udleveret Energitilsynets regneark 
med beregninger.  

Naturligvis er tilsynet klar over, at det er meget sent på året, at kravene for det følgende år 
udmeldes. Det er imidlertid ikke muligt at have resultaterne klar før september eller oktober, 
fordi selskabernes regnskaber først er færdige med udgangen af maj måned. I dette års 
benchmarking var reguleringsregnskaberne fra samtlige selskaber af betydende størrelse for 
benchmarkingen først tilsynet i hænde medio juli måned. 

Høringssvar fra KE Transmission 

KE Transmission anfører, at der i benchmarking-modellen burde være en differentiering eller 
kompensering ved driftsomkostninger afhængig af de enkelte transmissionsselskabers 
geografiske arbejdsområde. KE Transmission forklarer, at selskabet har overordentlige store 
omkostninger til husleje, fordi selskabets stationsanlæg alle må placeres indendørs i større 
bygningskomplekser. 

Hertil kan tilsynet bemærke, at der i modellen er taget hensyn til forskelle i rammevilkår for de 
regionale transmissionsselskaber. Som det fremgår af sagsfremstillingens pkt. 106 er 
transmissionsselskaberne delt op i to grupper, som er sammenlignelige. Tilsynet har ikke fundet 
yderligere basis for korrektioner for rammevilkår. 
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Høringssvar fra NOE, RAH, Thy-Mors Energi, Thy Højs pændingsværk og Vestjyske Net 
60 kV 

Selskaberne RAH, Thy-Mors Energi, Thy Højspændingsværk, NOE Net samt det regionale 
transmissionsselskab Vestjyske Net 60 kV har valgt at indsende et samlet høringssvar.  

Selskabernes høringssvar omhandler i vidt omfang de særlige rammevilkår, som elnet-selskaber 
placeret i det vestlige Jylland er underlagt. Det drejer sig om korrosion af materiel som følge af 
højt saltindhold i luften, om de særlige forhold, som selskaber, der aftager meget elektricitet fra 
decentral produktion er underlagt samt kundetæthedens betydning for rammevilkårene. 

Selskaberne anfører, at materiel placeret tættere ved kysten er udsat for korrosion i højere grad 
end materiel placeret langt fra kysten. Det hænger sammen med det høje saltindhold, der er i 
luften i kystnære områder. 

Selskaberne forklarer også, at netselskaber placeret, hvor der er en overvægt af decentral 
produktion, er henvist til at investere i kraftige stations- og ledningsanlæg. Selskaberne foreslår 
på denne baggrund, at der i benchmarkingmodellen indføres en korrektionsfaktor, der tilgodeser 
dette. Selskaberne forklarer også, at tilslutning af decentral produktion ikke sker med samme 
grad af leveringssikkerhed som når der etableres tilslutning for forbrugere. Det betyder konkret, 
at der ved fejl i nettet må foretages flere handlinger, hvilket igen betyder, at genetableringen af 
forsyningen i disse områder tager længere tid, end i net, hvor der ikke er decentral produktion. 
Af denne grund bør der indføres en korrektionsfaktor, når selskaberne benchmarkes på 
afbrudsvarighed. 

Tilsynet har undersøgt, om selskaber ved Vestkysten (som dermed kan være udsat for korrosion) 
får en lavere score i tilsynets benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i 2007 
end selskaber der ikke ligger ved Vestkysten. Jf. bilag 12 kan der hverken for 
distributionsselskaber eller transformerforeninger påvises en sådan sammenhæng. Ydermere er 
tendensen, at distributionsselskaber ved Vestkysten får en højere score i benchmarkingen end 
andre, men dette er dog ikke statistisk signifikant.  

Tilsynet har ikke kunnet udføre tilsvarende undersøgelse af resultaterne i benchmarkingen af 
økonomisk effektivitet for selskaber i tyndt befolkede områder med meget decentral produktion, 
da det ikke er klart, hvilke selskaber der falder ind under denne kategori. Mest afgørende er det 
dog, at der grundlæggende stilles samme krav til kvalitet i levering overalt i landet. 

Tilsynet finder på baggrund af ovennævnte forhold og på det foreliggende grundlag ikke basis 
for at korrigere for korrosion og decentral produktion i benchmarkingen. 

Høringssvar fra HEF 

HEF gør i sit høringssvar opmærksom på endnu en post, der henhører under ekstraordinære 
omkostninger. Derudover gør selskabet opmærksom på, at selskabet har et 20 kV 
mellemspændingsnet, som det er dyrere at vedligeholde end et tilsvarende 10 kV anlæg. Dette 
tages der ikke højde for i benchmarkingen.  

Kategorierne for netkomponenter i netvolumenmodellen er fastsat ud fra hvorledes et typisk 
elnet så ud i 2005, hvorfra omkostningsækvivalenterne er fastsat, og ligger fast for 2006-2009. 
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Der er ikke lavet kategorier for atypiske netkomponenter, som kun enkelte selskaber havde i 
2005. Tilsynet forventer at opdatere omkostningsækvivalenterne i netvolumenmodellen med data 
fra 2009 til brug for reguleringsperioden 2010-2013. Hvis en række selskaber har 20 kV 
mellemspændingsnet i 2010, så vil der blive lavet særskilte 20 kV netkomponenter.  

Med hensyn til den sene indberetning af en ekstraordinær omkostning henvises til indledningen 
af dette bilag, s.11 samt til bilag 10, hvoraf det fremgår, at de selskaber, der for sent har anmeldt 
ekstraordinære omkostninger i dette års benchmarking, får lejlighed til at anmelde 
”gamle”ekstraordinære omkostninger forud for næste års benchmarking..  

Høringssvar fra TRE-FOR 

Indledningsvis støtter TRE-FOR benchmarking-modellen og finder, at der er tale om et nyttigt 
værktøj, som kan hjælpe selskabet i dets bestræbelser på effektivisering. TRE-FOR er dog af den 
opfattelse, at kun hvis regneark med beregningerne udleveres, kan selskabet få fuldt udbytte af 
benchmarkingen. 

TRE-FOR gør også opmærksom på, at selskabernes samlede omkostninger til 
energisparerådgivning er steget fra 247 mio. kr. i 2005 til 454 mio. i 2007. Derfor anbefaler 
selskabet, at der sker en tilpasning af omkostningsækvivalenterne. 

Endelig finder selskabet, at der i den nuværende regulering sker en skævvridning, fordi 
benchmarkresultaterne medfører en regulering af selskabernes indtægtsrammer. Men disse 
indtægtsrammer er fastsat med en meget stor spredning selskaberne imellem. 

Der skal ikke ske en tilpasning af omkostningsækvivalenter i dette års benchmarking, da disse 
ligger fast for perioden 2006-2009 på baggrund af data fra 2005. At selskabernes omkostninger 
er steget siden 2005 er ikke relevant for benchmarkingen, da kun det relative forhold mellem 
omkostningsækvivalenterne er steget. Naturligvis ændrer det relative forhold mellem forskellige 
typer af omkostninger sig over tid, og derfor opdateres omkostningsækvivalenterne hvert 4. år. 
En årlig opdatering af omkostningsækvivalenter vil være yderst byrdefuldt for selskaberne og vil 
ikke give tilstrækkeligt med ny information til at retfærdiggøre dette. 

Med hensyn til den store spredning i indtægtsrammerne er dette ikke et forhold, som 
benchmarking-modellen kan eller skal rette op på. 

Høringssvar fra SEAS-NVE Net 

SEAS-NVE svarer på vegne af både distributions- og transmissionsselskabet. 

Udover at tilslutte sig Dansk Energis høringssvar påpeger selskabet, at der er en stor svaghed 
ved modellen, idet der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem store afskrivninger og høj 
leveringskvalitet. Det betyder, at de selskaber, der nu kabellægger for at opnå en høj 
leveringskvalitet, bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt af modellens sparekrav, ligesom disse 
selskaber står i den situation, at lige meget, hvad de gør, så vil de blive ramt – enten som følge af 
store investeringer eller som følge af dårlig leveringskvalitet. 

Som påpeget ovenfor i bemærkningerne til Dansk Energis høringssvar er driftsomkostninger og 
afskrivninger over en længere periode indbyrdes substitutter. Dette gælder dog ikke 
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nødvendigvis for det enkelte år. Tilsvarende behøver der heller ikke være sammenhæng mellem 
et selskabs afskrivninger og leveringskvalitet i det enkelte år. Over en længere periode vil 
investeringer i nettet dog alt andet lige blive belønnet med en høj kvalitet i levering. I øvrigt 
henvises til afsnittet om kabellægning i tilsynets bemærkninger til Dansk Energis høringssvar, s. 
14-15.   

Selskabet finder også, at de selskaber, der har tilendebragt kabellægningen til lave priser, i dag 
sidder med lave afskrivninger og en høj leveringskvalitet. Disse selskaber kommer af historiske 
årsager bedre ud af benchmarkingen selv om de eksempelvis måtte være ringere drevet og ledet 
end de selskaber, der kabellægger i dag. 

Tilsynet finder det rimeligt, at selskaber der investerer til lavere omkostninger end andre 
selskaber belønnes med en højere effektivitet. Dog skal det nævnes, at tilsynet finder, at der bør 
gennemføres en analyse af sammenhængen mellem investeringer/afskrivninger og 
driftsomkostninger, når der foreligger en passende tidsserie. 

Selskabet finder det også urimeligt, at selskaber, der udviser en økonomisk effektivitet på fx 99 
pct. pålægges effektiviseringskrav. 

Energitilsynet er ikke enig i dette synspunkt. I princippet er alle virksomheder på et givent 
marked nødt til løbende at foretage tilpasninger med henblik på at øge produktiviteten. Hvis en 
virksomhed med høj produktivitet i et marked præget af konkurrence ikke løbende forbedrer 
produktiviteten vil sådan en virksomhed hurtigt blive konkurreret ud af markedet. Der kunne 
derfor argumenteres for, at alle selskaber – selv selskaber med en økonomisk effektivitet på 100 
pct. bør være underlagt effektiviseringskrav og dermed beskæring af indtægtsrammen. Tilsynet 
har imidlertid valgt at friholde selskaber med en økonomisk effektivitet på 100 pct. (eller 
derover5) fra effektiviseringskrav medmindre disse selskabers kvalitet i leveringen udløser 
forbrugerkompensation. I det omfang sådanne selskaber effektiviserer, vil sådanne 
effektiviseringer giver selskaberne mulighed for en endnu højere forrentning. 

Selskabet finder det urimeligt, at der er fastsat en beløbsgrænse for ekstraordinære 
omkostninger, der tages som en procentdel af netvolumen. Det betyder, at store selskaber får en 
meget høj beløbsgrænse, og selskabet foreslår, at der fastsættes en beløbsgrænse for de store 
selskaber i absolutte tal. Selskabet foreslår 250.000 kr.  

Beløbsgrænsen er fastsat både fordi beløb under beløbsgrænsen trods alt påvirker benchmarking-
resultatet i mindre grad og af hensyn til selskaberne, fordi tilsynet ikke ønsker at fremme en 
kultur, hvor store ressourcer afsættes til at finde mange små beløb.  

Selskabet har også et par betragtninger omkring søkabler. 

Selskabet finder, at øer forsynet med 10kV søkabler bør friholdes for benchmarking af 
leveringskvalitet. Selskabet finder, at det ikke er samfundsmæssigt forsvarligt at forlange, at 
forsyningssikkerheden på øer, der forsynes via 10 kV søkabler, skal være den samme som på 
fastlandet.  
                                                 
5 I dette års benchmarking er det mest effektive selskab Bjerringbro Elværk med en økonomisk effektivitet på 115 
pct., (idet Nibe Elforsyning Net Amba er defineret som outlier). 
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Tilsynet stiller sig uforstående over for denne bemærkning. I SEAS-NVEs område har der været 
fejl på søkabler, som har resulteret i afbrud på øer, men selskabet har ikke anmeldt de afbrud der 
hidrører fra sådanne hændelser, og de tæller ikke med i afbrudsstatistikken for SEAS-NVE. Da 
selskabet imidlertid pålægges forbrugerkompensation selv uden disse afbrud, har tilsynet valgt 
ikke at foretage sig yderligere i anledning af selskabets anmeldelse. Tilsynet finder umiddelbart, 
at også afbrud på øer skal medregnes. 

Ud fra resultatet af benchmarkingen er der ikke noget der tyder på, at selskaber, der servicerer 
øer har større tendens til isoleret set at overskride varighedstærsklen end andre selskaber, se bilag 
12. 

Selskabet finder, at afskrivningsækvivalenterne for søkabler ser meget underlige ud. Selskabet er 
kommet frem til, at det fremgår af det tilsendte talmateriale, at et søkabelanlæg kun koster 1/3 af 
hvad et landkabel koster. 

Det fremgår ikke, hvorledes selskabet er kommet frem til disse tal. De er imidlertid ikke 
korrekte. Det fremgår af tabel 2 i bilag 3, at afskrivningsækvivalenten for et 50 kV kabel ligger 
på 37.161 kr. og for et 50 kV søkabel ligger på 41.822 kr.  
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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 første gang, selskaberne har indberettet, hvor mange af deres kunder, der har oplevet 
henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og derover. Idet selskaberne har indberettet oplysninger på 
enkeltkundeniveau, har tilsynet en mere omfattende opgørelse af kvalitet i levering af elektricitet 
i forhold til afbrud på aggregeret niveau. Formålet har været, at tilsynet således har bedre 
mulighed for at vurdere, om der er enkelte kunder eller kundegrupper, som oplever mange 
afbrud, selv om selskabet på aggregeret niveau har en tilfredsstillende kvalitet i levering af 
elektricitet.  

Selskaberne har indberettet data vedrørende enkeltkunders afbrud i 2007 for 0,4-6 kV- og for 6-
25 kV-spændingsniveauerne, herunder om afbruddene er varslede eller uvarslede6. Det skal 
bemærkes, at for 2007 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 tilsynet valgt at se bort fra afbrudsvarighed i benchmarkingen af kvalitet i levering af 
elektricitet på enkeltkundeniveau i 2007. 

