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Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer 
for 2009 

Resumé 
1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsram-
mebekendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnet-
selskabernes indtægtsrammer. Udmeldingen skal ske på baggrund af en 
benchmarking af elnetselskaberne både for så vidt angår deres økonomiske 
effektivitet i driften af selskaberne og for så vidt angår selskabernes kvalitet 
i levering af elektricitet.   

2. Selskaberne har et naturligt monopol på at transportere elektricitet i 
hvert deres geografiske område. Derfor er markedet for transport af elektri-
citet ikke konkurrencepræget. Det er hverken rentabelt for virksomhederne, 
eller samfundsøkonomisk rentabelt at have 2 parallelle elnet. Når der ikke er 
konkurrence mellem selskaberne, er der ikke markedsbaserede incitamenter 
til effektivisering. Derfor foregår der en offentlig regulering af selskaberne. 
Først og fremmest er selskaberne underlagt en såkaldt indtægtsrammeregu-
lering. Som udgangspunkt er selskabernes tariffer låst fast på niveauet fra 1. 
januar 2004 – dog med mulighed for pristalsregulering. Indtægtsrammere-
guleringen blev for første gang i 2007 suppleret med en effektivitetsregule-
ring, hvor tilsynet pålagde selskaberne effektiviseringskrav på baggrund af 
en benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet. I år bliver denne 
regulering suppleret med en benchmarking af selskabernes kvalitet i leve-
ring af elektricitet. 

3. Ved at foretage en benchmarking af selskaberne på tværs af hinan-
den på økonomisk effektivitet – og udmelde krav til reduktion af indtægts-
rammen til de mindre effektive selskaber – tilnærmes de konkurrencevilkår, 
som gælder for virksomheder på et konkurrencepræget marked. Benchmar-
king af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet har det sigte, at selska-
berne ikke reducerer omkostningerne på bekostning af kvalitet i levering af 
elektricitet. Reguleringen skal tilskynde selskaberne til at øge effektiviteten 
samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god, pålidelig og effektiv 
transport af elektricitet til den lavest mulige pris. 
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4. Økonomisk effektivitet i driften af et selskab opgøres ved at sam-
menligne, hvor effektivt eller ineffektivt selskabet omkostningsmæssigt er 
til at drive sit eget elnet i forhold til, hvor effektive eller ineffektive andre 
danske selskaber ville være til at drive et tilsvarende elnet. Det sker ved 
hjælp af netvolumenmodellen, som tilsynet første gang anvendte i afgørel-
sen af 27. september 2007 ”Effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008”. 
Denne blev stadfæstet af Energiklagenævnet den 5. maj 2008. Tilsynet har 
således ikke fundet anledning til at ændre netvolumenmodellen eller anven-
de en anden model. 

5. Kvalitet i leveringen af elektricitet måles ved elnettets leveringssik-
kerhed. Leveringssikkerhed opgøres ved antallet af afbrud og varigheden af 
afbrud, der opstår i elnettet. Tilsynet foretager en benchmarking på både ag-
gregeret niveau og på enkeltkundeniveau. Sikkerhed i leveringen af elektri-
citet er vigtig, da afbrud i leveringen kan indebære både gener og omkost-
ninger for forbrugere og virksomheder.  

6. Modellen, der benchmarker økonomisk effektivitet, tager blandt an-
det højde for selskabernes individuelle sammensætning af elnettet. Det sker 
konkret ved at anvende netvolumenmodellen, der tager højde for variationer 
i nettenes størrelse og opbygning, før selskabernes omkostninger sammen-
lignes med hinanden. Netvolumenmodellen sammenligner selskabernes en-
hedsomkostninger ved de enkelte netkomponenter (kabler, luftledninger, 
stationer, felter m.v. på forskellige spændingskategorier samt målere, admi-
nistrationsomkostninger m.v.). Metoden muliggør en sammenligning af fx et 
selskab med mange transformere og få kilometer ledning med et selskab, 
der har færre transformere og flere kilometer ledning. Denne metode er 
valgt, fordi man på en forholdsvis enkel og gennemsigtig måde kan sam-
menligne selskabernes omkostninger til at drive el-nettet.  

7. Modellen for benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på 
aggregeret niveau tager afsæt i selskabernes afbrudsstatistik og tager desu-
den højde for en række forhold, herunder forskellige spændingsniveauer.  

8. I modellen for benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på 
enkeltkundeniveau benchmarkes kun selskaber på spændingsniveauerne 0,4-
6 kV og 6-25 kV. Tilsynet har alene foretaget en benchmarking af afbruds-
hyppighed på enkeltkundeniveau og ikke af afbrudsvarighed på grund af 
tvivlsom datakvalitet for så vidt angår indberetninger af afbrudsvarighed på 
enkeltkundeniveau.  

9. Tilsynet har fastsat tærskelværdier for tilfredsstillende kvalitet i le-
vering på aggregeret niveau (den gennemsnitlige kvalitet i levering i det en-
kelte selskabs område) henholdsvis enkeltkundeniveau (andelen af selska-
bets kunder som ikke får en acceptabel kvalitet i levering).  
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10. Ud af 112 selskaber overskrider 7 selskaber samlet set tærskelværdi-
erne på aggregeret niveau, mens 10 ud af 98 selskaber overskrider tærskel-
værdierne på enkeltkundeniveau. 2 selskaber overskrider tærskelværdierne 
på både aggregeret niveau og på enkeltkundeniveau. Regionale transmissi-
onsselskaber benchmarkes ikke på kvalitet i levering på enkeltkundeniveau, 
fordi disse selskaber ikke har direkte kontakt med kunderne.  

11. Tilsynets udmelding om reducerede indtægtsrammer omfatter i alt 
112 selskaber, (14 regionale transmissionsselskaber, 65 distributionsselska-
ber og 33 transformerforeninger). Kravene om reduktion af omkostninger 
udmeldes som procentdele af selskabernes påvirkelige omkostninger – det 
vil sige driftsomkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete ekstra-
ordinære omkostninger (og dermed også eksklusiv afskrivninger). Redukti-
onerne håndhæves i forbindelse med tilsynets godkendelse af regulerings-
regnskaberne for 2009. Dette forventes at ske medio 2010. 

12. Ved udmeldelsen af effektiviseringskrav, som fremkommer ved den 
økonomiske benchmarking af selskaberne, benytter tilsynet sig af en skala 
med 11 trin. På det bedste trin tildeles selskaber ikke noget effektiviserings-
krav. Selskaber på det næstbedste, tredje bedste og frem til elvte bedste trin 
tildeles varige krav på henholdsvis 0,5 pct., 1,0 pct., 1,5 pct. og op til 5,0 
pct. af selskabernes påvirkelige omkostninger i 2007. Pga. særlige forhold 
for de regionale transmissionsselskaber er skalaen dog kun på 9 trin og går 
kun til 4,0 pct. 

13. Et selskab, der har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 
elektricitet på aggregeret niveau, pålægges en 1-årig reduktion af indtægts-
rammen – en såkaldt ”forbrugerkompensation” – på 1,0 pct. af selskabets 
påvirkelige omkostninger i 2007. Det er sigtet med dette krav på den ene 
side at kompensere forbrugerne for en mindre tilfredsstillende kvalitet i le-
veringen af elektricitet og på den anden side at give selskaberne et incita-
ment til at øge kvaliteten i leveringen – ved at øge kvaliteten kan selskaber-
ne jo undgå at skulle betale kompensation til forbrugerne. Et selskab, der 
har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet på enkelt-
kundeniveau, pålægges en 1-årig forbrugerkompensation på op til 0,5 pro-
centpoint af selskabets påvirkelige omkostninger i 2007. Forbrugerkompen-
sationen er størst på aggregeret niveau, da mindre tilfredsstillende kvalitet i 
levering her berører flere kunder end mindre tilfredsstillende kvalitet i leve-
ring på enkeltkundeniveau. 

14. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og 1-årige 
forbrugerkompensationer en reduktion af selskabernes indtægtsrammer på 
ca. 78,8 mio. kr. i 2009, jf. tabel 1. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 
69,2 mio. kr. og 1-årige forbrugerkompensationer 9,6 mio. kr. Den samlede 
reduktion af indtægtsrammerne i 2009 er i alt på ca. 2,8 pct. af selskabernes 
påvirkelige omkostninger. Det svarer til en samlet procentvis reduktion af 
selskabernes indtægtsrammer på i alt ca. 1,2 pct. Den samlede reduktion er 



4/78 

blevet forøget i forhold til sidste år, hvor tilsynet stillede samlede effektivi-
seringskrav for 2008 på 1,6 pct. af selskabernes påvirkelige omkostninger, 
hvilket var 0,7 pct. af indtægtsrammerne. Tilsynet vurderer, at der er basis 
for disse øgede krav. I den forbindelse har tilsynet noteret sig, at den gene-
relle produktivitetsstigning i den markedsmæssige økonomi som helhed er i 
størrelsesordenen 1,5 pct.  

15. De udmeldte krav svarer til en reduktion af de samlede indtægts-
rammer for de regionale transmissionsselskaber på ca. 0,3 pct. For distribu-
tionsselskaberne svarer kravene til en samlet reduktion på ca. 1,5 pct., og for 
transformerforeningerne svarer kravene til en samlet reduktion af indtægts-
rammen på ca. 2,8 pct. For alle selskaberne under ét svarer kravene som 
nævnt til en reduktion af selskabernes samlede indtægtsrammer på 1,2 pct. 

16. Målt i forhold til selskabernes påvirkelige omkostninger svarer de 
udmeldte krav til en effektivisering på ca. 1,9 pct. for de regionale transmis-
sionsselskaber, ca. 2,9 pct. for distributionsselskaberne, og endelig ca. 4,8 
pct. for transformerforeningerne.  

17. Tilsynet har lagt vægt på et forventet effektiviseringspotentiale. Til-
synet har baseret sit skøn over størrelsen af effektiviseringspotentialet på en 
analyse af selskabernes omkostningseffektivitet. Der er en relativ høj spred-
ning af selskabernes omkostningseffektivitet. En høj spredning af selskaber-
nes omkostningseffektivitet indikerer, at der er ineffektive selskaber i bran-
chen, og at der er god plads til forbedringer i branchen, idet en række af de 
ineffektive selskaber kunne blive mere effektive, eller med fordel kunne 
drives af de mere effektive selskaber. Dette effektiviseringspotentiale samt 
øget datarobusthed vedrørende indberetningen af data i forbindelse med den 
økonomiske benchmarking er også indikatorer på, at kravene til selskaberne 
kan hæves i forhold til sidste år. Derfor finder tilsynet det rimeligt, at sel-
skaberne pålægges større reduktioner i dette års afgørelse end i sidste års af-
gørelse. 

18. I nedenstående indstilling udmelder tilsynet individuelle krav om re-
duktioner af selskabernes indtægtsrammer for 2009. Tilsynets benchmar-
king af selskabernes økonomiske effektivitet i 2007 ligger til grund for ud-
meldingen af varige effektiviseringskrav, mens tilsynets benchmarking af 
selskabernes kvalitet i levering i 2007 ligger til grund for udmeldingen af 1-
årige reduktioner i selskabernes indtægtsrammer – såkaldte forbrugerkom-
pensationer. Resultaterne af dette års benchmarking er sammenlignet med 
resultaterne fra sidste års benchmarking i annekset bagerst i notatet. 

Afgørelse 
19. Energitilsynet udmelder, 
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på baggrund af benchmarking af elnetselskaberne de individuelle reduktio-
ner af selskabernes indtægtsrammer i 2009 (i form af effektiviseringskrav 
og forbrugerkompensationer), der fremgår af tabel 1 herunder til selskaber-
ne. Udmeldingen sker i medfør af elforsyningslovens § 70, stk. 3, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr. 549 af 6. 
juni 2007, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning 
og lov om varmeforsyning, og i medfør af § 19, stk. 1, samt § 20, stk. 1 og 
4, i bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elfor-
syningsloven.  
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Tabel 1: Individuelle reduktioner af selskabernes i ndtægtsram-
mer i 2009 

 Økonomisk effektivitet Kvalitet i levering Samlet 

Selskab 

Varige ef-
fektivise-
ringskrav 
for 2009 
og frem 
fra bench-
marking 
af øko-
nomisk ef-
fektivitet 
(pct.) 

Varige ef-
fektivise-
ringskrav 
for 2009 og 
frem fra 
benchmar-
king af 
økonomisk 
effektivitet 
(kr.) (A) 

1-årig 
forbru
ger-
kom-
pensa-
tion 
kun 
for 
2009 
(pct.) 

1-årig 
forbru-
gerkom-
pensation 
kun for 
2009 (kr.) 
(B) 

Reduktion 
af indtægts-
rammen 
2009 (kr.) 
(C)= (A) + 
(B) 

Regionale transmissionsselskaber 
Vestjyske Net 60 kV A/S 0 0 0 0 0 
Syd Net A/S 0 0 0 0 0 
Fyns Net Amba 0,5 70.260 0 0 70.260 
SEAS-NVE Transmissi-
on AS 0,5 149.655 1 299.309 448.964 
Sydøstjyske Net A/S 1 84.196 0 0 84.196 
Frederiksberg 
Eltransmission A/S 1,5 15.240 0 0 15.240 
Dong Energy Nord Elnet 
(transmissionsdel) 2 1.282.626 0 0 1.282.626 
NV Net A/S 2 440.727 0 0 440.727 
FynsNet 150 KV A/S 2 125.696 0 0 125.696 
Vestjyske Net 150 kV 
A/S 2 221.699 1 110.850 332.549 
KE Transmission A/S 2,5 823.429 0 0 823.429 
Skjern kommune Elfor-
syning 60 kV A/S 2,5 11.704 0 0 11.704 
Midtjyske Net A/S 2,5 398.998 0 0 398.998 
SEAS-NVE Net (trans-
missionsdel) 2,5 644.071 0 0 644.071 
I alt  4.268.301  410.159 4.678.460 