De forskellige afbrudstyper7 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 tilsynet dog kun bedt selskaber om at opdele afbruddene på uvarslede og varslede, hvilket 
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 7 a-c beskrives med sammenhængende eksempler, hvorledes selskabernes kvalitet i 
levering af elektricitet på enkeltkundeniveau beregnes og anvendes i benchmarkingen. 

                                                 
6 31selskaber har ikke opdelt deres enkeltkunders afbrudshyppigheder på uvarslede henholdsvis varslede afbrud i 
deres indberetninger. For disse selskaber har tilsynet approksimeret fordelingen ved at fordele 
enkeltkundeafbrudshyppighederne på uvarslede og varslede afbrud efter det enkelte selskabs fordeling af uvarslede 
henholdsvis varslede afbrud på aggregeret niveau. Hvis et af disse selskaber fx har 70 uvarslede afbrud og 30 
varslede afbrud på aggregeret niveau opdeles selskabets enkeltkundeafbrudshyppigheder på uvarslede og varslede 
afbrud med vægtene 70 pct. henholdsvis 30 pct.  
7 De forskellige afbrudstyper er uvarslede og varslede afbrud samt afbrud som følge af henholdsvis 3.-part, force 
majeure og hændelser uden for eget statistikområde. 



 29/106 
 
 

Boks 1a: Eksempel på vægtning af uvarslede og varsl ede 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 B, 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 B: Selskab A’s fordeling af antal afbrud på e nkeltkundeniveau 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 9001 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 

Note 1: Enkeltkunder med 0 varslede afbrud vægtes ikke med 50 pct., da der ikke er afbrud, 
der kan vægtes  
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 tilsynet 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 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 
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mange afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde i benchmarkingen efter 
korrektionen have et lavere antal kunder, der har oplevet afbrud i de respektive intervaller (0, 1, 
…, 10 afbrud eller derover). 
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Boks 1b: Eksempel på korrektionsfaktor beregnet eft er selskabets fordeling af 
afbrudstyper 

Denne boks bygger videre på de sammenvejede antal uvarslede og varslede afbrud på 
enkeltkundeniveau i boks 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 C nedenfor. For hvert selskab beregnes en 
korrektionsfaktor, Ki med udgangspunkt i denne tabel.  
 
Tabel C: Selskabs A’s afbrud på aggregeret niveau f ordelt 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 B i boks 7 a. 
Kilde: Konstrueret regneeksempel. 
 
I step 1 i tabel D beregnes andelen af selskabs A’s afbrud som skyldes force majeure 
og fejl uden for eget statistikområde. Der anvendes fordelingen af afbrud på 
aggregeret niveau. Det fremgår af tabellen, at 25 pct. af alle selskab A’s afbrud 
skyldes force majeure og fejl uden for eget statistikområde. Det vil sige, at 
korrektionsfaktoren herfor isoleret set er 75 pct. I step 2 i tabel D beregnes andelen af 
afbrud som følge af 3.-part til 20 pct. Da afbrud som følge af force majeure og afbrud 
uden for eget statistikområde vægtes med 0 og afbrud som følge af tredjepart vægtes 
med 10 pct., kan korrektionsfaktoren i step 2 opgøres som uvarslede og varslede 
afbrud i pct. af alle afbrud tillagt 10 pct. af andelen af tredjepartsafbruddene. Det vil 
sige (60 + 60 + 30*0,1)/200 = 82 pct, jf. tabel D. I step 3 multipliceres de to 
korrektionsfaktorer, hvorved der fremkommer én samlet korrektionsfaktor på 61,5 
pct. 
 
Tabel D: Beregning af korrektionsfaktor, K A, for selskab A 
Step Forklaring Afbrudsandel Korrektionsfaktor 
1 Vægtning af afbrud som 

følge af force majeure 
og fejl uden for eget 
statistikområde 

(IV+V)/VI: 
(20+30)/200  
=25 pct. 

100pct.-((IV+V)/VI): 
100pct.-25pct.  
= 75 pct. 

2 
Vægtning af afbrud som 
følge af 3.-part 
(approksimation) 

III/(I+II+III): 
30/(60+60+30)  
=20pct.  

(100pct.-(III/(I+II+III)))*100 
pct.+(III/(I+I+III))*10pct.: 
(100pct.-20pct.)*100 pct.  
+20pct.*10pct.=82 pct. 

3 Samlet vægtning  KA=75 pct.*82 pct. = 61,5 pct.  
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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.).8 Korrektionen sker ved at 
multiplicere den beregnede korrektionsfaktor på selskabets fordeling af antal afbrud på 
intervallerne 0, 1, …, 10 afbrud og derover, jf. boks 1 c.  

Boks 1c: Eksempel på fordeling af enkeltkunders afb rudshyppighed 

I denne boks fortsættes eksemplet fra boks 1 a og 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 7 b. Fordelingen af antal afbrudte kunder på enkeltkundeniveau efter 
korrektionen beregnes ved at multiplicere d med KA.  
 
Tabel E Selskabs A’s fordeling af afbrud på enkeltk undeniveau 
 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. 
                                                 
8 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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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 2007 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 13. 

Tabel 1: Samlet fordeling af enkeltkunders afbrudsh yppighed 

Antal afbrud 0,4-6 kV (pct.) 6-25 kV (pct.) 
0  98,0 87,9 
1 1,6 8,5 
2 0,3 2,5 
3 0,1 0,7 
4 0,1 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, jf. pkt. 127-128 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 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 2: Eksempel på beregning af forbrugerkompensat ion 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 2007, 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. 
Minimumskvaliteten i levering af elektricitet fastsættes som den kvalitet i levering 
af elektricitet, som 99,5 pct. af kunderne oplevede i 2007.  
 
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 F. 
 
Tabel F: Beregning af forbrugerkompensation som føl ge 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 F 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 2007 har haft mindst 4 afbrud 
på 6-25 kV-spændingsniveauet. 
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Bilag 4: Omkostningsækvivalenter 

Til brug for netvolumenmodellen, som er detaljeret beskrevet i bilag 5, 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 
1. Således bliver selskaberne i højere grad kompenseret via omkostningsækvivalenten ”kabler på 
50 kV-niveau” end ”kabler på 10 kV-niveau” i netvolumenmodellen. 

Boks 3: 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.  Selskaberne driftsomkostninger og 
afskrivninger fremgår af deres anmeldte reguleringsregnskaber.  
 
Omkostningsækvivalenter er altså et centralt begreb i netvolumenmodellen. 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 
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henførte omkostninger med anførte styk opnås et udtryk for, hvor mange enhedsomkostninger 
selskaberne i gennemsnit bruger inden for hver kategori.  
Som udgangspunkt udregnes omkostningsækvivalenter særskilt for regionale 
transmissionsselskaber henholdsvis for distributionsselskaber/transformerforeninger.  

Imidlertid har tilsynet 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. 

Omkostningsækvivalenter for regionale transmissionsselskaber fremgår af tabel 2, og 
omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger fremgår af tabel 3. 

Tabel 2: Omkostningsækvivalenter for regionale tran smissionsselskaber 

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 
23 1 - 1 omkostninger 0,14  0,14 
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Tabel 3: Omkostningsækvivalenter for distributionss elskaber 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 
 
 
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.  
 
For hver af kategorierne 1 til 20 har tilsynet udregnet omkostningsækvivalenter ved at dividere 
selskabernes henførte omkostninger med de oplyste antal netkomponenter. Omkostnings-
ækvivalenten for kunderelaterede omkostninger (kategori 21) er udregnet ved at dividere de 
henførte omkostninger med antallet af målere. Det skyldes, at antallet af kunder vurderes at drive 
de kunderelaterede omkostninger.  
 
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. 
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Omkostningsækvivalenten for såkaldte 1-1 omkostninger (kategori 23) udregnes ved at dividere 
de henførte omkostninger med mængden af transporteret strøm målt i kWh. 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. 

1-1 omkostninger udgøres af omkostninger til overliggende net, omkostninger til rådgivning om 
energibesparelse samt omkostninger til rådgivning om elsikkerhed. 

Regionale transmissionsselskaber udfører imidlertid ikke energirådgivning. Derfor udregnes 
omkostningsækvivalenten for 1-1 omkostninger ved at dividere de henførte omkostninger med 
de forventede omkostninger 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. 

I tabel 3 findes en beskrivelse af metoder til fastsættelse af omkostningsækvivalenter. For hver 
kategori specificeres dels hvilke aktiviteter, der driver omkostningerne, og dels hvilken størrelse 
omkostningerne normeres med for at udregne omkostningsækvivalenten.  

Tabel 4: Metode til fastsættelse af omkostningsækvi valenter 

 

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 5: Detaljeret gennemgang af benchmarking-mode l 

Nærværende bilag beskriver alene den økonomiske benchmarking-model, herunder fastsættelse 
og udmøntning af effektiviseringskrav som følge af resultaterne i den økonomiske benchmarking 
af selskabernes omkostningseffektivitet. 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 tilsynsnotatet og i bilag 3. 

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 at korrigere for forskelle i omfanget af fordyrende rammevilkår for de regionale 
transmissionsselskaber, benchmarkes denne type selskaber i to grupper hver for sig (jf. bilag 8).  

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 2007 samt omkostningsækvivalenterne for 2005, som ligger fast for 
perioden 2006-2009. 

Netvolumenmodellen 

Netkomponenter 

Den benyttede benchmarkmodel kaldes for netvolumenmodellen og er konstrueret ved at 
definere en række kategorier af selskabernes omkostningsdrivende arbejdsopgaver. Kategorierne 
består hovedsageligt af en række forskellige tekniske netkomponenter. For eksempel udgør 
antallet af kilometer kabel en selvstændig kategori, fordi selskabers omkostninger til 
vedligeholdelse og afskrivning stiger med antallet af kilometer kabel. 

Kategorierne består foruden en række netkomponenter også af administrationsomkostninger, 
omkostninger til kundehåndtering samt såkaldte 1:1 omkostninger. 1:1 omkostninger indeholder 
især omkostninger til rådgivning om energibesparelse. 

Omkostningsækvivalenter 

Metoden indebærer, at hvert selskab fordeler sine omkostninger på hver af kategorierne, 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 af kategorierne. Dette kaldes også for omkostningsækvivalenter. De 
enkelte kategorier vægtes dermed i forhold til størrelsen på de omkostninger, de giver anledning 
til. For eksempel bruger selskaberne i gennemsnit flere enhedsomkostninger på at drive kabler på 
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50 kV niveau end de har i enhedsomkostninger på at drive kabler på 10 kV niveau. Kabler på 50 
kV niveau har derfor en større omkostningsækvivalent end kabler på 10 kV niveau.  

Selskabernes 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          

,          omk 

fordeling
i

fordeling
i

=

=

=

=

=

−−+=

i

i

RR
i

RR
i

ii
RR

i
RR
i

omknæreekstraordi

nettab

gerafskrivnin

driftsomk

hvoromknæreekstraordinettabgerafskrivnindriftsomk

 

Selskaberne opgør deres omkostninger for en række 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 

gerafskrivnin fordeling,
i

drift fordeling,
i

fordeling
i

gerafskrivnin fordeling,
i

drift fordeling,
i

fordeling
i

=

=

=

+= hvor

 

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. Tilsynet 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 transformerforeninger.  

Omkostningsækvivalenter for de regionale transmissi onsselskaber 

For regionale transmissionsselskaber udregnes omkostningsækvivalenter som udgangspunkt 
selvstændigt. Der indgår dog data fra distributionsselskaberne i beregningen af ækvivalenter på 
50/60 kV spændingsniveauet.   
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 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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ion transmissreg

ion transmiss
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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          

,

gerafskrivnin ion, transmissreg

drift ion, transmissreg

ion transmissreg
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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          

hvor ,             7,...,1,

ion transmiss
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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          

hvor ,               7,...,1,

ion transmiss
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Omkostningsækvivalenter for regionale transmissionsselskaber fremgår af tabel 5 herunder. 
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Tabel 5: Omkostningsækvivalenter for regionale tran smissionsselskaber 

Kategor
i 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 Administrationsomkostninge

r 0,38  0,38 
23 1 - 1 omkostninger 0,14  0,14 

 

For hver af kategorierne 1 til 20 har tilsynet 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 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. 
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Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger 

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 transformerforeninger 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: 

j kategori  tilhørende                                                                

er erforening transformoger onsselskabdistributifor nt gsækvivaleafskrivnin          

j kategori    til                                                  

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor valent driftsækvi          

j kategori til                                                  

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning          

,

gerafskrivnin er, transformogon distributi

drift er, transformogon distributi

er transformogon distributi

gerafskrivnin er, transformogon distributidrift er, transformogon distributier transformogon distributi
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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                                                  

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor valent driftsækvi          
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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          

6,...,1 ;35,...,1,

gerafskrivnin , ,
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Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger fremgår af tabel 6. 
 

Tabel 6: Omkostningsækvivalenter for distributionss elskaber og transformerforeninger 

Kategor
i 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 Administrationsomkostninge

r 0,38  0,38 
23 1 - 1 omkostninger 7,38  7,38 
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For hver af kategorierne 1 til 20 har tilsynet 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 
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. 

Benchmarking af de regionale transmissionsselskaber   

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 
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 regionale transmissionsselskaber opgøres selskabernes omkostningsindeks i de to forskellige 
grupper som: 
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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 omkostningsmæssige effektivitet opgøres herefter ved at sætte det 
enkelte selskabs omkostningsindeks i forhold til gennemsnittet af omkostningsindeks for de mest 
effektive selskaber. Antallet af mest effektive selskaber bestemmes ved det antal selskaber, der 
har de laveste enhedsomkostninger og tilsammen udgør 25 procent af den samlede netvolumen i 
gruppen. 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.   

For regionale transmissionsselskaber opgøres et mål for selskabernes omkostningsmæssige 
effektivitet ved:       

n gruppeer der tilhør                                                    

 ber,ionsselska transmissregionale effektivemest  defor  sindeksomkostning af gennemsnit
n gruppe on, transmisireg

          

n gruppeer der tilhør i, onsselskabtransmissiregionalt for  sindeksomkostning 
n gruppe on, transmisireg

          

n gruppeer der tilhør                                                      

 i, onsselskabtransmissiregionalt for et effektivit smæssigomkostning relativ
n gruppe ion, transmissreg

          

          

100
n gruppe ion, transmissreg

n gruppe ion, transmissreg
 lavn gruppe ion, transmissreg
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Målet for omkostningsmæssig effektivitet kan antage værdier mellem 0 og 100 procent Selskabet 
med det laveste omkostningsindeks er det mest effektive selskab og får et tal på 100 procent. En 
værdi tæt på 100 procent er et udtryk for et selskab med en høj målt omkostningsmæssig 
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effektivitet, mens en værdi tæt på 0 procent er et udtryk for en lav omkostningsmæssig 
effektivitet. 

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 
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 ved: 

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          
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Herefter korrigeres selskabernes omkostningsindeks med kundetætheden efter fremgangsmåden 
beskrevet i bilag 9. 

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. Antallet af mest effektive selskaber 
bestemmes ved det antal selskaber, der har de laveste korrigerede omkostningsindeks og 
tilsammen udgør 25 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.   

For distributionsselskaberne opgøres et mål for selskabernes omkostningsmæssige effektivitet 
ved:       
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ronselskabedistributi effektivemest  defor                                   

sindeksomkostning ededskorrigerkundetæthe af gennemsnit          

i onselskabdistributifor  sindeksomkostninget dskorrigerkundetæthe           

i onselskabdistributifor et effektivit smæssigomkostning relativ          

100
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Målet for omkostningsmæssig effektivitet kan antage værdier mellem 0 og 100 procent Selskabet 
med det laveste omkostningsindeks er det mest effektive selskab og får et tal på 100 procent. En 
værdi tæt på 100 procent er et udtryk for et selskab med en høj målt omkostningsmæssig 
effektivitet, mens en værdi tæt på 0 procent er et udtryk for en lav omkostningsmæssig 
effektivitet. 

Benchmarking af transformerforeninger 

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 
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 transformerforeninger udregnes 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,

=

=

=

=

=

=

=

=
∑

−−+
=

rtransformeogondistributi
jw

rtransforme
ijn

rtransforme
iomknæreekstraordi

rtransforme
inettab

ransformer
igerafskrivnin

rtransforme
idriftsomk

rtransforme
ie

j

j

rtransforme
ijn

rtransformeogondistributi
jw

rtransforme
iomknæreekstraordi

rtransforme
inettab

rtransforme
igerafskrivnin

rtransforme
idriftsomkrtransforme

ie

 

Et mål for selskabernes omkostningsmæssige effektivitet opgøres herefter ved at sætte dets 
omkostningsindeks i forhold til gennemsnittet af omkostningsindeks for de mest effektive 
selskaber. Antallet af mest effektive selskaber bestemmes ved det antal selskaber, der har de 
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laveste omkostningsindeks og tilsammen udgør 25 procent af alle selskabers 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.   

For transformerforeninger opgøres et mål for selskabernes omkostningsmæssige effektivitet ved:       

sindeksomkostning erserforening transformeffektivemest  de af gennemsnit          

i ingormerforenfor transf sindeksomkostning           

i ingormerforenfor transfet effektivit smæssigomkostning relativ          
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Målet for omkostningsmæssig effektivitet kan antage værdier mellem 0 og 100 procent Selskabet 
med det laveste omkostningsindeks er det mest effektive selskab og får et tal på 100 procent. En 
værdi tæt på 100 procent er et udtryk for et selskab med en høj målt omkostningsmæssig 
effektivitet, mens en værdi tæt på 0 procent er et udtryk for en lav omkostningsmæssig 
effektivitet. 

Netvolumenmodellen og hvilken betydning netkomponenterne har for modellen beskrives 
nedenfor, jf. boks 2. 

 

Boks 3: 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 en række netkomponenter også af administrationsomkostninger, 
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 
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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 kategorierne 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 deler sine 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, hvor mange 
enhedsomkostninger selskaberne i gennemsnit bruger inden for hver af de 23 kategorier. 
Dette kaldes også for omkostningsækvivalenter:  

 

De enkelte kategorier vægtes dermed 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 
nærværende bilag og bilag 1. 

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

Et omkostningsindeks for det enkelte selskab findes nu ved at dividere dets omkostninger 
med dets såkaldte netvolumen: 

 

Et mål for det enkelte selskabs relative omkostningsmæssige effektivitet opgøres herefter 
ved at sætte dets omkostningsindeks i forhold til et gennemsnitligt omkostningsindeks for de 
mest effektive selskaber. På denne måde udtrykkes alle selskabernes relative effektivitet, og 
det er netop rangordningen af selskabernes relative effektivitet, benchmarkingen består i.  

 

Målet for den relative omkostningsmæssige effektivitet kan antage værdier mellem 0 og 100 
procent Selskabet med det laveste omkostningsindeks er det mest effektive selskab og får et 
tal på 100 procent En værdi tæt på 100 procent er et udtryk for et selskab med en høj målt 
omkostningsmæssig effektivitet, mens en værdi tæt på 0 procent er et udtryk for en lav 
omkostningsmæssig effektivitet. 

 

Tilsynet foretager separat benchmarking af regionale transmissionsselskaber, 
distributionsselskaber og transformerforeninger. Det skyldes, at de forskellige selskabstyper 
opererer under rammevilkår, der ikke umiddelbart kan sammenlignes – fx gælder der forskellige 
forskrifter for netdriften på de forskellige spændingsniveauer, og transmissionsselskaberne 
adskiller sig fra distributionsselskaberne og transformerforeningerne ved ikke at have relationer 
til slutbrugerne.  

Distributionsselskaberne og transformerforeningerne benchmarkes hver især i én gruppe, medens 
de regionale transmissionsselskaber benchmarkes i to undergrupper. Det skyldes, at der for 
regionale transmissionsselskaber er identificeret fordyrende rammevilkår, der ikke entydigt lader 
sig korrigere for på en kontinuert skala, jf. nedenfor. 
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Tilsynet har efter dialog 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. Tilsynet er opmærksomt på, at valg af model kan 
være afgørende for resultaterne af benchmarkingen.  

Netvolumenmodellen vurderes at være robust over for datausikkerhed, jf. 
følsomhedsberegninger i bilag 8.  

Fastsættelse af effektiviseringskrav 

Den gennemførte benchmarking giver tilsynet et grundlag for at bestemme et potentiale for 
effektivisering for det enkelte selskab. Det forekommer imidlertid hensigtsmæssigt, at 
effektiviseringskravet ikke allerede det første år sættes lig med det fulde 
effektiviseringspotentiale, der fremgår af netvolumenmodellens resultater. Derfor blev der de 
første år, hvor Energitilsynet træffer afgørelser om udmelding af effektiviseringskrav, lagt en 
moderat linie. De forsigtige krav er begrundet i to forhold. For det første, at det er urealistisk at 
forvente, at et selskab kan effektivisere for eksempel 50 procent af deres omkostninger væk på et 
enkelt år. For det andet er benchmarking altid forbundet med en vis usikkerhed, og når der kun 
foreligger data fra 2 år, bør der udvises forsigtighed/tilbageholdenhed. 

Tilsynet pålægger effektiviseringskrav ud fra selskabernes muligheder for at nedbringe deres 
omkostninger. Det er imidlertid ikke alle omkostninger, der kan nedbringes på kortere sigt. 
Nogle omkostninger – for eksempel afskrivninger og nettab – er upåvirkelige på kortere sigt. 
Afskrivninger er konstante over hele en investerings levetid og kan først nedbringes i forbindelse 
med reinvesteringer, mens nettab kan være svært at påvirke uden samtidig at omlægge nettet, og 
dette kan kun lade sig gøre på længere sigt.  

Tilsynet har derfor valgt at undtage afskrivninger og nettab for effektiviseringskrav, og kravet 
pålægges således alene selskabernes påvirkelige omkostninger  

Som følge af, at afskrivninger og nettab udgør en større del af regionale transmissionsselskabers 
omkostninger – set i forhold til distributionsselskabernes – pålægger tilsynet i realiteten 
effektiviseringskrav på en mindre andel af omkostningerne for regionale transmissionsselskaber 
end for distributionsselskaber, jf. bilag 8.  

Foruden afskrivninger og nettab har selskaberne formentlig andre omkostningsposter, der kunne 
hævdes at være svære at nedbringe på kortere sigt. Som følge af specificeringsgraden i 
selskabernes regnskabskonteringer har det imidlertid ikke været muligt for tilsynet at opgøre, 
hvor stor en andel disse omkostninger udgør af de samlede driftsomkostninger, jf. bilag 8. Dette 
forhold er afspejlet i de moderate effektiviseringskrav, som tilsynet har fastsat. 

Andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kortere sigt, udgør en relativt større andel 
af omkostningerne for regionale transmissionsselskaber end for distributionsselskaber. Det 
skyldes især, at regionale transmissionsselskaber, modsat distributionsselskaber, ikke afholder 
omkostninger til kundeadministration. Det indebærer, at regionale transmissionsselskaber – set i 
forhold til distributionsselskaber – har mulighed for at gennemføre besparelser på en relativt 
mindre andel af deres omkostninger. Tilsynet har derfor udarbejdet en anderledes kravskala for 
regionale transmissionsselskaber. 
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 Ekstraordinære omkostninger undtages også for effektiviseringskrav (se hertil bilag 11). 

Distributionsselskaber og transformerforeninger inddeles i 11 grupper efter placeringen i den 
økonomiske benchmarking. I den bedste gruppe tildeles selskaber ikke noget 
effektiviseringskrav. Selskaber i den næstbedste, tredje bedste og frem til elvte bedste gruppe 
tildeles et krav på henholdsvis 0,5 pct., 1,0 pct. og op til 5,0 pct. Kravene for de regionale 
transmissionsselskaber udmøntes næsten på samme måde - dog inddeles selskaberne her kun i 9 
grupper og det maksimale krav er 4,0 pct. Kravene gælder for selskabernes påvirkelige 
omkostninger – det vil sige driftsomkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete 
ekstraordinære omkostninger.  

Effektiviseringskravene indebærer, at selskaber med en højere placering i benchmarkingen 
tildeles et mindre effektiviseringskrav, mens selskaber med en lavere placering i 
benchmarkingen pålægges et større krav. Det afspejler, at mindre effektive selskaber skal 
gennemføre større årlige besparelser end effektive selskaber. 

Fastsættelsen af effektiviseringskrav for distributionsselskaber og transformerforeninger på 
baggrund af benchmarkingen af økonomisk effektivitet er vist i tabel 7 herunder.  

Tabel 7: Skala for effektiviseringskrav fra benchma rking af økonomisk effektivitet for 
distributionsselskaber og transformerforeninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervallerne er fastsat på en sådan måde, at et selskab, der befinder sig nederst i en kategori og 
effektiviserer svarende til det pålagte effektiviseringskrav, i løbet af 2 år vil have gennemført 
tilstrækkelige effektiviseringer til at rykke en kategori op. For eksempel vil et 
distributionsselskab, der opnår et resultat på 85 – og dermed tilhører kategorien 85-90 – blive 
pålagt et effektiviseringskrav på 2,5 pct. om året. Dette selskab vil i løbet af en periode på 2 år 
have gennemført en samlet besparelse på 5 pct. Selskabet vil dermed opnå en placering på 90 – 
og tilhøre kategorien 94-90 – og fremover blive pålagt et effektiviseringskrav på 2,0 procent om 
året.  

Selskabets placering i benchmarking 
af økonomisk effektivitet 

Effektiviseringskrav til 
distributionsselskaber og 
transformerforeninger (pct.) 

[100] 0 
]100-99] 0,5 
]99-97] 1,0 
]97-94] 1,5 
]94-90] 2,0 
]90-85] 2,5 
]85-79] 3,0 
]79-72] 3,5 
]72-64] 4,0 
]64-55] 4,5 
]55-0] 5,0 
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Fastsættelsen af effektiviseringskrav for regionale transmissionsselskaber på baggrund af 
benchmarkingen af økonomisk effektivitet er vist i tabel 8. Tilsynet har reduceret 
effektiviseringskravene for regionale transmissionsselskaber i forhold til distributionsselskaber 
og transformerforeninger ved for hvert muligt effektiviseringskrav at fordoble længden af 
intervallet, hvori det uddeles. Dette er fastsat som en kompensation for at regionale 
transmissionsselskaber har mulighed for at gennemføre besparelser på en relativt mindre andel af 
deres omkostninger end distributionsselskaber.   

Tabel 8: Skala for effektiviseringskrav fra benchma rking af økonomisk effektivitet for 
regionale transmissionsselskaber 

Selskabets placering i benchmarking 
af økonomisk effektivitet 

Effektiviseringskrav til regionale 
transmissionsselskaber (pct.) 

[100] 0 
]100-97] 0,5 
]97-91] 1,0 
]91-82] 1,5 
]82-70] 2,0 
]70-55] 2,5 
]55-37] 3,0 
]37-16] 3,5 
]16-0] 4,0 

 

Intervallerne er fastsat på en sådan måde, at et selskab, der befinder sig nederst i en kategori og 
effektiviserer sig svarende til det pålagte effektiviseringskrav, i løbet af 6 år alt andet lige vil 
have gennemført tilstrækkelige effektiviseringer til at rykke en kategori op. Fx vil et regional 
transmissionsselskab, der opnår en placering på 37 – og tilhører kategorien 55-37 – blive pålagt 
et effektiviseringskrav på 3,0 pct. om året. Dette selskab vil i løbet af en periode på 6 år have 
gennemført en samlet besparelse på i alt 18 pct. Selskabet vil dermed opnå en placering på 55 – 
og tilhøre kategorien 70-55 – og fremover blive pålagt et effektiviseringskrav på 2,5 pct. om året.  
 