Distributionsselskaber 
Nibe Elforsyning Net 
Amba 0 0 0,5 7.994 7.994 
Bjerringbro Elværk 0 0 0 0 0 
Frederiksberg Elnet A/S 0 0 0 0 0 
Læsø Kommune 0 0 0,4 5.046 5.046 
Køge Elnet A/S 0 0 0 0 0 
NKE Elnet A/S 0 0 0 0 0 
ESV Net A/S 0 0 0 0 0 
NRGi Net A/S 0 0 0 0 0 
Energi Fyn Net A/S 0 0 0 0 0 
Nordvestjysk Elforsy- 0 0 0,2 56.406 56.406 
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ning/NOE 
Thy Højspændingsværk 
Net A/S 0,5 76.816 1,2 182.987 259.803 
EnergiMidt Net A/S 1 1.219.484 0 0 1.219.484 
Vildbjerg Elværk Amba 1 15.211 0,5 7.605 22.816 
MES Net A/S 1 184.025 0 0 184.025 
ELRO Net A/S 1,5 621.265 0 0 621.265 
ENV Net A/S 1,5 664.828 0 0 664.828 
HEF Net A/S 2 1.237.718 0,2 129.211 1.366.929 
Energi Horsens Net A/S 2 825.511 0 0 825.511 
Faaborg Elforsyning A/S  2 227.523 0 0 227.523 
EnergiMidt Net Vest A/S 2 865.822 0 0 865.822 
TRE-FOR Elnet A/S 2 1.701.541 0 0 1.701.541 
RAH Net A/S 2,5 684.449 0 0 684.449 
SYD ENERGI Net A/S, 
SYD ENERGI Net 60 
kV 2,5 5.455.358 0 0 5.455.358 
Østjysk Energi Net A/S 2,5 1.096.299 0 0 1.096.299 
Østkraft Net A/S  2,5 673.556 0 0 673.556 
SEAS-NVE Net 2,5 6.365.434 1,2 3.024.291 9.389.725 
Nyfors Net A/S 2,5 968.661 0 0 968.661 
Thy-Mors El-Net A/S 3 966.671 0,2 64.181 1.030.852 
Odense Energi Net A/S 3 1.298.163 0 0 1.298.163 
Brabrand Net A/S 3 158.303 0 0 158.303 
Ærø Elforsyning Net A/S 3 156.928 0 0 156.928 
Videbæk Elnet 3 52.801 0 0 52.801 
Galten Elværk Net A/S 3 670.477 0 0 670.477 
LEF Net A/S 3 352.660 0 0 352.660 
DONG Energy City El-
net A/S 3 9.760.560 0 0 9.760.560 
Energi Randers Net A/S 3 963.527 0 0 963.527 
AKE Net 3 1.839.400 0 0 1.839.400 
Korsør Elnet 3,5 219.521 0 0 219.521 
Midtfyns Elforsyning 
Amba 3,5 153.720 0 0 153.720 
VOS Net A/S 3,5 265.980 0 0 265.980 
SEF Net A/S 3,5 866.233 0 0 866.233 
Viborg Elnet A/S 3,5 559.356 0 0 559.356 
Roskilde Kommune, 
Forsyningen 3,5 466.018 1 133.148 599.166 
Dong Energy Nord Elnet 
(distributionsdel) 3,5 14.684.235 1,3 5.551.143 20.235.378 
Tarm Elværk Net A/S 3,5 71.141 0 0 71.141 
Vordingborg Elnet 4 147.844 0 0 147.844 
Frederikshavn Elnet A/S 4 768.063 0 0 768.063 
Kjellerup Elnet 4 101.202 0 0 101.202 
Helsingør Elforsyning 4 493.398 0 0 493.398 
Hillerød Kommune 4 410.712 0 0 410.712 
Skjern Elforsyning A/S 4 208.916 0 0 208.916 
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Ikast Værkerne Net A/S 4 311.960 0 0 311.960 
SK-El A/S 4 463.560 0 0 463.560 
Aars El-Forsyning 
Netvirksomhed 4,5 178.198 0,5 19.800 197.997 
Hammel El-Forsyning 4,5 155.220 0 0 155.220 
Vestforsyning Net A/S 4,5 863.884 0 0 863.884 
Ravdex A/S 4,5 895.680 0 0 895.680 
Hornum El-forsyning 
Netvirksomhed 4,5 44.201 0 0 44.201 
Viby Net A/S 5 625.158 0 0 625.158 
GEV Net A/S 5 335.066 0 0 335.066 
Struer Forsyning Elnet 
AS 5 378.004 0 0 378.004 
Nyborg Elnet A/S 5 572.883 0 0 572.883 
Hurup Elværk Net A/S 5 195.181 0 0 195.181 
Nakskov Elnet 5 515.039 0 0 515.039 
Ringkøbing Forsyning 
Elnet 5 195.563 0 0 195.563 
I alt   64.248.924  9.181.813 73.430.737 

Transformerforeninger 
Bonderup Transforma-
torforening 0 0 0 0 0 
Brenderup Netselskab 0 0 0 0 0 
Øslev-Drøstrup Trans-
formatorforening 0 0 0 0 0 
Sunds Elforsyning 3,5 40.273 0 0 40.273 
Bejstrup Transformator-
forening 4,5 1.213 0 0 1.213 
Hjortdal Transformator-
forening 4,5 6.063 0 0 6.063 
Borris Elforsyning 5 21.514 0 0 21.514 
Bårdesø El-forsyning 5 26.919 0 0 26.919 
Tranum Transformator-
forening 5 2.783 0 0 2.783 
Klim Transformatorfor-
ening 5 2.452 0 0 2.452 
Gøttrup Transformator-
forening 5 2.549 0 0 2.549 
Åbybro Elforsyning 5 10.273 0 0 10.273 
Aggersund Elforsyning 5 1.138 0 0 1.138 
Knøsgård Transforma-
torforening 5 7.309 0 0 7.309 
Skovsgaard Elforsyning 5 9.671 0 0 9.671 
Ølands Transformator-
forening 5 4.355 0 0 4.355 
Kongerslev Elnet ApS 5 18.880 0 0 18.880 
Ejby Elnet Amba 5 21.034 0 0 21.034 
Rolfsted og Omegns 
Transformer-forenings 5 41.066 0 0 41.066 
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Netselskab A.m.b.A. 

Kibæk Elværk 5 35.983 0 0 35.983 
Fristrup Transformator-
forening 5 1.288 0 0 1.288 
Gjøl Syd Transformator-
forening 5 7.447 0 0 7.447 
Hjerting Transformator-
forening 5 75.247 1 15.049 90.296 
Pårup Elforsyning 5 60.006 0 0 60.006 
Manstrup Transformator-
forening 5 4.115 0 0 4.115 
Aal El-Net A.m.b.a. 5 61.247 0 0 61.247 
Fjerritslev Elforsyning  5 35.821 0 0 35.821 
Studsgård El- & Vand-
forsyning 5 7.039 0 0 7.039 
Taars Elnetselskab Amba 5 26.590 0 0 26.590 
Skræm Transformator-
forening 5 7.151 0 0 7.151 
Sdr. Felding Elforsyning 5 45.535 0 0 45.535 
Hirtshals El-Netselskab 
A/S 5 73.326 0 0 73.326 
Verninge Transformer-
forening 5 56.395 0 0 56.395 
I alt  714.681  15.049 729.730 

 
TOTAL, alle selskaber  69.231.906  9.607.021 78.838.927 
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Sagsfremstilling 

Indledning 
20. Netselskaberne har naturligt monopol på at transportere elektricitet i 
hvert deres geografiske område. Derfor er markedet for transport af elektri-
citet ikke konkurrencepræget. Det er hverken rentabelt for virksomhederne 
eller samfundsøkonomisk rentabelt at have 2 parallelle elnet. Der skabes ik-
ke naturligt incitamenter til effektivisering gennem konkurrence mellem sel-
skaberne. Det er baggrunden for, at selskaber, der besidder et naturligt mo-
nopol, er underlagt offentlig regulering. Alle selskaber har siden 1. januar 
2005 været underlagt en såkaldt indtægtsrammeregulering. Som udgangs-
punkt er selskabernes tariffer låst fast på niveauet fra 1. januar 2004 – dog 
med mulighed for pristalsregulering. Indtægtsrammereguleringen blev for 
første gang i 2007 suppleret med effektivitetsregulering, hvor tilsynet på-
lagde selskaberne effektiviseringskrav på baggrund af en benchmarking af 
selskabernes økonomiske effektivitet. I år bliver benchmarkingen af selska-
bernes økonomiske effektivitet suppleret med en benchmarking af selska-
bernes kvalitet i levering af elektricitet. 

21. Ved at foretage en benchmarking af selskaberne på tværs af hinan-
den på økonomisk effektivitet – og udmelde effektiviseringskrav til de min-
dre effektive selskaber – tilnærmes konkurrencevilkår, som gælder for sel-
skaber på et konkurrencepræget marked. Ved samtidig at foretage en 
benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet sikres, at sel-
skaberne ikke effektiviserer ved at beskære omkostningerne på en måde, 
som vil gå ud over kvalitet i levering af elektricitet. Reguleringen tilskynder 
selskaberne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig op-
lever en god, pålidelig og effektiv transport af elektricitet til den lavest mu-
lige pris. 

22. Elforsyningsloven indeholder en hjemmel for ministeren til at fast-
sætte regler om, at der ved opgørelse af effektiviseringspotentialet hos sel-
skaberne skal tages hensyn til kvaliteten af transport af elektricitet. Ministe-
ren har udnyttet hjemmelen til at udstede indtægtsrammebekendtgørelsen.1 

Indtægtsrammebekendtgørelsen foreskriver, at tilsynet skal udmelde indivi-
duelle effektiviseringskrav baseret på benchmarking af selskaberne. 

23. I 2007 foretog tilsynet den første benchmarking af selskabernes øko-
nomiske effektivitet på baggrund af selskabernes indberetninger for 2006, jf. 
tilsynets afgørelse af 27. september 2007 ”Effektiviseringskrav til elnet-
selskaber for 2008”2. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 5. maj 2008 
taget stilling til den anvendte model og stadfæstet denne afgørelse. Resulta-
terne af denne benchmarking blev udmøntet i varige effektiviseringskrav til 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 med senere ændringer.  
2 Http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-mv/4/elektricitet/  
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selskaberne, idet selskabernes indtægtsrammer3 gældende for 2008 og frem 
reduceres. Disse effektiviseringskrav var på 0-4 pct. af de omkostninger, 
selskaberne kan nedbringe på kort sigt – det vil sige påvirkelige omkostnin-
ger, som består af driftsomkostninger. 

24. De pålagte effektiviseringskrav fra sidste års benchmarking, som 
udmøntes i indtægtsrammerne i 2008, udgør samlet set en reduktion af sel-
skabernes indtægtsrammer på ca. 384 mio. kr. i 2008. Det svarer til 1,4 pct. 
af selskabernes påvirkelige omkostninger, og en samlet procentvis reduktion 
af selskabernes indtægtsrammer på i alt ca. 0,6 pct.  

25. I afgørelsen fra september 2007 vedrørende den økonomiske effekti-
vitetsbenchmarking af selskaberne valgte tilsynet ud fra et forsigtigheds-
princip i relation til fortolkningen af bestemmelserne i ”bekendtgørelse nr. 
1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og re-
gionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven”, at tilsy-
net ikke ville inddrage benchmarkingen af selskaberne på kvalitet i levering 
af elektricitet som led i effektivitetsbenchmarkingen på baggrund af data for 
2006. Benchmarkingen af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet ind-
drages første gang som led i effektivitetsbenchmarkingen på baggrund af 
data for 2007.  

26. Kvalitet i leveringen af elektricitet kan give sig udslag i flere forskel-
lige forhold. Grundlæggende handler det om den kvalitet, som forbrugerne 
oplever i det produkt, de aftager fra selskaberne. Selskaberne transporterer 
elektricitet fra det overliggende transmissionsnet ud til forbrugerne, og det 
er kvaliteten af transportydelsen, der måles. Andre mål for kvalitet i levering 
af elektricitet kunne være selskabernes serviceniveau over for forbrugerne 
fx informationsniveauet fra selskabet til forbrugerne i forbindelse med elek-
tricitetsafbrud.   

27. Kvalitet i levering af elektricitet kan måles ved elnettets leverings-
sikkerhed, som tilsynet opgør ved antallet og varigheden af elektricitetsaf-
brud, der opstår i elnettet.  

28. Gennem benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet får sel-
skaberne incitament til at sørge for en høj kvalitet og stabilitet i elnettet. 
Sikkerhed i leveringen af elektricitet er vigtig, idet afbrud i leveringen kan 
indebære både gener og omkostninger for såvel forbrugere som virksomhe-
der. 

                                                 
3 Indtægtsrammen regulerer kort fortalt indtægterne, som selskaberne kan tjene. De regio-
nale transmissionsselskabers indtægter reguleres via et rådighedsbeløb, mens distributions-
selskabers og transformerforeningers indtægter reguleres via en reguleringspris.   
4 De samlede effektiviseringskrav for 2008 er korrigeret fra ca. 45 mio. kr. til 38 mio. kr. 
som følge af korrigerede anmeldelser af ekstraordinære omkostninger fra en række selska-
ber. 
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29. Tilsynet offentliggjorde d. 9. januar 2008 en indikativ benchmarking 
af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet i 2006. Selskaberne blev 
sammenlignet på deres afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder. Analysen 
viste, at der er stor forskel på kvalitet i levering af elektricitet selskaberne 
imellem.5 

30. Tilsynet har i sin benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af 
elektricitet valgt at lægge vægt på navnlig 2 parametre vedrørende kvalitet. 
Den ene parameter er afbrudshyppighed (SAIFI) i leveringen af elektricitet 
pr. kunde pr. år. Den anden parameter er afbrudsvarighed (SAIDI) i levering 
af elektricitet pr. kunde pr. år. Tilsynet har valgt disse 2 parametre, idet det 
må forventes, at begge parametre er afgørende for forbrugernes opfattelse af 
kvaliteten i levering af elektricitet. Hertil kommer, at begge parametre er re-
lativt nemme at kvantificere og kan sammenlignes på tværs af selskaber.6  

31. I det følgende beskrives først kort de regulerede virksomheder og 
lovgrundlaget for benchmarking af selskaberne. Herefter følger en kort gen-
nemgang af metoden for økonomisk benchmarking af selskaberne samt ud-
førlig gennemgang af metoden til benchmarking af kvalitet i leveringen på 
aggregeret niveau. Vurderingsafsnittet indeholder en grundig gennemgang 
af de indkomne data og de tiltag, som tilsynet har foretaget for at få alle 
aspekter af leveringskvaliteten belyst. Sluttelig følger de samlede resultater 
af den økonomiske og kvalitetsmæssige benchmarking af selskaberne. 

De regulerede virksomheder 
32. Selskabernes primære arbejdsopgave er at transportere elektricitet. 
De regulerede virksomheder opdeles i tre typer: Regionale transmissionssel-
skaber, distributionsselskaber og transformerforeninger. Regionale trans-
missionsselskaber driver typisk elnet på et højere spændingsniveau – ofte 
mellem 30 kV og 150 kV, mens distributionsselskaber hovedsageligt driver 
elnet på spændingsniveauer under 30 kV. Transformerforeninger er mindre 
selskaber, der typisk er karakteriseret ved at drive et elnet af en værdi på en 
mio. kr. eller mindre. 

                                                 
5 Http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-mv/udmeldinger-mv/ovrigepub/benchmarking-
af-kvalitet-i-levering-af-stroem-i-2006/  
6 I international sammenhæng anvendes også ofte afbrudshyppighed eller SAIFI (System 
Average Interruption Frequency Index) og afbrudsvarighed eller SAIDI (System Average 
Interruption Duration Index) til at måle kvaliteten i levering af elektricitet. Tilsynet har 
endvidere overvejet andre kvalitetsparametre som fx spændingskvalitet (afvigelser fra 50 
khz) og kundetilfredshed (herunder adgang til it-løsninger som fjernaflæsning). Imidlertid 
har tilsynet af ressourcemæssige årsager for så vidt angår dette års kvalitets-benchmarking 
af selskaberne valgt at fokusere på kvalitetsparametrene afbrudshyppighed og afbrudsva-
righed. Tilsynet vil ikke udelukke, at andre end disse to kvalitetsparametre i en kvalitets-
benchmarking af selskaberne fremover vil blive inddraget.  
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33. Selskabernes ejerskabsforhold er vidt forskellige. Der er både for-
brugerejede andelsselskaber og kommunalt ejede (aktie)selskaber. DONG 
Energy A/S er en statslig virksomhed, som bl.a. ejer DONG Energy City 
Elnet og DONG Energy Nord Elnet. 

34. Selskabernes årlige omkostninger varierede i 2007 mellem 6.000 kr. 
og 542 mio. kr. I 2007 udgjorde selskabernes samlede omkostninger 3,7 
mia. kr., og samlet transporterede de 43 mio. MWh. 

Lovgrundlag 
35. Den generelle bestemmelse om indtægtsrammereguleringen af sel-
skaberne findes i elforsyningslovens (herefter EFL)7 § 70, stk. 2. Det frem-
går af denne bestemmelse, at der hvert år fastsættes indtægtsrammer for sel-
skaberne, og at ministeren fastsætter nærmere regler om denne indtægts-
ramme. Lovens § 70, stk. 3, indeholder en hjemmel for ministeren til at fast-
sætte regler om, at der ved opgørelse af effektiviseringspotentiale tages hen-
syn til kvaliteten af den transport af elektricitet med tilhørende ydelser, som 
selskabet skal gennemføre som bevillingshaver.  

36. Ministeren har udnyttet hjemmelen til udstedelse af regler vedrøren-
de benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet og leveringskvali-
tet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen. 

37. Bekendtgørelsens § 19 og § 20 vedrører benchmarking og udmel-
ding af individuelle effektiviseringskrav og lyder: 

”§ 19. Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsy-
net individuelle effektiviseringskrav baseret på benchmarking af 
virksomhederne, jf. § 20. Effektiviseringskravet gennemføres 
som en procentvis reduktion af den enkelte virksomheds regule-
ringspris eller rådighedsbeløb. 
Stk. 2. Der vil ikke blive udmeldt individuelle effektiviserings-
krav for reguleringsårene 2005-2007. 

 

§ 20. Indtil udgangen af regnskabsåret 2006 benchmarker 
Energitilsynet virksomhederne på økonomisk effektivitet. 
Stk. 2. Fra og med regnskabsåret 2007 bliver virksomhederne 
benchmarket på økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen. 
Stk. 3. Grundlaget for benchmarkingen tages fra og med regn-
skabsåret 2007 op til revision mindst hvert fjerde år med henblik 

                                                 
7 Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006 (herefter ”EFL”), som ændret ved lov 
nr. 549 af 6. juni 2007, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og 
lov om varmeforsyning. 
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på eventuelle justeringer og inddragelse af nye vurderingskrite-
rier. 
Stk. 4. Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte me-
tode for benchmarkingen offentliggøres årligt af Energitilsy-
net.” 

 
38. Reglerne om, at der ved fastsættelsen af effektiviseringspotentialet 
også kan tages hensyn til kvaliteten af transporten af elektricitet, blev indsat 
i EFL ved lov nr. 494 af 9. juni 2004. Det fremgår af forarbejderne til be-
stemmelsen, at formålet med også at inddrage kvalitet i reguleringen er at 
gennemføre en politisk aftale af 9. maj 2003, hvorefter selskaberne skal ha-
ve incitament til at opretholde en høj kvalitet og stabilitet i elnettet 
(ELFOR-aftalen). 

39. Det fremgår videre af forarbejderne til bestemmelsen, at regler om 
kvalitet i leveringen af elektricitet kan udstedes, når der er etableret et sy-
stem til registrering og kvantificering af elnet- og transmissionsydelsens 
kvalitet. Kvalitet i leveringen af elektricitet måles ved omfanget af afbrud 
(afbrudsvarighed og -hyppighed pr. kunde pr. år) i selskabets elnet. 

40. Bekendtgørelsens § 20 bestemmer, at der indtil udgangen af 2006 
sker benchmarking i forhold til økonomisk effektivitet. Stk. 2 bestemmer, at 
fra og med regnskabsåret 2007 bliver virksomhederne sammenlignet på 
økonomisk effektivitet og kvalitet i levering af elektricitet. 

41. Stk. 2 definerer reguleringsåret som kalenderåret. 

Benchmarking af økonomisk effektivitet 
42. I benchmarkingen af økonomisk effektivitet benyttes netvolumen-
modellen. Modellen er designet til at tage højde for variationer i nettenes 
størrelse og opbygning, før selskabernes omkostninger sammenlignes med 
hinanden. Netvolumenmodellen sammenligner selskabernes enhedsomkost-
ninger ved de enkelte netkomponenter (kabler, luftledninger, stationer, felter 
m.v. på forskellige spændingskategorier samt målere, administrationsom-
kostninger, nettab m.v.). Metoden muliggør en sammenligning fx af et sel-
skab med mange transformere og få kilometer ledning, med et selskab, der 
har færre transformere og flere kilometer ledning. 

43. I netvolumenmodellen beregnes de gennemsnitlige omkostninger 
forbundet med selskabernes forskellige dele af deres elnet. Det er disse gen-
nemsnitlige omkostninger, der efterfølgende danner udgangspunkt for at 
sammenligne selskabernes omkostninger og dermed selskabernes effektivi-
tet. Disse enhedsomkostninger benævnes omkostningsækvivalenter. 
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44. Beregningen af omkostningsækvivalenter sker ved, at hvert selskab 
deler dets omkostninger ud på de i alt 23 fastlagte kategorier og samtidig 
angiver, hvor mange styk de har af hver. Ved at dividere de henførte om-
kostninger med anførte styk opnås et udtryk for, hvor mange enhedsom-
kostninger selskaberne i gennemsnit bruger inden for hver kategori.  

45. De enkelte kategorier vægtes dermed i forhold til størrelsen på de 
omkostninger, de giver anledning til. Fx bruger selskaberne i gennemsnit 
flere enhedsomkostninger på at drive kabler på 50 kV-niveau end på at drive 
kabler på 10 kV-niveau. Med andre ord har kabler på 50 kV-niveau en stør-
re omkostningsækvivalent end kabler på 10 kV-niveau.  

46. Omkostningsækvivalenterne benyttes til en benchmarking af selska-
bernes omkostningsmæssige effektivitet. I modellen måles for hvert enkelt 
selskab, hvor langt selskabernes omkostninger er fra omkostningsækviva-
lenterne. Et selskab, der har højere omkostninger end ækvivalenterne, er 
mindre effektivt end et selskab, der har lavere omkostninger end ækvivalen-
terne. Der sammenlignes med ækvivalenter og ikke direkte mellem selska-
berne, fordi selskaberne ikke alle har samme typer omkostninger (netkom-
ponenter), og derfor ikke kan sammenlignes direkte med hinanden., jf. bilag 
4 og bilag 5.  

47. I modsætning til mange andre benchmarkingmodeller, er netvolu-
menmodellen en simpel model, der ikke baserer sig på komplicerede stati-
stiske eller matematiske beregninger.  

48. Netvolumenmodellen dannede i 2007 grundlag for fastlæggelse af 
individuelle, varige krav i form af reduktion af selskabernes indtægtsram-
mer i 2008 på baggrund af data for 2006. Ligeledes vil fastlæggelsen af in-
dividuelle, varige effektiviseringskrav i 2009, 2010 og 2011 ske ved anven-
delsen af netvolumenmodellen. Netvolumenmodellen anvendtes således i 
tilsynets afgørelse ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2008” af 27. 
september 2007. Af Energiklagenævnets kendelse af 5. maj 2008 fremgår 
det, at afgørelsen stadfæstes. Tilsynet har således ikke fundet anledning til at 
ændre på modellen, jf. pkt. 92-96 i vurderingsafsnittet.  

Datagrundlaget vedrørende netvolumenmodellen 

49. Fastlæggelsen af omkostningsækvivalenterne i netvolumenmodellen 
skete på baggrund af 2005-data for en række repræsentative selskaber. Om-
kostningsækvivalenter benyttes i perioden 2006-2009. Selskaberne skal 
endvidere for hvert år indberette netkomponenter, driftsomkostninger, af-
skrivninger, ekstraordinære omkostninger m.v. Disse data anvendes i tilsy-
nets benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet.  

50. I 2008 har det været muligt for tilsynet at validere data til brug for 
benchmarkingen af selskabernes økonomiske effektivitet i 2007 ved at 



16/78 

sammenligne med netkomponentdata fra år til år og ved at se nærmere på 
markante udsving i data. Herudover har tilsynet set på selskaber med mar-
kant ændrede resultater i benchmarkingen i forhold til sidste års afgørelse. 

51. I oversigtstabellen, jf. tabel 2 nedenfor, er blandt andet gengivet ud-
viklingen i de væsentligste driftsomkostninger, afskrivninger m.v. samt net-
komponenter. Selskabernes driftsomkostninger er samlet faldet med 4,6 pct. 
fra 2006 til 2007, mens afskrivningerne er steget med 3,6 pct. Samlet er 
summen af driftsomkostningerne og afskrivningerne faldet med 2,3 pct. Især 
administrationsudgifterne henholdsvis transaktionsomkostningerne er faldet 
markant med 220 mio. kr. (20 pct.) henholdsvis 66 mio. kr. (39 pct.). Den 
leverede mængde er i samme periode faldet med 3,8 pct. Endvidere bemær-
kes, at nettabet er steget med 1,8 pct. 

52. For så vidt angår netkomponenter, fremgår det, at det primært er an-
tallet af fjernaflæste målere, der er steget i perioden (55 pct.), mens antallet 
af ikke-fjernaflæste målere stort set er uændret. Det kan af data også aflæ-
ses, at der sker en løbende udskiftning af luftledninger med nedgravede kab-
ler. Antal km 0,4 kV-kabler er steget med 5 pct., mens antal km 0,4 kV-
luftledning er faldet med 13 pct. Tendensen er den samme for så vidt angår 
10 kV-spændingsniveauet. Herudover er der generelt set sket en stigning i 
antallet af netkomponenter på nær gasisoleret 50 kV-felt, og 50 kV-søkabel, 
som begge er faldet med 6 pct. Væsentligst har stigningen i netkomponenter 
været for henholdsvis 132/50kV-transformere, 132kV-luftledning, dobbelt-
tracé, og 132kV-felt, åben og 132 kV-kabler. Stigningerne er på henholdsvis 
37, 34, 33 og 28 pct.  
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Tabel 2: Oversigt over antallet af og udviklingen i  netkomponen-
ter og driftsomkostninger 2006-2007 

 2006 2007 
Ændring 2006-
2007 

Ændring 
pct.  
2006-
2007 

Omkostninger, afskrivninger og leveret mængde 
Driftsomkostninger i alt (kr.) 3.877.464.488 3.698.056.320 -179.408.168 -4,6 
Afskrivninger (kr.) 1.518.139.659 1.572.672.041 54.532.382 3,6 
Driftsomkostninger + afskriv-
ninger (kr.) 5.395.604.147 5.270.728.361 -124.875.786 -2,3 
kunderelateret omkostninger 
(kr.) 486.244.837 511.442.806 25.197.969 5,2 
Administration (kr.) 1.082.924.041 862.455.132 -220.468.909 -20,4 
1 - 1 omkostninger (kr.) 462.687.638 476.148.837 13.461.199 2,9 
     heraf transaktionsomkost-
ninger (kr.) 171.341.822 105.207.105 -66.134.717 -38,6 
Nettab (kr.) 748.041.402 761.187.657 13.146.255 1,8 

Leveret mængde (kWh) 
Leveret mængde (kWh) 45.129.707.122 43.392.544.571 -1.737.162.551 -3,8 

Netkomponenter 
132kV felt, åben (stk) 520 692 172 33 
132kV felt, gasisoleret (stk) 69 79 10 14 
132kV kabel (km) 569 728 159 28 
132kV kabel, sø (km) 47 50 3 6 
132kV luftledning, enkelttracé 
(km) 1.126 1.376 250 22 
132kV luftledning, dobbelttracé 
(km)  1.043 1.400 357 34 
132/50kV transformer (stk) 128 175 47 37 
50kV kabel (km) 2.451 2.480 29 1 
50kV kabel, sø (km) 131 123 -8 -6 
50kV luftledning (km) 5.608 6.015 407 7 
50kV felt, åben (stk) 3.712 3.937 225 6 
50kV felt, gasisoleret (stk) 219 206 -13 -6 
50/10kV transformer (stk) 1.428 1.474 46 3 
10kV felt (stk) 9.995 10.902 907 9 
10kV kabel (km) 53.189 54.475 1.286 2 
10kV luftledning (km) 8.857 7.169 -1.688 -19 
10/0,4kV station (stk) 69.743 74.436 4.693 7 
0,4kV kabel (km) 83.685 87.709 4.023 5 
0,4kV luftledning (km) 8.992 7.784 -1.208 -13 
målere - fjernaflæsning (stk) 158.764 246.644 87.880 55 
Målere - ikke-fjernaflæsning 
(stk) 3.002.738 3.021.723 18.985 1 

Note: Underopdelingen af driftsomkostningerne summer ikke til driftsomkostningerne i alt, 
Det skyldes blandt andet, at ekstraordinære omkostninger m.v. ikke er med i tabellen. 
Kilde: Tilsynets benchmarking af økonomisk effektivitet.  
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Benchmarking af kvalitet i leveringen af elektricit et 
53. Kvalitet i leveringen af elektricitet måles og sammenlignes på både 
aggregeret niveau og på enkeltkundeniveau. 

Kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret n iveau 

54. Jo længere tid og jo flere gange en forbruger eller en virksomhed op-
lever afbrud i forsyningen af elektricitet, des ringere er kvaliteten i leverin-
gen. Forbrugerne og virksomhederne forbinder en høj sikkerhed i leveringen 
af elektricitet – det vil sige ingen eller få afbrud af begrænset varighed - 
med få gener og lave omkostninger. 

55. Selskabernes indberetninger af kvalitet i levering af elektricitet om-
fatter blandt andet følgende årsager til afbrud i deres elnet: stormskader, is-
slag, lynnedslag på luftledninger og skader forvoldt af andet vejrlig, grave-
skader på kabler, skader forvoldt af kraner og fugle på luftledninger, ødelag-
te elskabe m.v. som følge skade fra køretøjer og lignende, eftersyn af mate-
riel, rotter i stationer, skader på materiel som følge af fejl, kortslutning eller 
overbelastning af materiellet, samt skader på grund af ældre/nedslidt materi-
el.8  

56. Et af nøglebegreberne i kvalitet i levering af elektricitet er selska-
bernes afbrudshyppighed pr. kunde pr. år. Et selskabs afbrudshyppighed er 
defineret ved det antal gange som selskabets kunder – det vil sige elmålere9 
– i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbrudshyppigheden 
er således et selskabs samlede antal registrerede afbrudte kunder i løbet af et 
år i forhold til selskabets samlede antal kunder.10  

57. Der er imidlertid forskel på, hvor meget (i) et uvarslet afbrud, (ii) et 
varslet afbrud, (iii) et afbrud som følge af tredjepart (iv) et force majeure af-
brud eller (v) afbrud som følge af afbrud uden for eget statistikområde gene-
rer forbrugerne og virksomhederne, samt hvor meget selskaberne kan læg-
ges til last for de forskellige afbrudstyper11. Derfor har tilsynet valgt at væg-

                                                 
8 Disse årsager er ikke en udtømmende liste over de årsager, der kan forårsage afbrud i el-
nettet. 
9 Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed. 
10 I tilsynets beregning af afbrudshyppighed henholdsvis afbrudsvarighed indgår varslede 
og uvarslede afbrud, samt afbrud som følge af tredjepart, force majeure og afbrud uden for 
eget statistikområde med forskellige vægte. Det bevirker, at den af tilsynet beregnede af-
brudshyppighed reelt er mindre end den faktiske afbrudshyppighed henholdsvis afbrudsva-
righed, som kunderne oplever i praksis.   
11 Tilsynet har lagt disse vægte til grund for beregningen af den samlede afbrudshyppighed 
henholdsvis afbrudsvarighed på baggrund af skøn. Der ligger således ikke en undersøgelse 
af forbrugernes nytte ved at blive afbrudt uvarslet i forhold til varslet afbrud til grund. 
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te de 5 forskellige afbrudstyper forskelligt i beregningen af den samlede af-
brudshyppighed, jf. tabel 3. 