Det samlede krav i benchmarkingen for 2008 og frem er 2,8 pct. i forhold til selskabernes 
påvirkelige omkostninger og 1,2 pct. i forhold til selskabernes indtægtsrammer. 

Udmøntning af effektiviseringskrav 

Effektiviseringskrav, der pålægges et selskab på baggrund af dets placering i den økonomiske 
benchmarking, skal efter § 19, stk. 1 i BEK 1520 gennemføres som en varig procentvis reduktion 
af det enkelte selskabs reguleringspris eller rådighedsbeløb.  

Tilsynet udmelder årligt en reguleringspris til netselskaber og et rådighedsbeløb til 
transmissionsselskaber. Denne udmelding foregår ex post, og det betyder, at den endelige 
reguleringspris for 2009 først kendes i 2010.  

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

Rådighedsbeløbet er en indtægtsramme, der udgøres af de årlige indtægter, som 
transmissionsselskaber må oppebære for at stille deres net til rådighed for den systemansvarlige 
virksomhed.  

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

Eftersom indtægtsrammereguleringen sker ex post, kan effektiviseringskravet på de påvirkelige 
omkostninger i realiteten også først omregnes til en procentsats af selskabets 
reguleringspris/rådighedsbeløb ex post – dvs. for 2009 kan denne omregning først gennemføres 
præcist i 2010.   

Derfor udmøntes effektiviseringskravene på de påvirkelige omkostninger i praksis ved at 
omregne de individuelle procentvise krav på påvirkelige omkostninger til et absolut kronebeløb 
for hvert selskab. Det er disse kronebeløb, selskabernes indtægtsrammer varigt bliver reduceret 
med fra og med 2009. Konsekvensen for selskaber, der modtager effektiviseringskrav er, at de 
må reducere tarifferne i overensstemmelse med den pålagte reduktion i indtægtsrammen. Der 
foretages ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen skal reduceres 
med i 2009.  

Metoden for udregning af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen skal reduceres med, er 
illustreret i tabel 9 nedenfor. Der foretages ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb, 
indtægtsrammen skal reduceres med i 2009.  

Tabel 9: Udregning af effektiviseringskrav i absolu t kronebeløb.  

a 
Effektiviseringskrav i procent pålagt selskabets 
omkostninger 

3 pct. 

b 
Omkostninger jf. reguleringsregnskab (eksklusive 
afskrivninger og nettab) 

100 mio.kr 

c Ekstraordinære omkostninger 20 mio.kr 

d=b-c Påvirkelige omkostninger 80 mio.kr 

e=a*d Effektiviseringskrav omregnet til kronebeløb  2,4 mio.kr. 

 

Flere regionale transmissionsselskaber opererer med to forskellige netbevillinger og dermed to 
forskellige indtægtsrammer – en mængdebaseret indtægtsramme (reguleringspris) for 50/60 kV 
nettet og en ikke-mængdebaseret indtægtsramme (rådighedsbeløb) for 132/150 kV nettet. Disse 
selskaber indberetter således to forskellige reguleringsregnskaber. Da effektiviseringskravene 
udmeldes selskabsvist, skal det kronebeløb, kravet svarer til, fordeles på de to forskellige 
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indtægtsrammer. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter de driftsomkostninger, der indgår i de 
to forskellige reguleringsregnskaber. Fremgangsmåden er vist i tabel 10. 

Tabel 10: Fordeling af absolut kronebeløb på to for skellige indtægtsrammer .  
a Effektiviseringskrav omregnet til kronebeløb  3 mio. kr. 

b Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 1 100 mio.kr 

c Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 2 50 mio.kr 

d=a*b/(b+c) Reduktion i indtægtsramme 1 2 mio.kr 

e=a*c/(b+c) Reduktion i indtægtsramme 2  1 mio.kr. 
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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 

Tilsynet 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. Tilsynet 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 5 i bilag 9. 

Figur 3: Afbrudsvarighed vs. kundetæthed uden selsk aber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Tilsynets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 
 

Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 



 58/106 
 
 

  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 4: Afbrudshyppighed vs. kundetæthed med selsk aber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Tilsynets 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  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). 

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i afbrudshyppigheden, kundetætheden forklarer. 
Kundetætheden forklarer altså 4 pct. af denne variation. 

 
 

Figur 5: Afbrudsvarighed vs. kundetæthed med selska ber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Tilsynets 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  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. 

 

Figur 6: Afbrudshyppighed vs. kundetæthed uden sels kaber med 0 målere (6-25 kV-net) 
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Kilde: Tilsynets 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  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 tilsynet 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. Tilsynet har heller ikke her fundet en signifikant sammenhæng, jf. figur 7 og 8. 

Figur 7: Afbrudshyppighed vs. kundetæthed med selsk aber med 0 målere (0,4-6 kV-net) 
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Kilde: Tilsynets 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  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. 

Figur 8: Afbrudsvarighed vs. kundetæthed med selska ber med 0 målere (0,4-6 kV-net) 

y = 0,0213x + 3,8021

R2 = 0,0059

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0 50 100 150 200 250

Måler pr. km 0,4-6 kV net

A
fb

ru
ds

va
rig

he
d 

20
07

 

Kilde: Tilsynets 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  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  

Tilsynet har i forlængelse af DONG Energys høringssvar, jf. bilag B, undersøgt sammenhængen 
mellem kabellægningsgrad og afbrudshyppighed (SAIFI), jf. figur 9. 

Figur 9: Afbrudshyppighed (SAIFI) vs. kabellægnings grad 
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Kilde: Tilsynets 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  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: Følsomhedsanalyser af benchmarkmodel  

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 tilsynet 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. 

Hvis de faste omkostninger udgør et betydeligt beløb vil effektiviseringskravene på længere sigt 
indebære en strukturtilpasning mod den ”optimale” selskabsstørrelse.  

Netvolumenmodellen bygger også på en antagelse om 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. Selskaber med samme netkomponenter og idriftsættelsestidspunkt vil have samme 
størrelse afskrivninger uanset selskabernes individuelle omkostninger forbundet med de 
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foretagne anlægsinvesteringer. Selskabernes afskrivninger er på denne måde standardiseret og 
udtrykker dermed ikke selskabernes individuelle investeringseffektivitet. 

Tilsynet 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. Netvolumenmodellen giver – lige som al anden 
benchmarking – ikke nødvendigvis den fulde sandhed om effektivitetsforskelle mellem 
netselskaberne. Dette er også grunden til, at modellens konklusioner ikke benyttes direkte, men 
som en indikator for forbedringspotentiale i selskabet.   

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. Af denne 
grund er der ikke nogen entydig fordel ved at have et nyt eller gammelt net.  

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 
11. 

Tabel 11: Eksempel på Fox paradoks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

Samlede enhedsomkostninger 20 19 



 67/106 
 
 

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

B er mere effektiv end A på trods af, at B har højere enhedsomkostninger 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. 

Resultater af benchmarking ved brug af andre modell er end netvolumenmodellen 

Tilsynet 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.  

Tilsynet 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 tilsynet valgte at benytte en anden model end netvolumenmodellen. Af denne 
grund foretog tilsynet 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 4. 

Boks 4: Liste over alternative modeller til benchma rking 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. 
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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 
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. 

 

På trods af, at de oplistede modeller er matematiske, kan resultaterne umiddelbart sammenlignes 
med netvolumenmodellens resultater. Hvor netvolumenmodellen blandt andet antager konstant 
skalaafkast, og perfekt substitution mellem driftsomkostninger og afskrivninger, indeholder de 
oplistede modeller en række andre antagelser.  

Tilsynet 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. En værdi tæt på 1 betyder, at de indbyrdes placeringer er identiske, mens 
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en værdi tæt på nul betyder, at de indbyrdes placeringer ændret sig meget i forhold til 
netvolumenmodellens resultater. Beregningerne fremgår af tabel 12.  

 

Tabel 12: Sammenligning netvolumenmodellen og en ræ kke 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 
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Det fremgår af tabel 12, at modellerne i gennemsnit antager en værdi på 0,7, hvilket betyder, at 
selskabernes indbyrdes placering kun ændrer sig i beskedent omfang, hvis disse modeller 
benyttes i stedet for netvolumenmodellen.  

Beregningerne viser samtidig, at selskaberne, ved brug af de alternative modeller, i gennemsnit 
vil opnå en absolut effektivitet, der er 7 procentpoint højere set i forhold til 
netvolumenmodellens beregninger. Resultaterne skal dog tages med forbehold, da modellerne 
ikke er individuelt tilpasset data – hvilket det normalt anbefales at gøre – men i stedet er benyttet 
i deres generelle form. 

Datausikkerhed 

Selskabernes indberetninger til brug for fastsættelsen af omkostningsækvivalenterne blev i 2006 
underlagt en kvalitetssikring. Revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers har på foranledning af 
tilsynet 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 tilsynet 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.  

Tilsynet 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 13. 
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Tabel 13: Udregning af vægte med færre indberetning er 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 8: Påvirkelige omkostninger 

Tilsynet 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. Dansk Energi fremsendte i 2007 en liste over de driftsomkostninger, som selskaberne 
ikke kan nedbringe på kort sigt. Listen indeholder følgende poster: 

- Ejendomsskatter  
- Miljøkrav  
- Arbejdsmiljøkrav  
- Lovpligtige tilsyn herunder:  

o Lovpligtig overvågning og kvalitetssikring  
o Opgørelser af målerdata og målerdifferencer 
o Myndighedsindberetninger 

- Lovpligtigt beredskab herunder:  
o Sikringsplaner for anlæg 
o Beredskabsplaner for elsektoren  
o Overvågning  
o Skalsikring  
o Adgangskontrol  

 
Tilsynet anerkender, at enkelte poster kan være svære 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. 

Tilsynet finder imidlertid, at ikke alle poster på listen kan undtages for at blive pålagt 
effektiviseringskrav. En række poster på listen udgør obligatoriske arbejdsopgaver for 
selskaberne. Det gælder overholdelse af miljøkrav, overholdelse af arbejdsmiljøkrav, lovpligtige 
tilsyn samt lovpligtigt beredskab. På trods af, at arbejdsopgaverne er obligatoriske – og 
selskaberne derfor ikke kan undlade at udføre dem – bør de underlægges effektiviseringskrav, da 
arbejdsgangen forbundet med at udføre disse arbejdsopgaverne kan være genstand for 
effektivisering. Omvendt kan der være faste omkostninger forbundet med udførelsen af disse 
opgaver, som er svære at effektivisere. 

Som følge af, at ovenstående omkostningsposter ikke er specificeret i de konteringssystemer, 
som selskaberne til daglig benytter, har det ikke været muligt for tilsynet at opgøre, hvor stor en 
andel disse omkostninger udgør af de samlede driftsomkostninger.  

Andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kort sigt, formodes at udgøre en relativt 
større andel af omkostningerne for regionale transmissionsselskaber end for 
distributionsselskaber. Det skyldes især, at regionale transmissionsselskaber, modsat 
distributionsselskaber, ikke afholder omkostninger til kundeadministration. Omkostninger til 
kundeadministration udgør 20-25 procent af distributionsselskabers samlede driftsomkostninger. 
Det indebærer, at regionale transmissionsselskaber - set i forhold til distributionsselskaber – har 
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mulighed for at gennemføre besparelser på en relativt mindre andel af deres omkostninger. 
Tilsynet har derfor fastsat effektiviseringskravskalaen for regionale transmissionsselskaber med 
3 gange så lange intervaller i forbindelse med kravskalaen som for distributionsselskaberne og 
transformerforeningerne. 

Det har mærkbar betydning for effektiviseringskravenes absolutte størrelse, at afskrivninger og 
nettab undtages for effektiviseringskrav.  
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Bilag 9: Korrektion for fordyrende rammevilkår 

Indledning 

Tilsynets analyser har vist en sammenhæng (korrelation) mellem selskabernes 
omkostningsindeks og omfanget af såkaldte fordyrende rammevilkår. Fordyrende rammevilkår 
knytter sig til fx 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 – jo større omfang 
af fordyrende rammevilkår, jo højere omkostningsindeks.  

Denne korrelation mellem omkostningsindeks og fordyrende rammevilkår tager 
netvolumenmodellen i sig selv ikke højde for, da hver netkomponent tildeles den samme faste 
omkostningsækvivalent (beregnet som de gennemsnitlige enhedsomkostninger) i modellen. 
Dermed vil netvolumenmodellen umiddelbart føre til, at selskaber, der er påvirket af mange 
fordyrende rammevilkår vil falde ringere ud i benchmarkingen end deres reelle effektivitet 
tilsiger.  

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 

Tilsynet har gennemført en række forskellige regressionsanalyser af sammenhængen mellem 
selskabernes omkostninger og fordyrende rammevilkår.  

Fælles for alle de gennemførte analyser er, at de udtrykker en signifikant korrelation mellem 
selskabernes omkostninger og omfanget af fordyrende rammevilkår, og det ligger derfor fast, at 
en korrektion herfor er nødvendigt for at opnå valide resultater af benchmarkingen af 
distributionsselskaberne. 

De forskellige analyser varierer imidlertid meget i kompleksitet, og langt fra alle analyser fører 
til intuitivt umiddelbart forståelige korrektioner af selskabernes omkostninger. 

Det er imidlertid afgørende for troværdigheden af benchmarkingen, at resultaterne fremkommer 
på baggrund af intuitivt tilgængelige analyser. Det er også et væsentligt argument for valget af 
netvolumenmodellen frem for andre alternative modeller. 

Tilsynet har derfor valgt at benytte en korrektionsmetode, der udmærker sig ved at være både 
statistisk valid og relativt simpel sammenlignet med øvrige undersøgte metoder. 

I det følgende beskrives den valgte metode. 

Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed    

For distributionsselskabernes vedkommende har regressionsanalyse vist, at et selskabs 
kundetæthed – opgjort som antal målere pr. km 0,4 kV net – fremtræder som en robust indikator 
for omfanget af fordyrende rammevilkår. Tilsynet udarbejdede en sådan analyse i 
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bilagsmaterialet til afgørelsen i september 2007 (2006-data). Denne analyse har tilsynet suppleret 
med selskabernes indberettede data for i år (2007-data).  