Tabel 3: Typer af elektricitetsafbrud der indgår i benchmarkin-
gen og disses respektive vægte 

Typer af elektricitetsafbrud Vægt (pct.) 

(i) Uvarslede afbrud  100 

(ii) Varslede afbrud 50 

(iii) Afbrud forårsaget af tredje part 10 

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

Udelades 

(v) Afbrud uden for eget statistikområde Udelades 
Note: Tilsynet har lagt disse vægte til grund for beregningen af den samlede afbrudshyppighed hen-
holdsvis afbrudsvarighed på baggrund af ovenstående skøn. Tilsynet har således ikke estimeret ulem-
perne for forbrugerne ved at blive afbrudt uvarslet i forhold til at blive varslet afbrudt. 
 

58. Der er forskel på, hvor stor indflydelse de enkelte selskaber har på 
forskellige typer af elektricitetsafbrud. Nogle typer af afbrud (fx afbrud som 
følge af tredjepart) indgår derfor med begrænset vægt i selskabets samlede 
afbrudsvarighed og afbrudshyppighed i benchmarkingen, mens andre typer 
af afbrud helt udelades (force majeure og uden for eget statistikområde), jf. 
boks 1 nedenfor.  

59. Ad (i) Et uvarslet afbrud tælles 100 pct. med i opgørelsen af samlede 
antal afbrud af alle afbrudstyper. Et uvarslet afbrud kunne fx være en ufor-
udset fejl på et kabel, luftledning, transformerstation m.v., der forårsager et 
afbrud i et selskabs eget elnet. I sådanne tilfælde er det klart, at selskabet ik-
ke kan nå at varsle forbrugerne om afbruddet. Disse afbrud er til størst gene 
for forbrugerne. Hertil kommer, at selskaberne har størst indflydelse på, om 
uvarslede (og varslede) afbrud opstår eller ej. Derfor tæller uvarslede afbrud 
100 pct. med i opgørelsen af det samlede antal afbrud. 

60. Ad (ii) Et varslet afbrud tælles 50 pct. med i opgørelsen af det sam-
lede antal afbrud af alle afbrudstyper. Et varslet afbrud er i sagens natur, når 
et selskab varsler, at kunderne vil blive afbrudt i et givent tidsrum, og kun-
derne efterfølgende bliver afbrudt i dette tidsrum. Det kunne eksempelvis 
være en planlagt vedligeholdelse, udskiftning eller reparation i selskabets 
elnet. Disse afbrud er til mindre gene for forbrugerne, da forbrugerne er for-
beredt på afbruddene. Hertil kommer, at selskaberne har en vis mulighed for 
at lade sådanne afbrud foregå på tidspunkter, hvor færrest kunder generes. 
Derfor tæller afbruddene kun 50 pct. med i opgørelsen af antal afbrud. 

61. Ad (iii) Et afbrud forårsaget af tredjepart tælles 10 pct. med i opgø-
relsen af det samlede antal afbrud. Overgravning af et kabel henhører under 
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denne kategori. Et selskab har kun begrænset indflydelse på, om der sker 
afbrud forårsaget af tredjepart. Derfor tæller disse afbrud kun 10 pct. med i 
opgørelsen af antal afbrud. Selskabet har mulighed for at begrænse denne 
type afbrud ved at beskytte sine kabler og kabelskabe godt eller oplyse 
grundigt om kabellægningen, så kablerne ikke helt så nemt risikerer at blive 
gravet over m.v.  

62. Ad (iv) Afbrud som følge af force majeure tælles ikke med i opgø-
relsen af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse på af-
brudshyppigheden. Et selskabs afbrud som følge af force majeure skyldes 
forhold som fx ekstreme vejrlig eller lignende, som selskabet ikke selv er 
herre over. Eksempler herpå er stormflod og orkan. 

63. Ad (v) Afbrud som følge af et afbrud uden for eget statistikområde 
forekommer, når et andet selskab, der selv eller via andre selskaber leverer 
elektricitet til dette selskab, har et afbrud og forårsager et afbrud i det først-
nævnte selskabs elnet. Dette kunne fx være et selskab, der opererer på lav-
spændingsniveau (fx transformerforening), og et andet selskab (distributi-
onsselskab), der opererer på mellemspændingsniveau. Hvis distributionssel-
skabet har et afbrud, der forplanter sig i transformerforeningens elnet, vil 
afbruddet i transformerforeningen være sket som følge af afbrud uden for 
eget statistikområde. 

Boks 1: Eksempel på afbrudshyppighed pr. kunde vægt et efter 
afbrudstype 

Hvis et selskab, der har 10.000 kunder, i løbet af et år har haft et uvarslet afbrud, 
hvor 3.500 kunder blev afbrudt, og efterfølgende har selskabet et andet varslet 
afbrud, hvor 2.000 kunder blev afbrudt, og et tredje afbrud forårsaget af tredjepart, 
hvor 5.000 kunder blev afbrudt, samt ingen afbrud som følge af afbrud uden for 
eget statistikområde, er selskabets afbrudshyppighed:  

((3.500*100 %) + (2.000*50 %) + (5.000*10 %) + (0*0 %))/10.000 = 0,5 

 
 

64. Et andet nøglebegreb er afbrudsvarighed pr. kunde pr. år. Afbruds-
varighed er defineret ved det antal minutter, som en kunde i gennemsnit bli-
ver afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbrudsvarigheden er således et selskabs 
samlede antal registrerede afbrudte minutter i løbet af et år i forhold til sel-
skabets samlede antal kunder.  

65. På tilsvarende vis som ovenfor vægtes afbrudsvarigheden pr. kunde 
pr. år afhængigt af, om der er tale om et uvarslet, varslet, afbrud som følge 
af tredjepart, force majeure eller afbrud uden for eget statistikområde, jf. 
boks 2. 
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Boks 2: Eksempel på afbrudsvarighed pr. kunde pr. å r (minutter) 

Hvis et selskab, der har 10.000 kunder, i løbet af et år har haft et uvarslet afbrud af 
en varighed på 5 minutter, hvor 3.500 kunder blev afbrudt, og efterfølgende har et 
andet varslet afbrud af en varighed på 10 minutter, hvor 2.000 kunder blev 
afbrudt, og et tredje afbrud af en varighed på 15 minutter forårsaget af tredjepart, 
hvor 5.000 kunder blev afbrudt, samt ingen afbrud som følge af afbrud uden for 
eget statistikområde, er selskabets afbrudsvarighed pr. kunde pr. år:  

((3.500*100 % * 5) + (2.000*50 % *10) + (5.000*10 % * 15) )/10.000  

= 3,5 

 
 

66. Tabellen nedenfor viser selskabernes gennemsnitlige afbrudshyppig-
hed henholdsvis afbrudsvarighed pr. kunde pr. år på aggregeret niveau. I 
2007 afbrød selskaberne således i gennemsnit elektriciteten til de danske 
kunder i næsten 7 minutter pr. kunde, og i gennemsnit blev hver 10. kunde 
afbrudt samme år, jf. tabel 4.12   

Tabel 4: Gennemsnitlig afbrudshyppighed og afbrudsv arighed 
pr. kunde pr. år på aggregeret niveau 

 I alt, alle selskaber 

Gennemsnitlig afbrudshyppighed pr. kunde pr. 
år 

0,09 

Gennemsnitlig afbrudsvarighed pr. kunde pr. år 6,29 

Kilde: Tilsynets benchmarking-analyse af kvalitet i levering af elektricitet.  
 
67. Afbrudshyppighed og afbrudsvarighed er udover at være vægtet ef-
ter afbrudstype også vægtet efter andele af km elnet på spændingsniveau. 
Derfor er det faktiske antal gange henholdsvis antal minutter, som hver 
kunde i Danmark er afbrudt, højere. Det faktiske antal gange en kunde blev 
afbrudt var 0,72 (svarende til næsten 3 ud 4 kunder) i 2007, og det faktiske 
antal minutter en kunde blev afbrudt var 39,63 minutter. 

68. Tilsynet har i forbindelse med fastlæggelsen af modellen til bench-
marking af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet anvendt de af sel-
skaberne til tilsynet indberettede data vedrørende kvalitet i levering af elek-
tricitet for 2006 og 2007 på henholdsvis 0,4-6 kV, 6-25 kV, 25-70 kV, og 
70-170 kV. 

                                                 
12 Afbrudshyppighed og afbrudsvarighed er vægtet efter afbrudstype og efter andele af km 
elnet på spændingsniveau.  
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69. Endvidere har tilsynet blandt andet anvendt data fra DEFU13 fra 
2001-2005 vedrørende afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på henholds-
vis 6-25kV, 25-70kV, og 70-170kV målt på leveringspunkter14. 

Kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkunden iveau 

70. Kvalitet i levering af elektricitet kan ikke udelukkende udtrykkes på 
baggrund af målinger på aggregeret niveau. Enkelte kunder eller grupper af 
kunder kan opleve flere og langvarige afbrud, selv om selskabet på aggrege-
ret niveau har en tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet. Hvis et 
selskab udelukkende stilles over for krav om tilfredsstillende kvalitet i leve-
ring af elektricitet på aggregeret niveau, kunne der være risiko for, at kunder 
i fx tyndt befolkede områder ikke modtager en tilfredsstillende kvalitet i le-
vering af elektricitet. Derfor foretager tilsynet ikke kun en benchmarking af 
selskaberne på kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau men 
også kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau.  

71. Tilsynet har derfor indhentet oplysninger fra selskaberne om, hvor 
mange af deres kunder, der har oplevet henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og 
derover i 2007. Denne fordeling af det enkelte selskabs kundeafbrud kan ka-
ste lys over, om eventuelle afbrud er jævnt fordelt mellem kunder eller om 
enkelte grupper af kunder gang på gang afbrydes. 

72. Oplysningerne er indsamlet for de 2 laveste spændingsniveauer, 0,4-
6 kV og 6-25 kV, hvor der er kundekontakt – det vil sige, hvorfra kunder 
typisk modtager elektriciteten fra elnettet. Da regionale transmissionssel-
skaber ikke opererer på de 2 laveste spændingsniveauer, er data udelukken-
de indsamlet fra distributionsselskaber og transformerforeninger. 

73. Oplysningerne vedrørende afbrud på enkeltkundeniveau adskiller sig 
fra oplysninger vedrørende afbrud på aggregeret niveau. Oplysningerne ad-
skiller sig blandt andet ved datakvaliteten og i mængden af oplysninger. Til 
denne benchmarking er oplysninger om afbrud på enkeltkundeniveau for 
første gang blevet indsamlet, og derfor må datakvaliteten formodes at være 
højere for data på aggregeret niveau end på enkeltkundeniveau. Grundet 
tvivlsom kvalitet i data om afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau har tilsy-
net valgt udelukkende at foretage en benchmarking af selskabernes kvalitet i 
levering af elektricitet på enkeltkundeniveau i forhold til afbrudshyppighed.  

74. Usikkerheden i data for så vidt angår afbrudsvarighed på enkeltkun-
deniveau, skyldes en tvetydig beskrivelse i vejledningen for indsamling af 

                                                 
13 Dansk Energi Forskning og Udvikling. DEFU har indsamlet data for en række udvalgte 
selskaber.  
14 Et leveringspunkt er et punkt i nettet, hvor elektrisk energi udveksles mellem to statistik-
områder på samme eller forskelligt spændingsniveau eller mellem den kollektive elforsy-
ning og en kunde på højspændingsniveau. 
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leveringssikkerhedsdata, hvorfor data vedrørende afbrudsvarighed på en-
keltkundeniveau registreret via ELFAS15 (hovedparten af data) ikke er ind-
berettet som ønsket. Da tilsynet dermed ikke er i besiddelse af data for hver 
enkelt kundes afbrudsvarighed summeret henover året som tiltænkt, har til-
synet valgt at se bort fra afbrudsvarighed i benchmarkingen af kvalitet i le-
vering af elektricitet på enkeltkundeniveau i 2007.  

75. Overordnet set er oplysningerne vedrørende afbrud på enkeltkunde-
niveau vægtet efter afbrudstype svarende til afbrud på aggregeret niveau jf. 
pkt. 57-63. Tilsynet har dog valgt at approksimere denne vægtning for at 
minimere kompleksiteten i indberetningen af oplysninger. Denne approksi-
mation er nærmere beskrevet i bilag 3. 

Høring 
76. Som led i oplysningen af sagen har tilsynet gennemført høring af 
Dansk Energi og selskaberne. Høringen er sket ad 2 omgange. I første om-
gang foretog tilsynet en høring af Dansk Energi og selskaberne om kvalitet i 
levering af elektricitet på aggregeret niveau. I 2. omgang høres Dansk Ener-
gi og selskaberne dels angående tilsynets ændringer i notatet i forlængelse af 
indarbejdelsen af tidligere høringsbemærkninger og dels angående tilsynets 
nye analyser vedrørende kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeni-
veau samt den økonomiske benchmarking af selskaberne.  

77. Opdelingen af høringsprocessen skete, fordi sagen omfatter nye om-
råder i forhold til sidste år samt af hensyn til Dansk Energis og selskabernes 
mulighed for på et tidligt tidspunkt i forløbet af sagen at bidrage med gene-
rel oplysning af sagen. 

78. Herudover har tilsynet i vinteren 2007/2008 og i foråret 2008 løben-
de haft kontakt med Dansk Energi - primært angående benchmarkingen af 
kvalitet i levering 2007. Fra november 2007 til maj 2008 har tilsynet afholdt 
8 møder med Dansk Energi om dette emne. DEFU (en del af Dansk Energi) 
har tillige udarbejdet vejledningen for indsamling af data til brug for 
benchmarkingen af kvalitet i levering 2007 og har benyttet den lejlighed til 
at fremføre Dansk Energis synspunkter herom. 

79. Tilsynet har sendt et foreløbigt udkast til tilsynsafgørelse i høring 
hos Dansk Energi og selskaberne den 2. juni 2008.  

80. Nedenfor er en ganske summarisk gennemgang af Dansk Energis og 
selskabernes høringssvar på det første udkast. I bilag 1 har tilsynet minutiøst 
gennemgået høringssvarene samt vurderet indsigelserne punkt for punkt. 

                                                 
15 ELFAS er et system, som de fleste af selskaberne anvender til registrering af afbruds- og 
fejlstatistik. 
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81. 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 leve-
ringssikkerhed i den samlede benchmarking af selskaberne.  

82. Dansk Energi er i sit høringssvar fremkommet med bemærkninger 
vedrørende følgende 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 
 
83. I grove træk ønsker Dansk Energi gennemgående en mildere be-
dømmelse af selskaberne – flere typer afbrud holdes ude, og der vælges hø-
jere tærskelværdier vedrørende kvalitet i leveringen, hvorved langt flere sel-
skaber vil opfylde kravet til tilfredsstillende kvalitet i levering. Derudover 
vurderer Dansk Energi, at modellen indeholder flere fejl, som der bør korri-
geres for. Tilsynet har vurderet Dansk Energis indvendinger, men de har ik-
ke givet anledning til justeringer af modellen. Også selskaberne har kritiske 
bemærkninger om tilsynets benchmarking-model. Høringssvarene har dog 
ikke, jf. begrundelserne herfor i bilag 1, givet anledning til, at tilsynet juste-
rer benchmarking-modellen. 

2. høringsrunde 

84. Energitilsynet har også sendt notatet i en 2. høringsrunde. Ved den 
anden høringsrunde havde tilsynet benchmarket selskaberne på økonomisk 
effektivitet og kvalitet i leveringen samt udmeldt, hvilke krav disse resulta-
ter ville udløse. Der er fremkommet høringssvar fra godt 20 selskaber. Der 
er dog en del af disse selskaber, der har udarbejdet høringssvar i forening. 
Nedenfor er udarbejdet summarisk gennemgang af høringssvarene. Tilsynet 
har i bilag 2 har udarbejdet mere fyldige resumeer af de indkomne hørings-
svar samt tilsynets kommentarer til disse. 

Anmodning om rettelser 
85. Udsendelsen af tilsynets resultater gav anledning til, at mange sel-
skaber endnu en gang gennemgik anmeldelser mv. Det viste sig, at en del af 
det datagrundlag, som tilsynet havde anvendt til beregningerne, var behæftet 
med fejl. Oprindeligt var hensigten, at benchmark-fraktilen (altså gennem-
snittet af den top som alle selskaberne benchmarkes mod) var låst fast fra 
tidspunktet, hvor afgørelsen blev sendt i høring. Herved ville korrektioner 
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for det enkelte selskab ikke få betydning for alle de andre. På baggrund af 
de indkomne anmodninger om rettelser i datagrundlaget besluttede tilsynet 
dog, at benchmark-fraktilen skulle være låst op frem til høringsfristens ud-
løb. Baggrunden for denne beslutning er først og fremmest, at et af de større 
selskaber, som i første omgang lå højt i effektivitet – og dermed var en væ-
sentlig del af selve sammenligningsgrundlaget – efter rettelser er placeret 
længere nede på listen.  

86. I forlængelse af de foretagne rettelser sendte Energitilsynet de nye 
resultater af benchmarkingen samt udmøntning af krav ud til alle selskaber 
til orientering.  

Høringssvar 
87. Energitilsynet har også modtaget høringssvar fra de to interesseor-
ganisationer Dansk Energi og Dansk Industri. Dansk Industri støtter Ener-
gitilsynets indsats for at skabe et velfungerende elmarked drevet af gennem-
sigtighed og effektiv konkurrence. Derudover har DI ingen kommentarer. 

88. Dansk Energi har en række kritikpunkter som knytter sig til model-
len, men essensen er som i første høringssvar, at selskaberne skal bedømmes 
mildere både i den økonomiske benchmarking og i den kvalitetsmæssige 
benchmarking. Dansk Energi udtrykker også skuffelse over, at Energitilsy-
net ikke har taget hensyn til den række af ændringsforslag, som foreningen 
har fremsat.  

89. I selskabernes høringssvar er der også kritik af benchmarking-
modellen, men kritikpunkterne går i vidt omfang på, at selskaberne hver 
især fremsætter forslag om korrektionsfaktorer, der gavner netop deres sel-
skab.  

90. Selskaberne har i deres høringssvar argumenteret for, at en række 
selskaber er underlagt fordyrende rammevilkår, som der ikke er taget højde 
for i den nuværende model. Det drejer sig om følgende: 

− Drift i områder med højt saltindhold i luften 
− Drift i områder med stor decentral el-produktion 
− Drift i tyndt befolkede områder 
− Endnu større korrektionsfaktor for drift i tætbefolkede områder 
− Drift på øer  
− Drift af regionale transmissionsselskaber 
 
91. Som tidligere nævnt er høringssvarene nærmere gennemgået i bilag 
2. Ingen indvendinger har givet anledning til korrektion af selve modellen. 
Dog har Energitilsynet foretaget en mindre ændring af udmøntningen af ef-
fektiviseringskrav for de regionale transmissionsselskaber. Tilsynet har efter 
en mindre analyse af forholdene for de regionale transmissionsselskaber be-
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sluttet at slække kravene endnu mere for den type selskaber. Hermed har til-
synet på dette punkt imødekommet de regionale transmissionsselskaber og 
Dansk Energi. 
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Vurdering 
92. Indtægtsrammebekendtgørelsen giver en ganske bred hjemmel for 
tilsynet i relation til gennemførelsen af benchmarkingen, herunder til kon-
kret metodevalg og til etablering af relationen mellem benchmarking-
resultaterne og effektiviseringskravenes størrelse. Dette bekræfter Energi-
klagenævnets kendelse af 5. maj 2008, der stadfæster tilsynets afgørelse 
”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2008” af 27. september 2007.  

93. Af Energiklagenævnets bemærkninger i kendelsen fremgår det, at 
Energiklagenævnet ikke finder grundlag for at antage, at netvolumenmodel-
len er baseret på usaglige hensyn, eller at benchmarking baseret på enheds-
omkostninger er uegnet som grundlag for vurderingen af selskabernes effek-
tivitet. Endvidere fremgår det, at der i grundlaget for tilsynets skøn ved an-
vendelsen af den valgte model for benchmarking ikke er påvist væsentlige 
metodemæssige eller faktuelle fejl. 

94. I forlængelse af sidste års benchmarking af selskaberne valgte 3 sel-
skaber at påklage afgørelsen til Energiklagenævnet, men ingen af selskaber-
ne fik medhold. 

95. Energiklagenævnet anfører i kendelsen: 

”[…] 
Efter en samlet vurdering finder Energiklagenævnet herefter ik-
ke grundlag for at tilsidesætte Energitilsynets udmelding af ef-
fektiviseringskrav til klager som urimelig. Energiklagenævnet 
har herved lagt vægt på, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn 
ved fastsættelsen af effektiviseringskravet, at den af Energitilsy-
net valgte metode må anses for egnet til vurdering af elnet-
selskabernes effektivitet og i øvrigt baseret på saglige hensyn, 
samt at der ikke ses at foreligge oplysninger om klagers særlige 
forhold, herunder oplysninger om klagers effektiviseringspoten-
tiale, som kan føre til, Energitilsynets skøn i det konkrete tilfæl-
de må anses for urimeligt. 
Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 27. september 
2007” 

 
96. Tilsynet har i lyset af Energiklagenævnets stadfæstelse, således for 
så vidt angår benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet ikke 
fundet anledning til at ændre netvolumenmodellen.  

97. Selskaberne benchmarkes i nærværende notat på deres præstationer i 
2007 på 3 forskellige områder. For hvert område har tilsynet valgt en 
benchmarkingmetode, der tager højde for selskabernes forskelligartede vil-
kår på hvert område samt de tilgængelige data. De 3 områder er (i) økono-
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misk effektivitet, (ii) kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau 
og (iii) kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau. 

98. Ad i) Selskaberne benchmarkes på deres økonomiske effektivitet in-
den for 4 forskellige grupper af selskaber. De 4 grupper er regionale trans-
missionsselskaber (I) og regionale transmissionsselskaber (II), distributions-
selskaber og transformatorforeninger. Dette er nødvendigt for at tage højde 
for gruppernes forskellige rammevilkår.16 Netvolumenmodellen blev præ-
senteret i tilsynets afgørelse ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2008” i 2007, og afgørelsen blev endvidere stadfæstet af Energiklagenæv-
net. Derfor er tekniske dele af modellen ikke gengivet i notatet. Der henvi-
ses i stedet til bilagsmaterialet, jf. bilagene 4-5, og 7-12. Der er således blot 
en kort beskrivelse af modellen i nærværende notat samt en præsentation af 
resultaterne af benchmarkingen på baggrund af 2007-data.   

99. Ad ii) Der foretages en benchmarking af alle selskaber på kvalitet i 
levering af elektricitet i én samlet gruppe – på aggregeret niveau. Der tages 
imidlertid højde for det enkelte selskabs fordeling af elnet på de 4 forskelli-
ge spændingsniveauer (0,4-6, 6-25, 25-70 og 70-170 kV), da afbrudseffekti-
viteten er forskellig på de forskellige spændingsniveauer. 

100. Ad iii) Kun de selskaber, der har elnet på 0,4-6 kV og 6-25 kV 
benchmarkes på kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau, da 
kun disse har direkte relationer til slutbrugerne. De selskaber, der kun opere-
rer på de højere spændingsniveauer - 25-70 og 70-170 kV - (regionale 
transmissionsselskaber) indgår ikke i benchmarkingen af kvalitet i leverin-
gen af elektricitet på enkeltkundeniveau. Typisk vil selskaber på 70-170 kV-
spændingsniveau have et aftaleforhold med selskaber på underliggende 
spændingsniveauer (typisk 25-70 kV) om at levere elektricitet. Der er såle-
des for så vidt angår regionale transmissionsselskaber ikke tale om levering 
af elektricitet til egentlige forbrugere, men i stedet levering af elektricitet til 
kunder, der videretransporterer elektriciteten. Tilsvarende har visse selska-
ber på samme måde et aftaleforhold om at levere elektricitet til selskaber på 
underliggende spændingsniveauer.  

101. I de følgende afsnit beskrives modellerne for benchmarkingen af 
økonomisk effektivitet, benchmarkingen af kvalitet i levering af elektricitet 
på aggregeret niveau, og benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet 
på enkeltkundeniveau. Resultaterne af hver benchmarking anføres efter be-
skrivelsen af hver model. Slutteligt vurderes og begrundes fastsættelsen og 
udmøntningen af kravene. 

                                                 
16 Jf. bilag 8. 
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Benchmarking af økonomisk effektivitet 

Modellen 

102. Netvolumenmodellen er opbygget på en måde, som gør det muligt at 
sammenligne selskabernes effektivitet på tværs af hinanden, selv om selska-
berne har forskellige elnetstørrelser og har forskellige sammensætninger af 
deres elnet. Det er en vigtig egenskab ved modellen, at det på en enkel og 
gennemsigtig måde kan lade sig gøre at sammenligne selskaberne, selvom 
selskaberne har vidt forskellige sammensætninger af elnettet (netkomponen-
ter).   

103. Netvolumenmodellen kan på denne måde anvendes til at sammen-
ligne selskabernes omkostninger – det vil sige driftsomkostninger og af-
skrivninger.  Selskabernes driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af 
deres anmeldte reguleringsregnskaber.  

104. Modellens grundlæggende metode er kort illustreret i boks 3. En me-
re detaljeret gennemgang af netvolumenmodellen findes i bilag 5. 

Boks 3: Illustration af netvolumenmodellen 

Korrektion for fordyrende rammevilkår 
105. Tilsynets analyser har vist en sammenhæng (korrelation) mellem 
selskabernes omkostningsindeks og omfanget af såkaldte fordyrende ram-
mevilkår. Fordyrende rammevilkår knytter sig til fx vejbelægninger, regler 
for håndtering af opgravet jord, trafikintensitet, særlige forskrifter for instal-
lationer, og koordination med andre forsyningsinstallationer. Disse elemen-

Betragt et selskab med et elnet bestående af 3 transformerstationer og 20 km luft-
ledning. Selskabet har omkostninger for i alt 100.000 kr. Af de 100.000 kr. bruger 
selskabet 60.000 kr. på at drive de 3 transformerstationer, og 40.000 kr. på at drive 
de 20 km luftledning. 

Selskabets enhedsomkostninger kan opgøres til at udgøre 20.000 kr. for at drive 
en transformerstation (60/3=20) og 2.000 kr. for at drive 1 km luftledning 
(40/20=2). 

Antag, at gennemsnittet af alle andre selskabers omkostninger kan opgøres til 
10.000 kr. for at drive en transformerstation, og 1.000 kr. for at drive 1 km led-
ning. Et gennemsnitligt selskab vil således kunne drive et elnet magen til selska-
bets eget elnet for en omkostning på 3 transformerstationer af 10.000 kr. og 20 km 
ledning af 1.000 kr. svarende til i alt 50.000 kr.  

Selskabet bruger således 100.000 kr. på at drive samme elnet, som andre selskaber 
i gennemsnit ville bruge 50.000 kr. på at drive. Det indebærer, at selskabet i 
netvolumenmodellen vil fremstå som et ineffektivt selskab. 
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ter påvirker anlægs- og vedligeholdelsesomkostningerne pr. enhed netkom-
ponent – jo større omfang af fordyrende rammevilkår, des højere omkost-
ningsindeks.  

106. Netvolumenmodellen tager i sig selv ikke højde for, at nogle typer af 
selskaber står over for dyrere rammevilkår end andre. Dette har tilsynet ef-
terfølgende taget højde for ved at benchmarke selskaber med forskellige 
rammevilkår i hver deres grupper. Det er derfor, at resultaterne af den øko-
nomiske benchmarking er delt op i henholdsvis regionale transmissionssel-
skaber (gruppe 1), regionale transmissionsselskaber (gruppe 2), distributi-
onsselskaber og transformerforeninger. Herudover er resultaterne i bench-
markingen af distributionsselskaberne korrigeret for selskabernes kundetæt-
hed. Tilsynet har ikke kunnet identificere andre signifikante rammevilkår, 
som selskaberne skal korrigeres for. 

Ekstraordinære omkostninger 
107. Netvolumenmodellen inddrager selskabernes driftsomkostninger og 
afskrivninger. Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af regulerings-
regnskabet og indeholder alle omkostningsposter – herunder også eventuelle 
ekstraordinære omkostninger. 

108. Udgangspunktet for en økonomisk benchmarking er, at et selskabs 
samtlige omkostninger medtages, idet disse må antages at afspejle selska-
bets 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 benchmark. Disse 
poster har tilsynet valgt at benævne ”ekstraordinære omkostninger”. Når 
man trækker nogle af et selskabs omkostninger ud af benchmarkinganalysen 
opnår selskabet alt andet lige et bedre benchmarkingresultat. 

109. Flere forskellige omkostninger er omfattet af dette begreb og be-
grundelserne for at trække posterne ud før den økonomiske benchmarking af 
selskaberne varierer. Helt overordnet er det et forsøg på at undgå åbenlyse 
uhensigtsmæssigheder ved afgørelserne. Et selskab, der på et enkelt år har 
brugt store beløb på reparation af nettet efter en helt usædvanlig og upåreg-
nelig hændelse, vil fremtræde uforholdsmæssigt ineffektivt i benchmarkin-
gen. 

110. På den anden side er det jo vigtigt, at kostbare ledelsesbeslutninger 
med tvivlsom eller negativ effekt på selskabets økonomi medtages, fordi så-
danne beslutninger er et udtryk for selskabets økonomiske effektivitet. Der 
er således tale om en vanskelig balancegang. 