Der er foretaget en lineær regression af kundetæthedens effekt på selskabernes 
omkostningsindeks, og analysens konklusioner er (i parentes er angivet tallene for 2006): 

• Kundetætheden kan forklare 34 (48) pct. af variationen i selskabernes 
omkostningsindeks. De resterende 66 (52) pct. variation indikerer 
effektivitetsforskelle mellem selskaberne. 

• Selskabernes omkostningsindeks er følsomme overfor kundetætheden. Hver 
gang kundetætheden øges med én, stiger omkostningsindekset med 0,0044 
(0,0053), og det er ikke ubetydeligt, eftersom selskabernes kundetæthed 
varierer mellem 12 (12) og 211 (210). 

 

Boks 5: 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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Estimering af parametre 
Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  0,71 (0,67) 0,05 (0,04) 9,9E-23 (6,6E-24) 

1β  0,0044 (0,0052) 0,0008 (0,0007) 2,8E-7 (1,3E-10) 
R2 34 (0,48)   

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 34 (48) pct. af denne variation. 
Hældningskoefficienten, 1β = 0,0044 (0,0052), kan herefter benyttes til at korrigere 

selskabernes omkostningsindeks for forskelle i kundetæthed, idet selskaberne nu kan 
sammenlignes på et fælles niveau for kundetætheden. 
 
Eksempel på korrektion for forskelle i kundetæthed 
Vi betragter to selskaber, A og B.  
Selskab A har et omkostningsindeks på 1,0 og en kundetæthed på 20, medens selskab B har et 
omkostningsindeks på 1,3 og en kundetæthed på 100. Hvilket af de to selskaber er mest 
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effektivt - dvs. har det laveste omkostningsindeks, når der tages højde for indeksenes følsomhed 
overfor kundetæthed? 
De to selskaber kan nu sammenlignes på et fælles niveau for kundetæthed på fx 50. Eksemplet 
er udarbejdet på baggrund af 2006-tal 

04,1)50(0052,03,1)10050(1,         
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Det viser sig altså, at selskab B reelt er mere effektivt end selskab A, selvom deres ukorrigerede 
omkostningsindeks umiddelbart tilsagde det omvendte. 
 
Fælles referenceniveau for kundetæthed 
I benchmarkingen benyttes den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed som 
referenceniveau for kundetætheden. Dvs. alle distributionsselskaber benchmarkes på dette 
niveau. 
Den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed er opgjort til 44 (45) målere pr. km 0,4 
kV net. 
 

Korrektionsmetoden, jf. boks 5 er vist i diagrammet i figur 10 herunder: 

Figur 10: Korrektion af omkostningsindeks for forsk elle i kundetæthed (2006-tal) 

 
Kilde: Tilsynets benchmarkinganalyse af økonomisk effektivitet på baggrund af 2006-data.  
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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 volumenvægtede 
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 målt langs linien B udtrykker 
dermed korrigerede effektivitetsforskelle mellem selskaberne. 

Tilsynets 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. 

I figur 11 nedenfor er ligeledes illustreret sammenhængen mellem kundetæthed og 
omkostningsindeks for dette års benchmarking af selskaberne (2007-tal). Det fremgår, at 
sammenhængen (hældningen) stadig er den samme om end en smule mindre positiv.  

Figur 11: Korrektion af omkostningsindeks for forsk elle i kundetæthed (2007-tal) 
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Korrektion for fordyrende rammevilkår – regionale t ransmissionsselskaber  

For de regionale transmissionsselskaber er det ikke muligt at identificere en entydig kontinuert 
referenceskala, hvorefter selskabernes omkostningsindeks kan korrigeres. Tilsynets analyser 
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viser imidlertid, at graden af kabellægning og andelen af selskabernes 50/60 kV-net udgør 
indikatorer på omfanget af fordyrende rammevilkår. De regionale transmissionsselskaber 
benchmarkes derfor i to grupper: 

Den ene gruppe består af selskaber, der enten 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. 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.  

Tilsynet 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 kan tilskrives selskabernes omkostningseffektivitet.  

Tilsynet 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. 

Kategorisering af regionale transmissionsselskaber efter geografisk placering er illustreret i tabel 
14. 

Tabel 14: Kategorisering af regionale transmissions selskaber efter geografisk placering 

Gruppe Graden af kabellægning og/eller 60 kV nettets andel af det samlede net 

Gruppe 1 25-100 procent eller 50-100 procent 

Gruppe 2 0-25 procent og 0-50 procent 
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Bilag 10: Økonomisk tilskyndelse til at foretage in vesteringer 

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 inddrager i 2008 kvalitet i leveringen af strøm i benchmarkingen og vil pålægge 
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 transportere strøm ud 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. 
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Selskaberne er underlagt et forrentningsloft svarende til den lange byggerente tillagt 1 procent af 
aktivernes værdi. Nødvendige nyinvesteringer medfører en forhøjelse af reguleringsprisen og 
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. 



 81/106 
 
 

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”. Disse 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 fx 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.  

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. Fx 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 migreringsomkostninger (IT-systemer) i forbindelse med en 
fusion skal holdes ude af benchmarkingen. Der er igen tale om meget store poster, og 
benchmarking-modellen skal ikke være opbygget på en måde, der afholder selskaberne fra at 
fusionere. Det skal i den forbindelse understreges, at poster, der har resulteret i en ekstraordinær 
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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 og en liste over poster, der kan medtages. Denne liste var 
tilgængelig for selskaberne, da de skulle anmelde de ekstraordinære omkostninger. 

I forhold til sidste år, er der sket en vis indsnævring af de poster, der benævnes ekstraordinære 
omkostninger. Fx blev det sidste år udmeldt, at fusionsomkostninger over en bred kam kunne 
holdes ude. Imidlertid er der flere fusioner blandt selskaberne, og posterne, der kan henføres til 
en fusion er utallige. Derfor har tilsynet besluttet at indsnævre de poster, der kan trækkes ud i 
forbindelse med en fusion. 

Tilsynet har også fastsat en korrektionsgrænse, således at poster, der beløbsmæssigt ligger under 
0,5 % af det enkelte selskabs netvolumen9, udgør en bagatel, som der ikke skal korrigeres for. 
Ligeledes tillader tilsynet 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. 

Endelig har tilsynet fastsat en dato for, hvornår anmeldelsen af ekstraordinære omkostninger skal 
være kommet frem til tilsynet, samtidig med at tilsynet i forhold til sidste år har skærpet kravene 
til dokumentation. Anmeldelser af ekstraordinære omkostninger, der blev indberettet efter den 
11. juni 2008, behandles ikke.  

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

I høringsperioden er flere selskaber blevet opmærksomme på, at det er muligt at karakterisere 
visse udgiftsposter som ekstraordinære og dermed få disse poster trukket ud af benchmarkingen. 
Energitilsynet har afslået at tilføje poster efter udløbet af tidsfristen, men de selskaber som inden 
for tidsfristen havde anmeldt poster, har fået mulighed for at korrigere disse poster i 
høringsperioden. Når tilsynet har truffet afgørelse i nærværende sag – og inden selskaberne skal 
påbegynde anmeldelser til næste års benchmarking – vil tilsynet give selskaberne mulighed for at 
anmelde ekstraordinære omkostninger forbundet med driften af nettet i 2007. I det omfang poster 
kan karakteriseres som ekstraordinære omkostninger og i det omfang disse poster er af væsentlig 

                                                 
9 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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betydning for selskabets effektiviseringskrav for 2009, vil disse poster blive fratrukket de 
absolutte effektiviseringskrav (kronebeløbet) for 2010.  

Flere selskaber har i forbindelse med høringen anmodet tilsynet om at genoverveje afslag, 
medens andre selskaber har anmodet tilsynet om andre kriterier for udvælgelsen af 
ekstraordinære omkostninger. Bl.a. har et selskab med flere mindre poster (hver for sig under 
korrektionsgrænsen) anmodet om, at flere poster vedrørende netreparationer slås sammen. Andre 
selskaber finder, at korrektionsgrænsen medfører, at store selskaber vanskeligt kan få nytte af 
dette punkt i benchmarkingen. 

Tilsynet vil imidlertid fastholde korrektionsgrænsen, ligesom tilsynet fastholder, at flere poster 
ikke kan slås sammen.  
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Tabel 15: Oversigt over accepterede og ikke-accepte rede ekstraordinære omkostninger 
som selskaberne har indmeldt til tilsynet 

Selskab Beløb 

(DKK) 

Beskrivelse af 
korrektion 

Accept Afslag Energitilsynets 
kommentarer 

AKE Net 1.021.591 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 115.020 Etableringsomkostn
inger til 
fjernaflæsningsudst
yr 

 X Under 
korrektionsgrænse 

AKE Net 1.447.857 Udskiftning af 
kabelkasser 

 X Udskiftning af 
kabelkasser anses ikke 
for en ekstraordinær 
omkostning. 

DONG 
Energy City 
Elnet 

104.000.000 Migreringsomkostni
nger 

X  Der er tale om en post, 
der er opført på 
positivlisten.  

DONG 
Energy 
Nord Elnet 
(dist) 

1.000.000 Ekstraordinære 
afskrivninger. 

 X Under 
korrektionsgrænse 

DONG 
Frederiksber
g Elnet 

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

X  Står på positivlisten. 

DONG 
Frederiksber
g Elnet 

350.000 Omkostninger til 
udskudt 
børsintroduktion 

 X Det er tilsynets 
vurdering, at en sådan 
post ikke udgør en 
ekstraordinær 
omkostning, som kan 
holdes ude af 
benchmarkingen. Der 
er ikke tale om en post 
fra positivlisten. 
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Energi Fyn 
Net  

4.493.122 
(afskrivninge
r) 

Meromkostninger 
som følge af 
nedtagning af 
målere ved 
udskiftning til nye 
fjernaflæste målere. 

X  Står på positivlisten. 

Energi 
Horsens Net 
A/S  
 

1.688.656 Omkostninger vedr. 
anlæg betalt af 3. 
part 

  Der er tale om poster, 
som i sidste ende ikke 
har udgjort en 
omkostning for 
selskabet. 

Energi 
Randers Net 
A/S 

812.662 
 

Tjenestemandsforpl
igtelse. 

X  Posten står på 
positivlisten 

EnergiMidt 
Net A/S 

6.442.618 
 

Tjenestemandsforpl
igtelse. 

X  Posten står på 
positivlisten 

EnergiMidt 
Net Vest 

1.021.716 Tab på debitorer 
indeholdt i 
driftsomkostninger  

 X I modsætning til sidste 
år har tilsynet 
besluttet, at tab på 
debitorer ikke kan 
indgå som en 
nettoficering af 
indtægterne. Hvis 
selskabet ønsker, at 
tab på debitorer skal 
reducere indtægterne, 
skal der ske en 
tilsvarende reduktion 
af indtægtsrammen. 

Galten 
Elværk Net 
A/S 

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

X  Der er tale om poster, 
som i sidste ende ikke 
har udgjort en 
omkostning for 
selskabet 

Galten 
Elværk Net 
A/S 

47.276 Ekstraomkostninger 
ved etablering af 
fjernmåling 

 X Under 
korrektionsgrænsen 

HEF Net 
A/S 

1.212.987 Opsætning af 
fjernaflæste målere 

X  Tilsynet har besluttet 
at benchmark-
modellen skal give 
selskaberne 
incitament til at 
etablere fjernaflæste 
målere. 

HEF Net 988.313 Energinetdk. X  Der er tale om poster, 
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A/S Betaling for pålagt 
demontering af 
luftledninger 

som reelt ikke har 
udgjort en omkostning 
for selskabet, idet 
selskabet har 
modtaget refusion 

HEF Net 
A/S 

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

X  Der er tale om poster, 
som i sidste ende ikke 
har udgjort en 
omkostning for 
selskabet. 

KE 
Transmissio
n A/S 

6.619.874 Lækage på 
oliekabel 

X  Tilsynet vurderer, at 
der er tale om en 
sjældent 
forekommende og helt 
upåregnelig hændelse, 
som selskabet ikke 
kunne have garderet 
sig mod. 

Korsør 
Elnet A/S 

454.184 Omkostninger vedr. 
stormflod 

X  Der er tale om 
ekstreme vejrforhold, 
og det vurderes, at 
selskabet vanskeligt 
kunne have garderet 
sig mod disse skader. 

Korsør 
Elnet 

883.796 
(afskrivning) 

Afskrivninger på 
anlæg, der først er 
demonteret 2007 – 
men 
afskrivningerne 
burde være 
foretaget løbende 

X  Periodisering. 
Afskrivningen 
vedrører tidligere år.  

NRGI Net 
A/S 

672.687 Pålagt af 3. part 
men betalt af NRGI 

 X Under 
korrektionsgrænse 

NRGI Net 
A/S 

813.183 Pålagt af 3. part 
men betalt af NRGI 

 X Under 
korrektionsgrænse 

NRGI Net 
A/S 

919.128 Pålagt af 3. part 
men betalt af NRGI 

 X Under 
korrektionsgrænse 

NRGI Net 
A/S 

1.826.450 Omkostninger 
pålagt og betalt af 
3. part 

X  Der er tale om en post, 
der reelt ikke udgør en 
omkostning for 
selskabet. 

NRGI Net 
A/S 

928.700 Fusionsomkostning
er 

 X Under 
korrektionsgrænsen. 

NV Net A/S 641.348 Korrosion på 
transformer placeret 
tæt på kysten 

 X Der er ikke tale om en 
enkelt upåregnelig 
hændelse men 
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derimod om en 
løbende tæring som 
følge af beliggenhed. 
Tilsynet vurderer, at 
det må være muligt at 
gardere sig mod dette. 

Nyfors Net 
A/S 

1.298.140 Fusionsomkostning
er 

 X Der er tale om 
fusionsomkostninger 
over en bred kam: 
Fusionsfest, 
markedsføring af 
fusion, reception, 
tryksager med nyt 
logo m.v. Sådanne 
omkostninger 
karakteriseres ikke 
som ekstraordinære 
omkostninger – det 
gør alene 
migreringsomkostning
er. 

Nyfors Net 
A/S 

544.260 Migrering af 
afregnings- og 
økonomisystemer i 
forbindelse med 
fusion 

X  Der er tale om en post, 
der står på 
positivlisten. 

Odense 
Energi Net 
A/S 

4.217.361 
(afskrivninge
r) 

Afskrivninger af 
fjernaflæste målere 

X  Tilsynet har besluttet 
at benchmark-
modellen skal give 
selskaberne 
incitament til at 
etablere fjernaflæste 
målere. 

Roskilde 
Kommune, 
Forsyningen 

4.138.141  Omkostninger 
vedrørende 
fjernaflæste målere 

X  Tilsynet har besluttet 
at benchmark-
modellen skal give 
selskaberne 
incitament til at 
etablere fjernaflæste 
målere. 

Roskilde 
Kommune, 
Forsyningen 

257.149 
(afskrivninge
r) 

Afskrivninger 
vedrørende 
fjernaflæste målere 

X  Tilsynet har besluttet 
at benchmark-
modellen skal give 
selskaberne 
incitament til at 
etablere fjernaflæste 
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målere. 
SEAS-NVE 
Net 

2.831.273 Etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Tilsynet har besluttet 
at 
benchmarkmodellen 
skal give selskaberne 
incitament til at 
etablere fjernaflæste 
målere. 

SEAS NVE 
Net A/S 

6.072.291 Omkostninger 
betalt af 3. part  

X  Der er tale om en post, 
der reelt ikke udgør en 
omkostning 

SEAS NVE 
Net A/S 

1.978.504 Reparation af 
søkabel 

 X Under 
korrektionsgrænsen 

SEAS Net 
NVE A/S 

418.519 Ekstreme 
vejrforhold – 21-24 
feb 

 X Under 
korrektionsgrænsen 

SEAS Net 
NVE A/S 

88.391 Ekstreme 
vejrforhold - 
oversvømmelser 15. 
marts 

 X Under 
korrektionsgrænsen 

SEAS Net 
NVE A/S 

260.571 Storm 27. juni  X Under 
korrektionsgrænsen 

Syd Energi 
Net A/S 

13.756.304 
(afskrivning) 

Afskrivninger på 
fjernaflæste målere 

X  Tilsynet har besluttet, 
at 
benchmarkmodellen 
skal give selskaberne 
incitament til at 
etablere fjernaflæste 
målere. 

Tarm 
Elværk Net 
A/S 

154.490 Tab på forbrugere  X Anmeldt for sent. 

Tarm 
Elværk Net 
A/S 

110.907 EDB til håndtering 
af marked 2003 

 X Anmeldt for sent. 

Tarm 
Elværk Net 
A/S 

69.448 Omkostning til 
fjernaflæsning 

 X Anmeldt for sent. 

Tarm 
Elværk Net 
A/S 

19.855 Afskrivning til 
fjernaflæsning 

 X Anmeldt for sent. 

TRE-FOR 
Elnet A/S 
 

497.879 Omkostninger til 
fjernaflæste målere 

 X Under 
korrektionsgrænse.  

TRE-FOR 3.832.320 Pålagte X  Der er tale om pålagt 
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Elnet A/S omkostninger ved 
vejomlægning 

kabelomlægning af 
60kV-nettet 

TRE-FOR 
Elnet A/S 

18.400 Pålagt ændring af 
400kV kabel i 
Vejen 

 X Under 
korrektionsgrænsen 

Vestforsyni
ng Net A/S 

244.834 Ekstreme 
vejrforhold 
Mange lyn 
forårsagede skader 
på transformere 

X  Tilsynet vurderer, at 
der var tale om 
påregnelige 
vejrforhold – men 
skaderne, som disse 
vejrforhold 
forårsagede, var helt 
usædvanlige og 
upåregnelige. 

Vestforsyni
ng Net A/S 

791.603 Fjernaflæste måler  X Omkostningerne 
vedrører i vidt omfang 
drift af fjernaflæste 
målere. Projektering 
og etablering 
overstiger ikke 
korrektionsgrænsen 

Vestjyske 
Net 60 kV 

390.119 Reparation efter 
ekstreme 
vejrforhold (master 
blev bøjet af 
isbelægning) 

X  Tilsynet skønner, at 
der er tale om en helt 
usædvanlig og 
upåregnelig hændelse. 

Viborg 
Elnet A/S 

179.010 Omkostninger 
betalt af 3. part 

X  Der er tale om en post, 
der reelt ikke udgør en 
omkostning for 
selskabet. 

Viborg 
Elnet A/S 

336.047 Omkostninger 
betalt af 3. part 

X  Der er tale om en post, 
der reelt ikke udgør en 
omkostning for 
selskabet. 

Viby Net 
A/S 
 

268.786 Omkostninger ved 
etablering af 
fjernaflæste målere 

X  Tilsynet har besluttet 
at 
benchmarkmodellen 
skal give selskaberne 
incitament til at 
etablere fjernaflæste 
målere. 

Viby Net 
A/S 

254.000 Nettab for 2006 og 
2005, som indgår i 
nettab 2007. 

X  Der er tale om 
omkostninger, der 
ikke vedrører driften i 
2007. 

Viby Net 105.833 Tab på debitorer er  X I modsætning til sidste 
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A/S bogført som 
omkostning og ikke 
som en reduktion af 
omsætningen 

år har tilsynet 
besluttet, at tab på 
debitorer ikke kan 
indgå som en 
nettoficering af 
indtægterne. Hvis 
selskabet ønsker, at 
tab på debitorer skal 
reducere indtægterne, 
skal der ske en 
tilsvarende reduktion 
af indtægtsrammen 

Videbæk 
Elnet A/S 

59.288 Tab på debitorer  X Tab på debitorer 
betragtes ikke som en 
ekstraordinær 
omkostning. 

Videbæk 
Elnet A/S 

36.630 Udgifter betalt af 3. 
part 

X  Der er tale om en post, 
der reelt ikke udgør en 
omkostning. 

Østjysk 
Energinet 
A/S 

1.259.468 Omkostninger 
betalt af 3. part 

X  Der er tale om en post, 
der reelt ikke udgør en 
omkostning for 
selskabet. 
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Bilag 12: Om produktivitet og effektiviseringskrav og effektiviseringskravskala i 
forbindelse med Energitilsynets benchmarking af eln etselskaberne 2008. 

Indledning 
I nærværende bilag redegøres for fastsættelsen af effektiviseringskravet over for selskaberne på 
baggrund af benchmarkingen i 2008, der skal udmøntes i selskabernes individuelle økonomiske 
effektiviseringskrav for 2009 og frem.  

Fastlæggelsen af størrelsen på det samlede effektiviseringskrav for benchmarkingen i 2008 sker 
på baggrund af blandt andet (i) produktivitetsstigningen i den markedsmæssige økonomi som 
helhed, (ii) det uudnyttede effektiviseringspotentiale i elektricitetsdistributionsbranchen og 
herunder spredningen i omkostningseffektiviteten mv. (iii) øget datarobusthed i 
benchmarkingdata.  

Ad (i) Produktivitetsstigningen i den markedsmæssige økonomi som helhed som mål for 
produktivitetsstigningen i elforsyningsbranchen 
Et relevant produktivitetsmål er (1) totalfaktorproduktiviteten adderet med (2) produktiviteten 
ved ”effekten af bedre arbejdskraft” i den markedsmæssige økonomi som helhed 1989-2003.10  

For bedre at forstå rationalet bag en sådan produktivitetsanalyse henvises til Danmarks 
Nationalbank, der i sin Kvartalsoversigt - 4. kvartal 2007 beskriver og dekomponerer 
produktivitetsudviklingen i Danmark. Dekomponeringen af produktiviteten sker ved en 
standardmetode med udgangspunkt i en produktionsfunktion, jf. boks 6.11  

 

                                                 
10 Nationalregnskab 25, Danmarks Statistik. Der anvendtes i tilsynets afgørelse 31. oktober 2005 en periode på 15 år 
som følge at usikkerhed i Danmarks Statistiks estimering af totalfaktorproduktiviteten. Estimeringen blev imidlertid 
vurderet at være robust, såfremt der blev anvendt et historisk gennemsnit på 15 år.   
11 For yderligere beskrivelse af metodemæssige forhold i forbindelse med produktivitetsudviklingen henvises til 
”Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003”, Danmarks Statistik 2005. 
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Boks 6: Standard metode til at opdele vækst i arbej dsproduktivitet 

Økonomiske analyser af vækst i arbejdsproduktiviteten tager normalt udgangspunkt i en 
produktionsfunktion. Produktionsfunktionen kan skrives som: 
 

Yt =Atf( Kt,BtLt)   (1) 
 
hvor Yt er bruttoværditilvæksten (BVT) i periode t, f er en funktion, der er stigende i 
kapitalapparatet (Kt) og i arbejdsindsatsen (BtLt). Bt angiver kvaliteten af arbejdskraft, mens Lt 
er arbejdstimer. Funktionen samler faktorindsatsen i én variabel, og At beskriver 
faktorindsatsens effektivitet. Under antagelse om konstant skalaafkast kan man efter 
totaldifferentiation og log-transfomation skrive (1) som: 
 

dln(Yt )=a1, t dln(Kt)+(1−a1, t)dln(Lt)+(1−a1, t)dln(Bt)+dln(At)   (2) 
 
Relation (2) siger, at produktionen kan vokse, hvis man øger kapitalapparatet, 
arbejdsindsatsen, kvaliteten af arbejdskraften og/eller effektiviteten. Med antagelse om 
fuldkommen konkurrence og profitmaksimering aflønnes produktionsfaktorerne med værdien 
af deres marginalprodukt, så a1, t er aflønningen til kapitalapparatet af den samlede indkomst, 
og (1−a1, t) er aflønningen til arbejdskraften af den samlede indkomst.  
 
Ved omskrivning af (2) kan væksten i timeproduktiviteten udtrykkes som: 
 

dln(Yt) - dln(Lt) = a1, t dln(Kt /Lt)+(1-a1, t)dln(Bt) +dln(A t)    (3) 
 
hvor dln(Kt /Lt) er væksten i kapitalintensiteten, (1-a1, t)dln(Bt) er væksten i 
arbejdskraftkvaliteten og dln(A t) er væksten i totalfaktorproduktiviteten.  

 
Kapitalintensiteten angiver den mængde kapital, en arbejder har til rådighed. Kapitalintensiteten 
kan vokse både ved at øge mængden af kapital (fx flere computere) og kvaliteten af 
kapitalapparatet (fx hurtigere computere) pr. arbejder. Kvalitetsforbedringer er vanskelige at 
måle og gør det blandt andet usikkert, hvor hurtigt kapitalapparatet skal nedskrives. Der er 
desuden risiko for, at nogle kvalitetsforbedringer ikke registreres, så udviklingen i 
kapitalintensiteten fejlvurderes.  

Arbejdskraftkvaliteten er tæt forbundet med arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Med en højere 
uddannet arbejdsstyrke kan ny teknologi hurtigere introduceres. Et højere uddannelsesniveau kan 
derfor bidrage til, at produktiviteten stiger.  

Væksten i totalfaktorproduktiviteten angiver den resterende del af stigningen i produktiviteten. 
Man kan ikke med sikkerhed sige, hvad denne del af produktivitetsfremskridtene skyldes, men 
det kan fx være smartere produktionsprocesser, mere effektive arbejdsgange og bedre 
organisering. 

Totalfaktorproduktiviteten og produktiviteten ved ”effekten af bedre arbejdskraft” i den 
markedsmæssige økonomi som helhed 1989-2003 var i gennemsnit 1,5 pct., jf. tabel 16.  
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Der er knyttet en vis usikkerhed til Danmarks Statistiks estimering af udviklingen i 
totalfaktorproduktiviteten i de enkelte år. Estimeringen vurderes imidlertid at være robust, 
såfremt der benyttes et historisk gennemsnit af udviklingen i totalfaktorproduktivitet over en 
årrække. Af denne grund benytter tilsynet et gennemsnit over de seneste 15 års udvikling i 
totalfaktorproduktiviteten. 

Tabel 16: Produktiviteten i den markedsmæssige økon omi og i energi- og 
vandforsyningssektoren 1989-2003  

 Totalfaktorproduktivite
t 

Effekt af bedre 
arbejdskraft 

I alt 

Den 
markedsmæssige 
økonomi som 
helhed 

1,2 
 

0,2 
 

1,5 
 

Energi- og 
vandforsyning 

0,4 0,1 0,5 

Note: Der er ikke senere tilgængelige tal i statistikbanken end ovenstående. 
Kilde: Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammer for naturgasselskabe”, 
31. oktober 2005. Nationalregnskab 25, Statistikbanken. 
 
I den markedsmæssige økonomi som helhed er bruttoværditilvæksten en approksimation af 
output i produktionsfunktionen. Tilsvarende approksimeres output hos selskaberne ved fx 
netkapaciteten (udtrykt ved hvor meget elektricitet selskabet kan transportere ved maksimal 
belastning) eller ved transporteret elektricitet (udtrykt ved hvor meget elektricitet selskabet over 
en given periode har transporteret via sit net).  

Øget produktivitet hos selskaberne sker således enten ved en øget kapacitet eller øget mængde 
transporteret elektricitet, hvis arbejdsinput (og kapitalinput) holdes konstant. Eller det kan ske 
ved en konstant kapacitet eller transporteret mængde elektricitet ved brug af mindre arbejdsinput 
(og kapitalinput).  Brug af mindre arbejdsinput kan ske ved øget kvalitet i arbejdskraften eller 
ved øget totalfaktorproduktivitet (smartere produktionsprocesser, mere effektive arbejdsgange og 
bedre organisering).  