111. I bilag 11 er foretaget en gennemgang af, hvorledes udvælgelsen af 
disse poster foregår samt en udtømmende oversigt over de poster, som sel-
skaberne inden for tidsfristen har anmeldt som værende af ekstraordinær 
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økonomisk art. Tilsynet havde fastsat en tidsfrist for anmeldelse af ekstraor-
dinære omkostninger (11. juni 2008) og anmeldelser indkommet efter udlø-
bet af tidsfristen er ikke med i datagrundlaget for tilsynets afgørelse. Imid-
lertid vil tilsynet - efter at der er truffet afgørelse men inden selskaberne på-
begynder anmeldelserne til næste års benchmarking – give selskaberne end-
nu en mulighed for at anmelde og dokumentere ekstraordinære omkostnin-
ger. I det omfang posterne kan karakteriseres som ekstraordinære omkost-
ninger og i det omfang disse poster er af væsentlig betydning for selskabets 
effektiviseringskrav for 2009, vil disse poster blive fratrukket de absolutte 
krav (kronebeløbet) for 2010.  

Investeringer i nettet 
112. Benchmarkingen skal være med til at sikre, at forbrugere får en til-
strækkelig sikker og effektiv transport af elektricitet til den lavest mulige 
pris. For også at sikre en effektiv transport af elektricitet i fremtiden, er det 
nødvendigt, at selskaber løbende foretager investeringer i nettet. Af denne 
grund er det hensigtsmæssigt at indrette reguleringen af selskaberne på en 
sådan måde, at den økonomiske tilskyndelse til at foretage investeringer ik-
ke påvirkes uhensigtsmæssigt. Dette tager netvolumenmodellen højde for, 
jf. bilag 10. 

Fastsættelse af effektiviseringskrav på baggrund af omkostningsmæssig ef-
fektivitet 
113. Tilsynet fastsætter varige effektiviseringskrav på baggrund af sel-
skabernes relative effektivitet, da det netop er rangordningen af selskabernes 
relative effektivitet, benchmarkingen består i. Det enkelte selskabs resultat 
af benchmarkingen kan antage værdier mellem 0 og 100 pct. En værdi tæt 
på 100 pct. er et udtryk for et selskab med en høj målt omkostningsmæssig 
effektivitet, mens en værdi tæt på 0 pct. er et udtryk for en lav omkost-
ningsmæssig effektivitet. 

114. Et selskabs placering på effektivitetsskalaen fra 0-100 udmøntes i et 
effektiviseringskrav til det enkelte selskab. Kravet udtrykkes som en pro-
centdel, hvormed selskabets indtægtsramme reduceres – eller rettere sagt de 
påvirkelige omkostninger i selskabets indtægtsramme. Tilsynet har valgt at 
lade denne kravskala strække sig fra 0 til 5 pct. og med trin på 0,5 procent-
point. For de regionale transmissionsselskaber strækker kravskalaen sig dog 
kun fra 0 til 4 pct. Til hvert krav på kravskalaen er knyttet et interval, hvori 
dette krav tildeles. Fx tildeles et distributionsselskab med et resultat på mel-
lem 90 og 94 et effektiviseringskrav på 2,0 pct. af selskabets påvirkelige 
omkostninger. Distributionsselskaber og transformerforeninger har samme 
intervaller for uddeling af effektiviseringskrav, mens regionale transmissi-
onsselskaber har særlige intervaller, som giver de regionale transmissions-
selskaber mildere krav. For en nærmere beskrivelse af kravskalaen og inter-
vallerne heri, se pkt. 189-197, boks 7 samt tabel 17 og 18. 
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Resultater af den økonomiske benchmarking 
115. Benchmarkingen af økonomisk effektivitet indebærer, at der foreta-
ges en separat benchmarking af henholdsvis regionale transmissionsselska-
ber, distributionsselskaber og transformerforeninger, samt at benchmarkin-
gen af de regionale transmissionsselskaber opdeles i 2 grupper for at tage 
hensyn til fordyrende rammevilkår. En detaljeret gennemgang af benchmar-
kinganalysen er vedlagt dette notat som bilag 5.  

116. Datagrundlaget for benchmarkingen som foretages i 2008 er selska-
bernes indberetninger af netkomponenter og reguleringsregnskaber for 
2007. 

117. Der foretages fire separate benchmarkinger af: 

−  Regionale transmissionsselskaber (gruppe 1),  
−  Regionale transmissionsselskaber (gruppe 2), 
−  Distributionsselskaber, og  
−  Transformerforeninger  
 
118. Resultaterne af de fire benchmarkinger samt tilhørende effektivise-
ringskrav fremgår af tabellerne 5 til 8. Tallene, der fremgår af tabellernes 
kolonne 2, er mål for selskabernes relative omkostningsmæssige effektivitet, 
jf. pkt. 113. Det skal i den forbindelse bemærkes, at benchmark-fraktilen 
som udgangspunkt fastlægges på baggrund af den økonomiske effektivitet 
hos de 25 pct. af selskaberne, der ligger bedst. Imidlertid indgår hverken det 
bedste selskab blandt distributionsselskaber eller det bedste blandt transfor-
merforeninger i fastlæggelsen af benchmark-fraktilen, da tilsynet har vurde-
ret disse observationer til at være ekstreme. Det drejer sig om Nibe Elforsy-
ning Net Amba i tabel 7 og Bonderup Transformatorforening i tabel 8. 

Tabel 5: Benchmarking af økonomisk effektivitet for  regionale 
transmissionsselskaber – gruppe 1 

Selskab 
Resultat af 
benchmarking 

Effektiviserings-
krav i pct. 

Vestjyske Net 60 kV A/S 100 0 
Fyns Net Amba 97,9 0,5 
DONG Energy Nord Elnet (transmissionsdel) 75,1 2 
KE Transmission A/S 62,9 2,5 
Skjern kommune Elforsyning 60 kV A/S 57,8 2,5 
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Tabel 6: Benchmarking af økonomisk effektivitet for  regionale 
transmissionsselskaber - gruppe 2 

Selskab 
Resultat af 
benchmarking 

Effektiviserings-
krav i pct. 

Syd Net A/S 100 0 
SEAS-NVE Transmission AS 99,6 0,5 
Sydøstjyske Net A/S 92,2 1 
Frederiksberg Eltransmission A/S 90,1 1,5 
Vestjyske Net 150 kV A/S 81,4 2 
NV Net A/S 77,1 2 
FynsNet 150 KV A/S 75,2 2 
Midtjyske Net A/S 67,7 2,5 
SEAS-NVE Net (transmissionsdel) 61,9 2,5 
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Tabel 7: Benchmarking af økonomisk effektivitet for  distributi-
onsselskaber 

Selskab 
Resultat af bench-
marking 

Effektivise-
ringskrav i pct. 

Nibe Elforsyning Net Amba 100 0 
Bjerringbro Elværk 100 0 
Frederiksberg Elnet A/S 100 0 
Læsø Kommune 100 0 
Køge Elnet A/S 100 0 
NKE Elnet A/S 100 0 
ESV Net A/S 100 0 
NRGi Net A/S 100 0 
Energi Fyn Net A/S 100 0 
Nordvestjysk Elforsyning/NOE 100 0 
Thy Højspændingsværk Net A/S 99,4 0,5 
EnergiMidt Net A/S 97,8 1 
Vildbjerg Elværk Amba 97,8 1 
MES Net A/S 97,7 1 
ELRO Net A/S 96,3 1,5 
ENV Net A/S 94,9 1,5 
HEF Net A/S 93,2 2 
Energi Horsens Net A/S 92,6 2 
Faaborg Elforsyning A/S (Netvirksomhed) 92,2 2 
EnergiMidt Net Vest A/S 91,6 2 
TRE-FOR Elnet A/S 91,3 2 
RAH Net A/S 88,6 2,5 
SYD ENERGI Net A/S, SYD ENERGI Net 60 
kV 88,6 2,5 
Østjysk Energi Net A/S 87,7 2,5 
Østkraft Net A/S  87,5 2,5 
SEAS-NVE Net 87,5 2,5 
Nyfors Net A/S 86,6 2,5 
Thy-Mors El-Net A/S 84,6 3 
Odense Energi Net A/S 83,9 3 
Brabrand Net A/S 82,8 3 
Ærø Elforsyning Net A/S 82,8 3 
Videbæk Elnet 82,7 3 
Galten Elværk Net A/S 82,4 3 
LEF Net A/S 82,2 3 
DONG Energy City Elnet A/S 81,3 3 
Energi Randers Net A/S 81,2 3 
AKE Net 79,2 3 
Korsør Elnet 78,8 3,5 
Midtfyns Elforsyning Amba 78,6 3,5 
VOS Net A/S 76,4 3,5 
SEF Net A/S 75,1 3,5 
Viborg Elnet A/S 75 3,5 
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Roskilde Kommune, Forsyningen 74,5 3,5 
Dong Energy Nord Elnet (distributionsdel) 74,3 3,5 
Tarm Elværk Net A/S 73,8 3,5 
Vordingborg Elnet 71,9 4 
Frederikshavn Elnet A/S 70,7 4 
Kjellerup Elnet 70,7 4 
Helsingør Elforsyning 70,6 4 
Hillerød Kommune 69 4 
Skjern Elforsyning A/S 67,5 4 
Ikast Værkerne Net A/S 67,5 4 
SK-El A/S 65,8 4 
Aars El-Forsyning Netvirksomhed 63,9 4,5 
Hammel El-Forsyning 62,8 4,5 
Vestforsyning Net A/S 61,1 4,5 
Ravdex A/S 59,9 4,5 
Hornum El-forsyning Netvirksomhed 59,9 4,5 
Viby Net A/S 53,7 5 
GEV Net A/S 53,4 5 
Struer Forsyning Elnet AS 51,5 5 
Nyborg Elnet A/S 51,1 5 
Hurup Elværk Net A/S 47,9 5 
Nakskov Elnet 47,4 5 
Ringkøbing Forsyning Elnet 47,1 5 
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Tabel 8: Benchmarking af økonomisk effektivitet for  transfor-
merforeninger 

Selskab 
Resultat af 
benchmarking 

Effektiviserings-
krav i pct. 

Bonderup Transformatorforening 100 0 
Brenderup Netselskab 100 0 
Øslev-Drøstrup Transformatorforening 100 0 
Sunds Elforsyning 77,6 3,5 
Bejstrup Transformatorforening 57,5 4,5 
Hjortdal Transformatorforening 55 4,5 
Borris Elforsyning 54,6 5 
Bårdesø El-forsyning 53,2 5 
Tranum Transformatorforening 52,1 5 
Klim Transformatorforening 51,5 5 
Gøttrup Transformatorforening 47,7 5 
Åbybro Elforsyning 46,5 5 
Aggersund Elforsyning 45,4 5 
Knøsgård Transformatorforening 43,3 5 
Skovsgaard Elforsyning 39,9 5 
Ølands Transformatorforening 39,7 5 
Kongerslev Elnet ApS 38,1 5 
Ejby Elnet Amba 36,5 5 
Rolfsted og Omegns Transformerforenings Net-
selskab A.m.b.A. 36 5 
Kibæk Elværk 35,8 5 
Fristrup Transformatorforening 32,2 5 
Gjøl Syd Transformatorforening 31,1 5 
Hjerting Transformatorforening 30,3 5 
Pårup Elforsyning 30,2 5 
Manstrup Transformatorforening 29,9 5 
Aal El-Net A.m.b.a. 28,4 5 
Fjerritslev Elforsyning 28,2 5 
Studsgård El- & Vandforsyning 27,9 5 
Taars Elnetselskab Amba 26,6 5 
Skræm Transformatorforening 26,1 5 
Sdr. Felding Elforsyning 25,3 5 
Hirtshals El-Netselskab A/S 22,9 5 
Verninge Transformerforening 7,5 5 
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Modellen – benchmarking af kvalitet i levering af e lektricitet på 
aggregeret niveau 

119. Selskabernes afbrud er opdelt på 4 spændingsniveauer. Det højeste 
spændingsniveau (70-170 kV) transporterer elektriciteten væk fra producen-
terne, mens det laveste spændingsniveau (0,4-6 kV) transporterer elektricite-
ten ud til forbrugerne. De resterende spændingsniveauer (6-25 kV og 25-70 
kV) forbinder højspændingsnettet med lavspændingsnettet. 

120. Selskabernes afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder varierer en 
del mellem de 4 spændingsniveauer, jf. tabel 9 nedenfor. Tilsynet har be-
regnet vægtede gennemsnit af afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder på 
de 4 forskellige spændingsniveauer. Vægtningen er foretaget med afsæt i 
selskabernes km elnet. Det fremgår, at afbrudshyppigheden for den vægtede 
middelværdi varierer mellem 0,03-0,32 afbrud, mens den maksimale af-
brudshyppighed varierer mellem 0,11-0,81 afbrud inden for de 4 spæn-
dingsniveauer. Ligeledes fremgår det af tabellen, at de vægtede middelvær-
dier af afbrudsvarighederne på de forskellige spændingsniveauer varierer 
mellem 0,51-14,23 minutter, mens de maksimale afbrudsvarigheder varierer 
mellem 2,59-83,38 minutter. 

Tabel 9: Vægtede gennemsnitsværdier og maksima af a fbruds-
hyppigheder og afbrudsvarigheder 2007 

 Afbrudshyppighed 
(Antal afbrud pr. kunde pr. 
år) 

Afbrudsvarighed 
(Antal afbrudte minutter pr. 
kunde pr. år) 

 Vægtede gen-
nemsnitsvær-

dier 
Maksima 

Vægtede gen-
nemsnitsvær-

dier 
Maksima 

0,4-6 kV 0,04 0,14 5,14 83,38 
6-25 kV 0,32 0,81 14,23 35,79 
25-70 kV 0,06 0,53 1,44 12,69 
70-170 kV 0,03 0,11 0,51 2,59 
Alle  0,09 0,81 6,29 83,38 

Note: I tilsynets beregning af afbrudshyppighed henholdsvis afbrudsvarighed indgår varslede og 
uvarslede afbrud, samt afbrud som følge af tredjepart, force majeure og afbrud uden for eget statistik-
område med forskellige vægte. Det bevirker, at den af tilsynet beregnede afbrudshyppighed reelt er 
mindre end den faktiske afbrudshyppighed henholdsvis afbrudsvarighed, som kunderne oplever i 
praksis.  
 

121. Da der er stor forskel på både afbrudshyppighed og afbrudsvarighed 
mellem de 4 spændingsniveauer, inddrages i modellen udstrækningen af el-
net på hvert af de 4 spændingsniveauer, som de enkelte selskaber har. Dette 
gøres blandt andet ved at vægte med selskabernes antal km elnet i fastsæt-
telsen af overordnede og individuelle tærskelværdier, jf. næste afsnit. Her-
ved tages der hensyn til afbrudseffektiviteten på de enkelte spændingsni-
veauer, altså at der kan forventes flere og mere længerevarende afbrud på 
nogle spændingsniveauer end andre. Særligt 6-25 kV har en lav afbrudsef-
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fektivitet og selskaber med en stor andel net på 6-25 kV korrigeres herfor i 
modellen.. Dette er forskelligt fra den anvendte fremgangsmåde ved tær-
skelværdierne på enkeltkundeniveau, som er vægtet efter kundemasse for at 
få det mest retvisende billede af kvaliteten set fra enkeltkundernes syns-
punkt, jf. bilag 3. 

Overordnede tærskelværdier 
122. For at vurdere, om et selskab har en lav kvalitet i levering af elektri-
citet fastsættes nogle overordnede tærskelværdier for hvert af de 4 spæn-
dingsniveauer. 