Produktivitetstallet for den markedsmæssige økonomi som helhed kan sammenlignes med 
effektiviseringskravet i forhold til påvirkelige omkostninger (driftsomkostninger eksklusive 
nettab og eventuelle konkrete korrektioner). I udmeldningen af effektiviseringskravet for 2008 
og frem udgjorde effektiviseringskravet i gennemsnit 1,6 pct. i forhold til selskabernes 
påvirkelige omkostninger og 0,7 pct. af selskabernes indtægtsrammer. Argumentet for at 
sammenligne produktivitetstallet i den markedsmæssige økonomi som helhed med 
effektiviseringskravet i forhold til påvirkelige omkostninger er dels, at tilsynet ønsker at holde 
kapitalomkostninger ude af analysen, og dels at de påvirkelige omkostninger stort set kun 
omfatter driftsomkostninger – det vil sige, at man kan øge produktiviteten ved bedre uddannelse, 
smartere produktionsprocesser, mere effektive arbejdsgange og bedre organisering m.v., hvilket 
er identisk med de forklarende parametre i estimationen af produktiviteten i modellen ovenfor.  

I tilsynets afgørelse ”Effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008” af 29. september 2007 
fremgår det, at de samlede effektiviseringskrav udgjorde 1,6 pct. af selskabernes påvirkelige 
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omkostninger svarende til 0,7 pct. af selskabernes indtægtsrammer. Selskaberne skal således øge 
deres produktivitet / effektivitet med 1,6 pct. I 2007 varierede kravene fra 0-4 pct.  

Tilsynets afgørelse stadfæstes i Energiklagenævnets kendelse af 5. maj 2008. Der var tale om 3 
klager. Af Energiklagenævnets bemærkninger i kendelsen fremgår det, at Energiklagenævnet 
ikke finder grundlag for at antage, at netvolumenmodellen er baseret på usaglige hensyn, eller at 
benchmarking baseret på enhedsomkostninger er uegnet som grundlag for vurderingen af 
selskabernes effektivitet. Endvidere fremgår det, at der i grundlaget for tilsynets skøn ved 
anvendelsen af den valgte model for benchmarking er påvist væsentlige metodemæssige eller 
faktuelle fejl. Tilsynet har således for så vidt angår benchmarking af selskabernes økonomiske 
effektivitet ikke fundet anledning til at ændre netvolumenmodellen.  

Ad (ii) Uudnyttet effektiviseringspotentiale i elektricitetsdistributionsbranchen herunder 
spredningen af selskabernes omkostningseffektivitet  
Tilsynet har undersøgt spredningen af selskabernes omkostningseffektivitet inden for 
elforsyningsbranchen. En høj spredning af selskabernes omkostningseffektivitet indikerer, at der 
er ineffektive selskaber i branchen. En høj spredning er således et tegn på, at der er plads til 
forbedringer i en branche, idet der er en række ineffektive selskaber, som kunne blive mere 
effektive eller, som kunne drives af mere effektive selskaber.   

Tilsynet har undersøgt spredningen af selskabernes produktivitet ved at beregne standard-
afvigelsen12 for selskabernes omkostningseffektivitet for henholdsvis regionale 
transmissionsselskaber, distributionsselskaber, og transformerforeninger. Der er en relativ høj 
spredning af selskabernes omkostningseffektivitet. Regionale transmissionsselskaber har en 
spredning på 15,7, distributionsselskaber 17,2, og transformerforeninger 22,9, jf. figur 12. I 
forhold til andre danske brancher i alt, er spredningen væsentlig højere i elforsyningsbranchen. I 
andre danske brancher i alt er spredningen på 9,6. 

Konkurrencestyrelsen opgør i Konkurrenceredegørelsen bl.a. spredning i virksomhedernes 
produktivitet som en indikator på konkurrenceintensiteten i Danmark. Hvis spredningen ligger 
over en tærskelværdi på 9,6 (gennemsnitsspredningen for alle brancher i Danmark plus 25 pct.), 
tages det som indikation for konkurrenceproblemer i sektoren. 

Der er knyttet en del usikkerhed til beregningen af Konkurrenceredegørelsens indikator. Dels er 
der usikkerheder i datagrundlaget, dels er der tale om et teoretisk mål, så en høj spredning kan 
skyldes andre forhold end et svagt konkurrencepres i branchen. 

I tilsynets analyse af selskaberne er der ikke samme usikkerhed i datagrundlaget. Hertil kommer, 
at tilsynet korrigerer for ekstraordinære omkostninger og forskelle i rammevilkår, hvilket ellers 
kunne påvirke spredningen og indgå som forklaringsfaktor. 

                                                 
12 Standardafvigelsen er kvadratroden af variansen. Variansen viser, hvor meget de enkelte observationer varierer i 
forholdt til gennemsnittet. Høj varians og derved høj standardafvigelse udtrykker spredningen af observationerne. 
Spredningen er målt på selskabernes benchmarkingplacering i den økonomiske benchmarking. 
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Figur 12: Spredningen af selskabernes omkostningsef fektivitet inden for 
elforsyningsbranchen fordelt på regionale transmiss ionsselskaber, 
distributionsselskaber, transformerforeninger  
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Kilde: Tilsynets benchmarkinganalyse af økonomisk effektivitet på baggrund af 2007-data.  
 

Der er således formodning for, at der alene af den grund er grundlag for et 
effektiviseringspotentiale i elforsyningsbranchen.   

Endvidere kan det supplerende oplyses, at Elprisudvalget for 2000-2003 fastsatte et årligt 
effektiviseringskrav på 3 pct. for selskaberne som følge af forventninger om et ikke fuldt 
udnyttet effektiviseringspotentiale i branchen. Begrundelsen var primært, at der var et uudnyttet 
effektiviseringspotentiale. Alene af den grund vurderes det, at det er rimeligt, at tilsynet kan 
hæve effektiviseringskravet.   

(iii) Øget datarobusthed 
Idet tilsynet i 2008 har bedre datakvalitet som følge af flere observationer end i 2007, er data 
mere robust. I 2007 var tilsynet konservativ i sin fastsættelse af effektiviseringskravskalaen alene 
på grund af, at man kun havde observationer for ét år. I 2008 er til gengæld observationer fra 2 år 
til rådighed. Alene af den grund vurderes det, at det er rimeligt, at tilsynet kan hæve 
effektiviseringskravet. Tilsynet har således for dette års benchmarking kunnet validere data ved 
at sammenligne indberetningerne vedrørende den økonomiske benchmarking for sidste år. I 6 
tilfælde har et selskab valgt at korrigere indberetningen for 2007 som følge af tilsynets 
henvendelse vedrørende datavalidering. 2007 var første år man foretog en benchmarking af 
selskaberne. Dette skete på baggrund af data for 2006. Dette års benchmarking sker på baggrund 
af registrerede data for 2007.   

Sammenfattende 
Tilsynet vurderer sammenfattende ud fra ovenstående analyser, at effektiviseringskravet samlet 
rimeligt kan hæves i forhold til effektiviseringskravet i benchmarkingen i 2007 på 1,6 pct. i 
forhold til selskabernes påvirkelige omkostninger og 0,7 pct. i forhold til selskabernes 
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indtægtsrammer. Det samlede krav i benchmarkingen for 2008 og frem er 3,0 pct. i forhold til 
selskabernes påvirkelige omkostninger og 1,2 pct. i forhold til selskabernes indtægtsrammer13.  

                                                 
13 Energitilsynet er netop nu i gang med en kvalitetssikring af datagrundlaget for selskabernes indtægtsrammer frem 
til 2007. Derfor er den samlede størrelse af indtægtsrammerne behæftet med stor usikkerhed. For at muliggøre 
sammenligning med benchmarkingen af økonomisk effektivitet i 2006 er de foreløbige indtægtsrammer for 2006 
blevet pristalsreguleret frem til 2007. 
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Bilag 13: Sammenhæng mellem resultater i benchmarki ngen og korrossion 
henholdsvis forsyning af øer 

 
Både Dansk Energi og flere vestjyske selskaber har i deres høringssvar fremført, at selskaber, der 
forsyner kunder med el på den jyske vestkyst, er ringere stillet end selskaber, der forsyner kunder 
i andre dele af landet. Dette skulle skyldes, at de vestjyske selskaber i højere grad er plaget af 
korrosion som følge af den høje koncentration af salt i luften. Derudover har SEAS-NVE 
fremført, at selskaber med øer, der forsynes med 10 kV sø-kabel på samme vis skal tildeles en 
korrektionsfaktor som følge af, at deres afbrud er af længere varighed. 

Korrosion som følge af vejrlig 

For at undersøge, om der i de vestjyske selskaber er tendens til højere omkostninger som følge af 
en højere grad af korrosion, har Energitilsynet valgt at undersøge, om der er en sammenhæng 
mellem et selskabs geografiske placering og dets placering i den økonomiske benchmarking. 
Tilsynet har sammenlignet selskaberne i de selskaber, der forsyner kunder på den jyske vestkyst 
med selskaber i resten af landet. Analysen er foretaget med udgangspunkt i 2007-
indberetningstal, og er foretaget for både distributionsselskaber og transformerforeninger.  
 
Det skal understreges, at analysen kun undersøger, om der er en sammenhæng mellem 
selskabernes geografiske placering og de af selskabernes omkostninger, der indgår i 
benchmarkingen (altså efter korrektion for fordyrende rammevilkår). Som det ses i næste afsnit 
kan denne sammenhæng ikke påvises. Tilsynet vil dog op til næste års benchmarking undersøge, 
om der på anden vis kan påvises en tendens til relativt højere driftsomkostninger for selskaber 
beliggende ved udsatte steder for korrosion i forhold til andre selskaber. 
 
Der kan være flere årsager til at tilsynet ikke har kunnet påvise ovennævnte sammenhæng: 1) 
Andre selskaber end de korrosionsudsatte selskaber kan have andre fordyrende forhold og 2) evt. 
fordyrende forhold ved korrosion kan hvis de giver sig udslag i øgede investeringer nemt vise sig 
at være marginale i forhold til de øvrige investeringer. 
 
Distributionsselskaber 
I analysen er der anvendt en z-test fordi antallet af selskaber i populationen overstiger 30. I 
nedenstående to tabeller er populationen opdelt i to stikprøver; én stikprøve med elnet på den 
jyske vestkyst og én uden: 
 

Tabel 17: Distributionsselskaber med elnet på den j yske vestkyst 

Distributionsselskab Resultat i BM 
  

Nordvestjysk Elforsyning/NOE 100,0 
Thy Højspændingsværk Net A/S 99,4 
ENV Net A/S 94,9 
SYD ENERGI  Net A/S, SYD ENERGI Net 60 kV 88,6 
RAH Net A/S 88,6 
Nyfors Net A/S 86,6 
Thy-Mors El-Net A/S 84,6 
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Skjern Elforsyning A/S 67,5 
Ringkøbing Forsyning Elnet 47,1 
Middelværdi 84,1 
 
 

Tabel 18: Distributionsselskaber uden elnet på den jyske vestkyst 

Distributionsselskab Resultat i BM 
  

Nibe Elforsyning Net Amba 100 
Bjerringbro Elværk 100 
Frederiksberg Elnet A/S 100 
Læsø Kommune 100 
Køge Elnet A/S 100 
NKE Elnet A/S 100 
ESV Net A/S 100 
NRGi Net A/S 100 
Energi Fyn Net A/S 100 
EnergiMidt Net A/S 97,8 
Vildbjerg Elværk Amba 97,8 
MES Net A/S 97,7 
ELRO Net A/S 96,3 
HEF Net A/S 93,2 
Energi Horsens Net A/S 92,6 
Faaborg Elforsyning A/S (Netvirksomhed) 92,2 
EnergiMidt Net Vest A/S 91,6 
TRE-FOR Elnet A/S 91,3 
Østjysk Energi Net A/S 87,7 
Østkraft Net A/S  87,5 
SEAS-NVE Net 87,5 
Odense Energi Net A/S 83,9 
Brabrand Net A/S 82,8 
Ærø Elforsyning Net A/S 82,8 
Videbæk Elnet 82,7 
Galten Elværk Net A/S 82,4 
LEF Net A/S 82,2 
DONG Energy City Elnet A/S 81,3 
Energi Randers Net A/S 81,2 
AKE Net 79,2 
Korsør Elnet 78,8 
Midtfyns Elforsyning Amba 78,6 
VOS Net A/S 76,4 
SEF Net A/S 75,1 
Viborg Elnet A/S 75 
Roskilde Kommune, Forsyningen 74,5 
Dong Energy Nord Elnet (distributionsdel) 74,3 
Tarm Elværk Net A/S 73,8 
Vordingborg Elnet 71,9 
Frederikshavn Elnet A/S 70,7 
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Kjellerup Elnet 70,7 
Helsingør Elforsyning 70,6 
Hillerød Kommune 69 
Ikast Værkerne Net A/S 67,5 
SK-El A/S 65,8 
Aars El-Forsyning Netvirksomhed 63,9 
Hammel El-Forsyning 62,8 
Vestforsyning Net A/S 61,1 
Ravdex A/S 59,9 
Hornum El-forsyning Netvirksomhed 59,9 
Viby Net A/S 53,7 
GEV Net A/S 53,4 
Struer Forsyning Elnet AS 51,5 
Nyborg Elnet A/S 51,1 
Hurup Elværk Net A/S 47,9 
Nakskov Elnet 47,4 
Middelværdi 79,6 
 
Som det fremgår af de to ovenstående tabeller, har distributionsselskaberne, som forsyner 
vestjyske kunder, et højere gennemsnit (middelværdi) af benchmarking-scoren end selskaberne, 
der ikke har elnet på den jyske vestkyst. For at teste om denne diskrepans er statistisk signifikant 
har Energitilsynet lavet en z-test over de to datasæts middelværdier med et signifikans-niveau på 
5 %, hvor 0H  er, at  vestkystjyske påelnet  Ikke vestkystjyske påElnet µµ = . Resultatet af denne test er som følger: 

 

Tabel 19: Z-test for distributionsselskaber 

Variabel 1 Variabel 2
Middelværdi 79,58928571 84,14444
Kendt varians 247 287
Observationer 56 9
Hypotese for forskel i middelværdi 0
z -0,756053584
P(Z<=z) en-halet 0,224808535
z-kritisk en-halet 1,644853627
P(Z<=z) to-halet 0,44961707
z-kritisk to-halet 1,959963985  
 
Af ovenstående ses det, at 0H  ikke kan forkastes, hvorfor de to stikprøvers gennemsnitlige 

benchmarking-resultat ikke er forskellige fra hinanden. Dermed konkluderer Energitilsynet, at de 
selskaber, der har elnet på den jyske vestkyst, ikke lider under særlige rammevilkår qua deres 
geografiske placering, som tilsynet bør tage højde for i den økonomiske benchmarking. 
 
Transformerforeninger 
Tilsvarende z-test er blevet udført på transformerforeningerne. Blandt de 33 
transformerforeninger er det kun tre af dem, der ligger ud til den jyske vestkyst, hvorved 
opdelingen er som følger: 
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Tabel 20: Transformerforeninger med elnet på den jy ske vestkyst 

Forening Resultat i BM 
  

Hirtshals El-Netselskab A/S 22,9 
Hjerting Transformatorforening 30,3 
Hjortdal Transformatorforening 55,0 
Middelværdi 36,1 
 
 

Tabel 21: Transformerforeninger uden elnet på den j yske vestkyst 

Forening Resultat i BM 
  

Bonderup Transformatorforening 100,0 
Brenderup Netselskab 100,0 
Øslev-Drøstrup Transformatorforening 100,0 
Sunds Elforsyning 77,6 
Bejstrup Transformatorforening 57,5 
Borris Elforsyning 54,6 
Bårdesø El-forsyning 53,2 
Tranum Transformatorforening 52,1 
Klim Transformatorforening 51,5 
Gøttrup Transformatorforening 47,7 
Åbybro Elforsyning 46,5 
Aggersund Elforsyning 45,4 
Knøsgård Transformatorforening 43,3 
Skovsgaard Elforsyning 39,9 
Ølands Transformatorforening 39,7 
Kongerslev Elnet ApS 38,1 
Ejby Elnet Amba 36,5 
Rolfsted og Omegns Transformerforenings 
Netselskab A.m.b.A. 

36,0 

Kibæk Elværk 35,8 
Fristrup Transformatorforening 32,2 
Gjøl Syd Transformatorforening 31,1 
Pårup Elforsyning 30,2 
Manstrup Transformatorforening 29,9 
Aal El-Net A.m.b.a. 28,4 
Fjerritslev Elforsyning 28,2 
Studsgård El- & Vandforsyning 27,9 
Taars Elnetselskab Amba 26,6 
Skræm Transformatorforening 26,1 
Sdr. Felding Elforsyning 25,3 
Verninge Transformerforening 7,5 
Middel 48,6 

 
Som det fremgår af tabel Tabel 20 og Tabel 21 har de tre transformerforeninger på vestkysten en 
lavere middelværdi i deres benchmarking score end resten af landets transformerforeninger. Men 
z-testen med et signifikansniveau på 5 % viser, at denne afvigelse i middelværdi ikke er 
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signifikant.  Dette fremgår af nedenstående z-test i tabel 22. Dermed kan Energitilsynet heller 
ikke bekræfte, at transformerforeninger skulle være mere udsatte som følge af deres geografiske 
beliggenhed på den jyske vestkyst. 
 

Tabel 22: Z-test på transformerforeninger 

Variabel 1 Variabel 2
Middelværdi 36,06666667 44,96
Kendt varians 282,5433 488,7107
Observationer 3 30
Hypotese for forskel i middelværdi 0
z -0,846134747
P(Z<=z) en-halet 0,198738789
z-kritisk en-halet 1,644853627
P(Z<=z) to-halet 0,397477578
z-kritisk to-halet 1,959963985  
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Selskaber der forsyner øer med el 

Det har været fremført i høringssvar fra SEAS-NVE, at de el-selskaber, som forsyner en eller 
flere af de danske øer med el med sø-kabler, bør have en korrektionsfaktor, hvad angår 
leveringskvaliteten. Begrundelsen går på, at det er relativt mere tidskrævende, at skulle fragte en 
nødgenerator ud til en ø. Dette argument er kun gældende i de tilfælde, hvor der ikke er en fast 
forbindelse til øen, idet det må antages at være færgetransporten, der er specielt tidskrævende. Er 
øen forbundet med fastlandet er øen blot at betragte, som en afsidesliggende region. 
 
For at undersøge dette argument, har Energitilsynet lavet en analyse af sammenhængen mellem 
selskaber, der forsyner øer (uden fast forbindelse) med el og de pågældende selskabers 
leveringskvalitet. Dette er gjort både hvad angår afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. 
Energitilsynet har opdelt distributionsselskaberne i to stikprøver; dem der forsyner øer uden fast 
forbindelse, og dem der ikke forsyner øer uden en fast forbindelse. Ligesom det har været 
fremgangsmåden i de andre analyser, vil alle test baseres på en 0H -hypotese om, at de to 

stikprøver har ens middelværdi. Disse test vil ligeledes basere sig på et 5 % signifikans-niveau. 
 
De enkelte selskabers kvalitetslevering er målt ved at dividere henholdsvis selskabernes 
afbrudshyppighed per kunde og afbrudsvarighed per kunde med de respektive selskabsspecifikke 
tærskelværdier. Derved fås et udtryk for, hvor stor grad de enkelte selskaber ”udnytter” deres 
tærskelværdier. Nedenstående tabeller viser disse ”udnyttelsesgrader” for de to stikprøver af 
populationen. 
 

Tabel 23: Selskaber der forsyner øer med el - afbru dsyppighed 

Selskab Udnyttelses-
grad 

  
Læsø Kommune 0,15778 
NRGi Net A/S 0,47569 
EnergiMidt Net A/S 0,50435 
Energi Horsens Net A/S 0,33088 
Østkraft Net A/S  0,29998 
SEAS-NVE Net 1,06242 
Ærø Elforsyning Net A/S 0,18703 
AKE Net 0,21830 
SEF Net A/S 0,04576 
Dong Energy Nord Elnet (distributionsdel) 0,38345 
SYD ENERGI  Net A/S, SYD ENERGI Net 60 kV 0,29739 
Middelværdi 0,36028 
 

Tabel 24: Selskaber der ikke forsyner øer med el - afbrudsyppighed 

Selskab Udnyttelses-
grad 

  
Nibe Elforsyning Net Amba 0,06187 
Bjerringbro Elværk 0,53461 
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Frederiksberg Elnet A/S 0,24545 
Køge Elnet A/S 0,03082 
NKE Elnet A/S 0,00626 
ESV Net A/S 0,33282 
Energi Fyn Net A/S 0,26796 
Vildbjerg Elværk Amba 0,14943 
MES Net A/S 0,26853 
ELRO Net A/S 0,42977 
HEF Net A/S 0,70089 
Faaborg Elforsyning A/S (Netvirksomhed) 0,03105 
EnergiMidt Net Vest A/S 0,30694 
Østjysk Energi Net A/S 0,35341 
Odense Energi Net A/S 0,18301 
Brabrand Net A/S 0,03028 
Videbæk Elnet 0,01519 
Galten Elværk Net A/S 0,29878 
LEF Net A/S 0,61902 
DONG Energy City Elnet A/S 0,37580 
Energi Randers Net A/S 0,11163 
Midtfyns Elforsyning Amba 0,09841 
VOS Net A/S 0,00306 
Viborg Elnet A/S 0,04170 
Roskilde Kommune, Forsyningen 1,19486 
Tarm Elværk Net A/S 0,09178 
Vordingborg Elnet 0,40475 
Frederikshavn Elnet A/S 0,07392 
Kjellerup Elnet 0,85172 
Helsingør Elforsyning 0,05276 
Hillerød Kommune 0,53831 
Ikast Værkerne Net A/S 0,29536 
SK-El A/S 0,21422 
Aars El-Forsyning Netvirksomhed 0,07236 
Hammel El-Forsyning 0,88006 
Vestforsyning Net A/S 0,21213 
Hornum El-forsyning Netvirksomhed 0,03583 
Viby Net A/S 0,26516 
GEV Net A/S 0,00342 
Struer Forsyning Elnet AS 0,24329 
Nyborg Elnet A/S 0,19866 
Hurup Elværk Net A/S 0,01479 
Thy Højspændingsværk Net A/S 1,02876 
ENV Net A/S 0,12010 
RAH Net A/S 0,60440 
Nyfors Net A/S 0,42451 
Skjern Elforsyning A/S 0,00319 
Ringkøbing Forsyning Elnet 0,00391 
TRE-FOR Elnet A/S 0,32037 
Korsør Elnet 0,23389 
Ravdex A/S 0,92643 
Nakskov Elnet 0,04589 
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Nordvestjysk Elforsyning/NOE 0,84468 
Thy-Mors El-Net A/S 0,94688 
Middelværdi 0,30821 
 
 

Tabel 25: Z-test på selskabers afbrudshyppighed 

 Variabel 1 Variabel 2 
Middelværdi 0,360276 0,308206 
Kendt varians 0,07262 0,095555 
Observationer 11 54 
Hypotese for forskel i middelværdi 0  
Z 0,569108  
P(Z<=z) en-halet 0,284642  
z-kritisk en-halet 1,644854  
P(Z<=z) to-halet 0,569283  
z-kritisk to-halet 1,959964  

 
Som det fremgår af Tabel 25, kan 0H  (hypotesen om at de to selskabers middelværdi for 

afbrudshyppigheder) ikke forkastes. Derved kan det konstateres, at selskaber, der forsyner øer 
med el, ikke oplever flere afbrud end selskaber uden øforsyning. 
 
Energitilsynet har dernæst analyseret om de afbrud, der finder sted, er af længere varighed for 
selskaber med øer i deres forsyningsområde end selskaber uden øer i deres forsyningsområde. 
De to stikprøvers værdier af afbrudsvarighed ses af nedenstående tabeller: 
 

Tabel 26: Selskaber med øer i deres forsyningsområd e - afbrudsvarighed 

Selskab Udnyttelses-
grad 

  
Læsø Kommune 0,19034 
NRGi Net A/S 0,33178 
EnergiMidt Net A/S 0,23664 
Energi Horsens Net A/S 0,19522 
Østkraft Net A/S  0,16929 
SEAS-NVE Net 1,04081 
Ærø Elforsyning Net A/S 0,20596 
AKE Net 0,16598 
SEF Net A/S 0,05396 
Dong Energy Nord Elnet (distributionsdel) 0,55961 
SYD ENERGI  Net A/S, SYD ENERGI Net 60 kV 0,19647 
Middelværdi 0,30419 
 

Tabel 27: Selskaber uden øer i deres forsyningsområ de- afbrudsvarighed 

Selskab Udnyttelses-
grad. 
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Nibe Elforsyning Net Amba 0,05606 
Bjerringbro Elværk 0,18617 
Frederiksberg Elnet A/S 0,33965 
Køge Elnet A/S 0,02184 
NKE Elnet A/S 0,00900 
ESV Net A/S 0,93785 
Energi Fyn Net A/S 0,33925 
Vildbjerg Elværk Amba 0,01430 
MES Net A/S 0,17707 
ELRO Net A/S 0,31418 
HEF Net A/S 0,43934 
Faaborg Elforsyning A/S (Netvirksomhed) 0,02233 
EnergiMidt Net Vest A/S 0,22299 
Østjysk Energi Net A/S 0,19102 
Odense Energi Net A/S 0,17489 
Brabrand Net A/S 0,00313 
Videbæk Elnet 0,00252 
Galten Elværk Net A/S 0,23471 
LEF Net A/S 0,36759 
DONG Energy City Elnet A/S 0,59334 
Energi Randers Net A/S 0,09474 
Midtfyns Elforsyning Amba 0,00674 
VOS Net A/S 0,03744 
Viborg Elnet A/S 0,05252 
Roskilde Kommune, Forsyningen 0,85995 
Tarm Elværk Net A/S 0,01513 
Vordingborg Elnet 0,66560 
Frederikshavn Elnet A/S 0,01390 
Kjellerup Elnet 0,33687 
Helsingør Elforsyning 0,01070 
Hillerød Kommune 0,61506 
Ikast Værkerne Net A/S 0,27418 
SK-El A/S 0,23890 
Aars El-Forsyning Netvirksomhed 0,07123 
Hammel El-Forsyning 0,30736 
Vestforsyning Net A/S 0,05555 
Hornum El-forsyning Netvirksomhed 0,01393 
Viby Net A/S 0,16872 
GEV Net A/S 0,00596 
Struer Forsyning Elnet AS 0,02383 
Nyborg Elnet A/S 0,31468 
Hurup Elværk Net A/S 0,00033 
Thy Højspændingsværk Net A/S 0,47446 
ENV Net A/S 0,08318 
RAH Net A/S 0,34723 
Nyfors Net A/S 0,31887 
Skjern Elforsyning A/S 0,00003 
Ringkøbing Forsyning Elnet 0,00380 
TRE-FOR Elnet A/S 0,26416 
Korsør Elnet 0,13232 
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Ravdex A/S 0,50904 
Nakskov Elnet 0,05189 
Nordvestjysk Elforsyning/NOE 0,70057 
Thy-Mors El-Net A/S 0,64011 
Middelværdi 0,22882 
 
Af z-testen aflæses det, at der ej heller findes nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem 
selskaber, der har øer i deres forsyningsområde og varigheden af disse selskabers afbrud. 
 

Tabel 28: Z-test over selskabers varighed af afbrud  

 Variabel 1 Variabel 2 
Middelværdi 0,30418898 0,228818 
Kendt varians 0,07592 0,057718 
Observationer 11 54 
Hypotese for forskel i middelværdi 0  
z 0,844216984  
P(Z<=z) en-halet 0,199274083  
z-kritisk en-halet 1,644853627  
P(Z<=z) to-halet 0,398548166  
z-kritisk to-halet 1,959963985  

 
Med baggrund i de to analyser over både afbrudshyppighed og -varighed ser Energitilsynet ingen 
grund til at give selskaber med øer i deres forsyningsområde nogen speciel korrektionsfaktor i 
den økonomiske benchmarking. 
 