123. Tilsynet har for alle selskaberne under ét beregnet overordnede tær-
skelværdier for afbrudshyppigheder henholdsvis afbrudsvarigheder for hvert 
af spændingsniveauerne 0,4-6 kV, 6-25 kV, 25-70 kV, og 70-170 kV. Tær-
skelværdierne er beregnet på baggrund af oplysninger om selskabernes af-
brud i 2006 og 200717 samt selskabernes fordeling af elnet på de 4 spæn-
dingsniveauer i 200618, jf. boks 4.  

Boks 4: Beregning af den overordnede tærskelværdi 

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

 
 

124. Tærskelværdierne svarer således til 80 pct.-fraktilen af afbrudshyp-
pighed henholdsvis afbrudsvarighed målt i forhold til selskabernes akkumu-
lerede antal km kabel- og luftledningsnet på det givne spændingsniveau, jf. 
boks 4.   

125. Den overordnede tærskelværdi for afbrudshyppigheden på hvert 
spændingsniveau sættes ved 80 pct.-fraktilen, altså ved den afbrudshyppig-
hed, som 80 pct. af selskaberne (vægtet efter km elnet på spændingsniveau-

                                                 
17 For spændingsniveauet 0,4-6 kV har tilsynet ikke data for året 2006. 
18 Af hensyn til selskaberne valgte tilsynet at fastsætte de endelige overordnede tærskel-
værdier før, at benchmarkingen af selskabernes kvalitet i levering blev sendt i høring d. 2. 
juni 2008. Da de færreste selskaber havde indberettet oplysninger om deres netkomponen-
ter i 2007 på dette tidspunkt, fastsatte tilsynet de endelige overordnede tærskelværdier med 
udgangspunkt i selskabernes netkomponenter i 2006. 
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et) ikke overskrider. Populært sagt ligger 20 pct. af nettet således over denne 
tærskelværdi mens 80 pct. ligger under tærskelværdien, jf. boks 5. 
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Boks 5: Eksempel på beregning af overordnet tærskel værdi 

I denne boks er vist et eksempel på beregning af en overordnet tærskelværdi for 
afbrudshyppigheden på et spændingsniveau, hvor 5 selskaber (A, B, C, D, E) ope-
rerer. Beregningen sker på baggrund af selskabernes afbrudshyppigheder og deres 
km elnet på spændingsniveauet. Selskabernes sorteres efter afbrudshyppigheder (i 
stigende orden) og ved brug af selskabernes km elnet ses for hver enkelt afbruds-
hyppighed andelen af nettet, der ikke har en større afbrudshyppighed end denne, 
jf. tabel A. 
 
Tabel A: Selskabernes afbrudshyppigheder, km elnet og spændings-
niveauets akkumulerede km elnet 
Selskab A B C D E I alt 

Afbrudshyppighed 0 0,02 0,03 0,09 0,1 - 

Selskabets km elnet 200 100 400 200 100 1000 

Selskabets km elnet (pct.) 20 10 40 20 10 100 

Spændingsniveauets akk. km elnet (pct.) 20 30 70 90 100 - 
 

Tærskelværdien er 80 pct.-fraktilen, der ligger midt i mellem selskab C og D.  
Fraktilen beregnes som en lineær interpolation af afbrudshyppigheden lige under 
henholdsvis lige over 80 pct.-fraktilen, jf. figur A. 

Figur A: Fordeling af afbrudshyppighed i forhold til akkumuleret km elnet      

 
Figur A illustrer grafisk, hvorledes 80 pct.-fraktilen beregnes. Beregningen af af-
brudshyppigheden, som udgør 80 pct.-fraktilen og dermed den overordnede tær-
skelværdi, beregnes herunder efter princippet vist i figur A. 

Overordnet tærskelværdi: 0,03 + (0,09 – 0,03) * (80 pct. - 70 pct.) / (90 pct. - 70 
pct.) = 0,06 

 
126. Tærskelværdien for afbrudsvarighed er fastsat efter præcis samme 
princip som for afbrudshyppighed. Tilsynet har på baggrund af selskabernes 
indberettede oplysninger fra 2006 og 2007 foretaget en vurdering af, hvilke 
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niveauer af afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder, der er utilfredsstil-
lende høje og sat de overordnede tærskelværdier herefter. Tilsynet har skøn-
net, at det er utilfredsstillende, hvis et selskab har en afbrudshyppighed eller 
afbrudsvarighed, der er højere end det niveau, som 4/5 (80 pct.) af selska-
berne (vægtet efter km elnet i 2006) har haft i 2006 og 2007. På hvert af 
spændingsniveauerne samt både for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed 
er de overordnede tærskelværdier derfor fastsat som 80 pct.-fraktilen. 

127. De overordnede tærskelværdier for afbrudshyppigheder og afbruds-
varigheder på de forskellige spændingsniveauer er fastsat på niveauer, der er 
op mod dobbelt så høje som middelværdierne (vægtet efter km elnet) for af-
brudshyppigheder og afbrudsvarigheder, jf. tabel 10. 

128. Herudover kan nævnes, at de overordnede tærskelværdier er mellem 
2 og 12 gange større end, hvad halvdelen af selskaberne (vægtet efter km 
elnet) præsterede i 2006 og 2007, jf. tabel 10. 

Tabel 10: 80 pct.-fraktil, median og vægtet gennems nit 2006 og 
2007 

 80 pct. fraktil Median 
Vægtet gennem-

snit 
Afbrudshyppighed 
(Afbrud pr. kunde pr. år) 

   
0,4-6 kV 0,07 0,02 0,04 
6-25 kV 0,58 0,27 0,34 
25-70 kV 0,15 0,03 0,08 
70-170 kV 0,07 0,02 0,04 
Afbrudsvarighed 
(Antal afbrudte minutter 
pr. kunde pr. år) 

   
0,4-6 kV 10,82 2,06 5,61 
6-25 kV 29,13 12,83 16,57 
25-70 kV 4,06 0,33 2,47 
70-170 kV 0,90 0,44 0,63 

Kilde: Tilsynets benchmarkinganalyse af kvalitet i levering af elektricitet. 

 
129. I det følgende fremstilles generelt, hvorledes beregningen af en 
overordnet tærskelværdi for afbrudshyppigheden på et spændingsniveau be-
regnes. Der benyttes hvert selskabs afbrudshyppighed og hvert selskabs an-
del af spændingsniveauets samlede km elnet. 

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

131. Som udgangspunkt for tærskelværdien tages den afbrudshyppighed, 
Hu, hvis akkumulerede andel af nettet, Au, er tættest på men stadig under 80 
pct. For at ramme en afbrudshyppighed, hvis akkumulerede andel af nettet 
er præcis 80 pct., skal der lægges et tillæg til Hu ved brug af den afbruds-
hyppighed, Ho, hvis akkumulerede andel af nettet, Ao, er tættest på men 
stadig over 80 pct. 

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

 
133. På samme vis beregnes den overordnede tærskelværdi for afbrudsva-
righeden. 

Selskabsspecifikke tærskelværdier 
134. For at vurdere, om et selskab har en lav kvalitet i levering af elektri-
citet fastsættes for det enkelte selskab en individuel tærskelværdi, som sel-
skabet skal overholde for at undgå at blive pålagt forbrugerkompensation. 
Selskabets individuelle tærskelværdi er beregnet ved at vægte de overordne-
de tærskelværdier fra hvert spændingsniveau med selskabets procentvise 
fordeling af kabel- og luftledningsnet inden for hvert spændingsområde, jf. 
boks 6. 

Hu + (Ho - Hu) * (80 % - Au) / (Ao - Au) 
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Boks 6: Eksempel på beregning af tærskelværdier for  afbruds-
hyppigheden for et hypotetisk selskab A med net på alle spæn-
dingsniveauer. 

Overordnede tærskelværdier for hvert spændingsniveau:  

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

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

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

Selskab A’s individuelle afbrudshyppighedstærskelværdi: 

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

Selskab A’s faktiske afbrudshyppigheder på spændingsniveauerne er: 

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

Selskab A’s samlede afbrudshyppighed er: 

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

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

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

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

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

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

138. Det kan ikke umiddelbart afvises, at der er en sammenhæng mellem 
det antal afbrud et selskab har i sit elnet og elnettets placering i et tæt eller 
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tyndt befolket område. Man kunne fx forestille sig flere afbrud pr. kunde i 
områder, hvor der er flere kunder pr. km ledning – alene fordi flere bliver 
afbrudt ved et afbrud. Tilsynet har derfor undersøgt, om der er sammenhæng 
mellem selskabernes kundetæthed (antal målere pr. km 10 kV-elnet) og de-
res afbrudshyppigheder og –varigheder i 2007. Der kunne ikke påvises en 
sammenhæng, og tilsynet har derfor valgt ikke at korrigere for dette ramme-
vilkår, jf. bilag 6. 

Særlige forhold for afbrud på 25-70 kV og 70-170 kV 
139. I drøftelser med branchen har det været fremført, at kundeafbrud 
som følge af fejl på de 2 højeste spændingsniveauer, 25-70 kV og 70-170 
kV, er sjældnere og berører flere kunder end afbrud på de to laveste spæn-
dingsniveauer (0,4-6 kV og 6-25 kV). Ifølge argumentet er risikoen for, at et 
selskabs afbrudshyppighed i et enkelt år afspejler tilfældigheder frem for 
selskabets kvalitet i vedligeholdelse og drift af nettet derfor større på 25-70 
kV og 70-170 kV end på 0,4-6 kV og 6-25 kV. Fx ville én enkelt kundeaf-
brudshændelse hos et regionalt transmissionsselskab med et ellers godt ved-
ligeholdt elnet kunne betyde, at selskabet overskrider tærskelværdien. 

140. Hvis det er tilfældet, at 25-70 kV og 70-170 kV er udsat for en større 
varians end 0,4-6 kV og 6-25 kV bør dette derfor inddrages i vurderingen af 
selskaber, der opererer på 25-70 kV og 70-170 kV. 

141. Til brug for vurdering af om der er færre men større afbrud på de hø-
jere spændingsniveauer end på de lavere spændingsniveauer, er der udarbej-
det to analyser. (i) I den første analyse anvendes de oplysninger om afbrud i 
2006 og 2007, som selskaberne har indberettet til tilsynet. (ii) I den anden 
analyse anvendes oplysninger leveret af DEFU for selskabers afbrud i 2001-
2005. Oplysningerne fra DEFU findes imidlertid kun for et udsnit af alle 
selskaberne. 

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

143. Tilsynet har undersøgt udsving i afbrudshyppigheden på de enkelte 
spændingsniveauer. Det vil sige, at tilsynet har undersøgt, hvor meget større 
afbrudshyppigheden er for selskaber med afbrud end afbrudshyppigheden 
for alle selskaber – både med og uden afbrud. Af tabel 11 fremgår disse va-
riansudtryk, der er beregnet på baggrund af selskabernes indberettede data 
for 2006 og 2007 for 0,4-6 kV (kun 2007), 6-25 kV, 25-70 kV og 70-170 
kV på følgende måde: 
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Middelværdi af alle afbrudshyppigheder = A 
Middelværdi af alle afbrudshyppigheder for selskaber med afbrud = B 
Udsving i afbrudshyppighed = B/A 
 
144. Ad (ii) I den anden analyse ses på selskabernes maksimale afbrud i 
forhold til selskabernes gennemsnitlige afbrud over 5-års perioden fra 2001 
til 2005. Hvis selskaberne på de højere spændingsniveauer har færre men 
mere omfangsrige afbrud, vil deres maksimale afbrud være forholdsmæssigt 
større end deres gennemsnitlige afbrud i de 5 år. Derved vil der være en 
større indikator for de højere spændingsniveauer end for de lavere spæn-
dingsniveauer. Dette er tilfældet, jf. tabel 11. Beregningerne er lavet på føl-
gende måde: 

• Selskab i’s middelværdi af afbrudshyppigheder over 5 år = Ci 
• Selskab i’s maksimalværdi af afbrudshyppigheder over 5 år = Di 
• Selskabs i’s maksimalværdi/middelværdi af afbrudshyppigheder over 5 

år = Di/Ci 
• Selskabernes gennemsnitlige ”maksimalværdi/middelværdi” i forhold til 

afbrudshyppigheder over 5 år for n selskaber = (∑ni Di/Ci)/n 
 

Tabel 11: Udtryk for varians i afbrudshyppighed på forskellige 
spændingsniveauer 

Spændingsni-
veau 

Udsving i afbrudshyppighed 
(2006-2007)  

Gennemsnitligt ”maksi-
malværdi/middelværdi” 
forhold (2001-2005) 

0,4-6 kV 1,2 - 
6-25 kV 1,2 1,7 
25-70 kV 2,2 2,5 
70-170 kV 2,0 2,5 

Anm.: ”-” betyder ingen observationer.  

 
145. Det ses i tabel 11, at de 2 højeste spændingsniveauer, 25-70 kV og 
70-170 kV, er karakteriseret ved en højere varians end de 2 laveste spæn-
dingsniveauer. Af anden kolonne fremgår det, at udsvinget på afbrudshyp-
pigheden på de to lavere spændingsniveauer er på 1,2, mens udsvinget på 
afbrudshyppigheden er væsentligt større på spændingsniveauerne 25-70 kV 
og 70-170 kV – 2,2 henholdsvis 2,0. 

146. I 3. kolonne i tabel 11 ses, hvorledes de enkelte selskabers afbruds-
hyppigheder har svinget på de enkelte spændingsniveauer over en 5-årig pe-
riode. For et gennemsnitsselskab er den største afbrudshyppighed på 6-25 
kV-elnettet 1,7 gange større end middelværdien af selskabets afbrudshyp-
pigheder i den 5-årige periode. For et gennemsnitsselskab er den største af-
brudshyppighed både på 25-70 kV- og 70-170 kV-elnettene 2,5 gange større 
end middelværdien af selskabets afbrudshyppigheder i den 5-årige periode. 
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Tilsynets analyser af afbrudsvarigheden for selskaber på 25-70 kV- og 70-
170 kV-elnettene viser tilsvarende resultater. 

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

148. Et selskabs eventuelle høje afbrudshyppighed (eller afbrudsvarig-
hed) på 25-70 kV eller 70-170 kV i 2007 vil blive korrigeret, hvis selskabets 
afbrudshyppighed (eller afbrudsvarighed) i 2006 omvendt er blandt de lave-
ste, da dette vil sandsynliggøre, at selskabet overskrider tærskelværdien i 
2007 som følge af en tilfældighed. Hvis et selskab med 25-70 kV- og 70-
170 kV-elnet overskrider tærskelværdien i benchmarkingen af kvalitet i le-
vering af elektricitet i 2007, skal selskabets afbrudshyppigheder og/eller af-
brudsvarigheder for de enkelte spændingsniveauer i 2006 altså undersøges 
nærmere.  

149. Hvis selskabets afbrudshyppighed på 25-70 kV i 2006 har en af-
brudshyppighed i spændingsniveauets bedste femtedel (eller højst en af-
brudshyppighed på 0,00), så korrigeres selskabets afbrudshyppighed, såle-
des, at selskabet stadig fremstår som havende en god kvalitet. At et selskab 
går fra at være i spændingsniveauets bedste femtedel i 2006 til i spændings-
niveauets dårligste femtedel i 2007 tyder på, at resultatet i 2007 er et udtryk 
for stor varians på spændingsniveauet frem for en dårlig præstation af sel-
skabet. Derfor korrigeres selskabets afbrudshyppighed på 25-70 kV til 0,00 i 
2007. Tilsvarende gøres for afbrudshyppigheden for selskaber med 70-170 
kV og for afbrudsvarigheden for selskaber med 25-70 kV og 70-170 kV. De 
korrigerede afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder tager dermed højde 
for væsentlige udsving i enkelte år. 

Resultat af benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret 
niveau 
150. I tilsynets benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af elek-
tricitet på aggregeret niveau i 2007 overskrider 7 selskaber de fastsatte sel-
skabsspecifikke tærskelværdier, jf. tabel 12. Af de 7 selskaber har 2 selska-
ber både en for høj afbrudshyppighed og afbrudsvarighed i forhold til deres 
selskabsspecifikke tærskelværdi, 2 selskaber har kun en for høj afbrudshyp-
pighed i forhold til sin selskabsspecifikke tærskelværdi, mens 3 selskaber 
kun har en for høj afbrudsvarighed i forhold til sin selskabsspecifikke tær-
skelværdi, jf. tabel 12. Et selskab pålægges en forbrugerkompensation som 
følge af mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet på aggrege-
ret niveau, såfremt selskabet enten overskrider sin selskabsspecifikke tær-
skelværdi for afbrudshyppighed eller afbrudsvarighed (eller begge), jf. figur 
1, nedenfor. 
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Figur 1: Forbrugerkompensation for afbrudshyppighed  og           
-varighed 
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Tabel 12: Resultat af benchmarking af selskabernes kvalitet i le-
vering af elektricitet på aggregeret niveau 

 

Af-
bruds-
hyp-
pighed 

Tær-
skel-
værdi 

Over 
tær-
skel-
værdi 

Af-
bruds-
varig-
hed 

Tær-
skel-
værdi 

Over 
tær-
skel-
værdi 

For-
bruger
kom-
pensa-
tion 

Aggersund Elforsyning 0,00 0,07  0,72 10,82  0,0 
AKE Net 0,05 0,25  2,70 16,24  0,0 
Bejstrup Transforma-
torforening 0,00 0,07  0,00 10,82  

 
0,0 

Bjerringbro Elværk 0,16 0,30  3,57 19,19  0,0 
Bonderup Transforma-
torforening 0,00 0,07  0,00 10,82  

0,0 

Borris El-Forsyning 0,00 0,07  0,01 10,82  
 

0,0 
Brabrand Net A/S 0,01 0,20  0,05 15,00  0,0 
Brenderup Netselskab 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
Bårdesø El-forsyning 0,02 0,07  0,85 10,82  0,0 
DONG Energy City El-
net A/S (før Køben-
havns Energi elnet) 0,11 0,28  10,53 17,75  

 
0,0 

DONG Energy Nord 
Elnet (dist.) 1 0,25 0,25  19,69 17,03 X 1,0 
DONG Energy Nord 
Elnet (reg trans) 0,03 0,07  0,50 0,90  

 
0,0 

Ejby Elnet Amba 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
ELRO Net A/S 0,12 0,27  5,52 17,58  0,0 

Energi Fyn Net A/S 0,08 0,29  6,38 18,82  
 

0,0 
Energi Horsens Net 0,08 0,26  3,33 17,06  0,0 
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A/S 
Energi Randers Net 
A/S 0,03 0,23  1,54 16,25  0,0 
EnergiMidt Net A/S 0,14 0,27  4,12 17,42  0,0 
EnergiMidt Net Vest 
A/S 0,09 0,28  4,11 18,41  

 
0,0 

ENV Net A/S 0,03 0,26  1,40 16,88  0,0 
ESV Net A/S 0,09 0,26  16,10 17,17  0,0 

Fjerritslev Elforsyning 0,00 0,07  0,03 10,82  
 

0,0 
Frederiksberg Elnet 
A/S 0,06 0,26  5,88 17,31  0,0 
Frederiksberg 
Eltransmission A/S 0,00 0,07  0,00 0,90  

0,0 

Frederikshavn Elnet 
A/S 0,02 0,23  0,22 15,99  

 
0,0 

Fristrup Transformator-
forening 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
FynsNet Amba 0,00 0,15  0,00 4,06  0,0 
FynsNet 150 kV 0,00 0,07  0,00 0,90  0,0 
Faaborg Elforsyning 
A/S (Netvirksomhed) 0,01 0,26  0,39 17,60  

 
0,0 

Galten Elværk Net A/S 0,08 0,27  4,15 17,68  0,0 
GEV Net A/S 0,00 0,27  0,11 17,99  0,0 
Gjøl Syd Transforma-
torforening 0,00 0,07  0,33 10,82  

 
0,0 

Gøttrup Transformator-
forening 0,00 0,07  0,05 10,82  0,0 
Hammel El-Forsyning 0,21 0,24  5,20 16,92  0,0 
HEF Net A/S 0,19 0,28  7,89 17,95  0,0 

Helsingør Elforsyning 0,01 0,22  0,17 16,26  
 

0,0 
Hillerød Elforsyning  0,14 0,26  10,81 17,57  0,0 
Hirtshals El-Netselskab 
A/S 0,00 0,07  0,24 10,82  

0,0 

Hjerting Transforma-
torforening 0,08 0,07 X 83,38 10,82 X 1,0 
Hjortdal Transformator-
forening 0,00 0,07  0,08 10,82  0,0 
Hornum El-forsyning 
Netvirksomhed 0,00 0,07  0,15 10,82  

 
0,0 

Hurup Elværk Net A/S 0,00 0,15  0,00 13,87  0,0 
Ikast Værkerne Net 
A/S 0,07 0,25  4,76 17,35  0,0 
KE Transmission 
A/S2;3 0,07 0,07  2,59 0,90  0,0 

Kibæk Elværk 0,00 0,07  0,00 10,82  
 

0,0 
Kjellerup Elnet 0,21 0,25  5,81 17,24  0,0 
Klim Transformatorfor-
ening 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
Knøsgård Transforma-
torforening 0,00 0,07  0,24 10,82  

 
0,0 

Kongerslev Elnet ApS 0,01 0,07  1,89 10,82  0,0 
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Korsør Elnet 0,06 0,24  2,24 16,89  0,0 
Køge Elnet A/S 0,01 0,17  0,08 14,39  0,0 

LEF Net A/S 0,18 0,28  6,80 18,50  
 

0,0 
Læsø Kommune 0,03 0,21  3,02 15,87  0,0 
Manstrup Transforma-
torforening 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
MES Net A/S 0,07 0,28  3,15 17,81  0,0 
Midtfyns Elforsyning 
Amba 0,01 0,07  0,07 10,82  0,0 

Midtjyske Net A/S 0,00 0,07  0,01 0,90  
 

0,0 
Nakskov Kommunes 
Elværk 0,01 0,22  0,85 16,41  0,0 
Nibe Elforsyning Net 
Amba 0,00 0,07  0,61 10,82  0,0 

NKE Elnet A/S 0,00 0,27  0,16 17,92  
 

0,0 
Nordvestjysk Elforsy-
ning 0,26 0,31  13,59 19,40  0,0 
NRGi Net A/S 0,12 0,25  5,57 16,79  0,0 
NV Net A/S 0,03 0,07  1,33 0,90  0,0 

Nyborg Elnet A/S 0,04 0,22  5,09 16,18  
 

0,0 
Nyfors 0,12 0,28  5,71 17,90  0,0 
Odense Energi Net 
A/S 0,05 0,26  3,09 17,68  0,0 
Pårup Elforsyning 0,01 0,07  0,83 10,82  0,0 

RAH Net A/S 0,08 0,14  4,59 13,21  
 

0,0 
Ravdex A/S 0,24 0,26  9,01 17,71  0,0 
Ringkøbing Forsyning 
Elnet 0,00 0,27  0,07 18,02  0,0 
Rolfsted og Omegns 
Transformerforenings 
Netselskab A.m.b.A. 0,03 0,07  9,99 10,82  0,0 
Roskilde Kommune 
Forsyningsafdeling 0,32 0,26 X 15,32 17,82  1,0 
Sdr. Felding Elforsy-
ning 0,01 0,07  0,25 10,82  0,0 
SEAS-NVE Net 0,28 0,26 X 18,41 17,69 X 1,0 
SEAS-NVE Trans-
mission AS 0,04 0,12  3,91 2,84 X 1,0 
SEAS-NVE Net 
(transmission), før 
NVE Transmission 0,06 0,12  0,26 2,80  

 
0,0 

SEF Net A/S 0,01 0,24  0,92 17,02  0,0 
SK-El A/S 0,05 0,24  4,09 17,11  0,0 
Skjern Elforsyning A/S 0,00 0,31  0,00 19,54  0,0 
Skjern kommune Elfor-
syning 60 kV A/S 0,00 0,15  0,00 4,06  

 
0,0 

Skovsgaard Elforsy-
ning 0,00 0,07  0,33 10,82  0,0 
Skræm Transformator- 0,01 0,07  0,92 10,82  0,0 
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forening 
Struer Forsyning Elnet 
AS 0,05 0,22  0,38 16,05  0,0 
Studsgård Vand- og 
Elforsyning 0,00 0,07  0,06 10,82  

 
0,0 

Sunds Elforsyning 0,01 0,07  0,23 10,82  0,0 
SYD ENERGI Net A/S, 
SYD ENERGI Net 60 
kV A/S 0,09 0,29  3,56 18,13  0,0 
Syd Net A/S 0,00 0,07  0,00 0,90  0,0 
Sydøstjyske Net A/S 0,00 0,07  0,00 0,90  0,0 
Tarm Elværk Net A/S 0,02 0,25  0,26 17,13  0,0 
Thy Højspændings-
værk Net A/S 0,28 0,27 X 8,51 17,95  1,0 
Thy-Mors El-Net A/S 0,26 0,28  11,53 18,01  0,0 
Tranum Transformator-
forening 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
TRE-FOR Elnet A/S 0,09 0,28  4,67 17,69  0,0 
Taars Elnetselskab 
Amba 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
Verninge Transformer-
forening - -  - -  0,0 
Vestforsyning Net A/S 0,05 0,24  0,93 16,78  0,0 
Vestjyske Net 150 kV 
A/S 0,11 0,07 X 0,65 0,90  1,0 
Vestjyske Net 60 kV 
A/S 0,04 0,15  0,37 4,06  

 
0,0 

Viborg Elnet A/S 0,01 0,24  0,88 16,69  0,0 
Viby Net A/S 0,06 0,22  2,71 16,05  0,0 
Videbæk Elnet 0,00 0,23  0,04 16,72  0,0 

Vildbjerg Elværk Amba 0,01 0,07  0,15 10,82  
 

0,0 
Vordingborg Elnet 0,09 0,23  11,03 16,57  0,0 
VOS Net A/S 0,00 0,27  0,67 17,81  0,0 
Ærø Elforsyning Net 
A/S 0,05 0,29  3,73 18,12  0,0 
Ølands Transformator-
forening 0,00 0,07  0,00 10,82  

 
0,0 

Øslev-Drøstrup Trans-
formatorforening 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
Østjysk Energi Net A/S 0,10 0,27  3,40 17,80  0,0 
Østkraft Net A/S  0,07 0,23  2,74 16,18  0,0 
Åbybro Elforsyning 0,00 0,07  0,01 10,82  0,0 
Aal El-Net A.m.b.a. 0,00 0,07  0,00 10,82  0,0 
Aars El-Forsyning 
Netvirksomhed 0,01 0,07  0,77 10,82  0,0 

Note 1: Med 4 decimaler er DONG Energy Nord Elnets (dist.) afbrudshyppighed 0,2488, 
mens tærskelværdien er 0,2489. 
Note 2: Med 3 decimaler er KE Transmission A/S’ afbrudshyppighed 0,066, mens tærskel-
værdien er 0,069.  
Note 3: Som følge af tilsynets behandling af særlige forhold på 25-70 kV og 70-170 kV 
overskrider KE Transmission A/S og NV Net ikke tærskelværdien i 2007, da selskaberne 
var blandt de nettets 20 pct. bedste i kvalitet i levering i 2006.  
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151. Omlægning af luftledninger til nedgravede kabler medfører næsten 
uafvendeligt et afbrud af kortere eller længere varighed. Tilsynet har dog 
valgt at medtage disse afbrud i benchmarkingen af kvalitet i levering af 
elektricitet, idet selskaberne allerede bliver korrigeret for højere omkost-
ningsækvivalenter. Herudover bliver selskaberne kompenseret for kabel-
lægning ved en forhøjelse af indtægtsrammen. Endelig må det antages, at 
selskaber, der kabellægger, i en årrække vil opnå bedre resultater i tilsynets 
årlige benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet. Hertil kommer, at 
selskaberne har en vis indflydelse på afbruddenes varighed. Ved at medtage 
denne type afbrud er modellen med til at give selskaberne yderligere incita-
ment til at begrænse varigheden af disse afbrud. 

152. 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 luft-
ledninger til kabler skal være incitament til at holde afbruddene så få og så 
korte som muligt.  

153. I benchmarkingen af kvalitet i levering af elektricitet i 2007 har de 
ovenstående korrektioner i afsnittet under særlige forhold for afbrud på 25-
70 kV og 70-170 kV effekt for 2 selskaber ud af 9 selskaber, der overskrider 
tærskelværdien for afbrudshyppighed og/eller afbrudsvarighed. NV Net A/S 
og KE Transmission A/S havde i 2006 en afbrudsvarighed på 70-170 kV på 
0,00 og selskabernes afbrudsvarighed i 2007 korrigeres derfor til 0,00 i 
benchmarkingen af data fra 2007. Da NV Net A/S og KE Transmission A/S 
udelukkende opererer på 70-170 kV medfører denne korrektionen således, 
at selskaberne ikke overskrider deres selskabsspecifikke tærskelværdier på 
0,90. Af de sidste 7 selskaber har 4 af selskaberne hverken 25-70 kV- eller 
70-170 kV-elnet, mens de sidste 3 selskaber har for høje afbrudshyppighe-
der og/eller for høje afbrudsvarigheder i 2006. Dermed lever 7 ud af 9 sel-
skaber ikke op til kravene til korrektion af afbrudshyppighed i 2007. 

154. Udmøntning af effektiviseringskrav til selskaber med en mindre til-
fredsstillende økonomisk effektivitet har form af et sparekrav. Populært sagt 
har selskaberne brugt for mange penge, hvorefter tilsynet beskærer selska-
bernes indtægtsrammer. Der er tale om varige krav, da den økonomiske ef-
fektivitet skal opretholdes år efter år. 

155. Krav til selskaber med lav kvalitet i leveringen af elektricitet pålæg-
ges derimod ikke med henblik at få selskaberne til at bruge færre penge. 
Derimod er der tale om et element af reguleringen, som skal sikre, at selska-
bernes økonomiske effektivisering ikke går ud over leveringskvaliteten.  

156. Når det skal vurderes, hvordan disse krav konkret kan udmøntes til 
selskaberne, skal der tages stilling til, om de skal være varige eller ikke va-
rige, og om kravene skal udmøntes som et yderligere krav i forhold til kra-
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vene fra den økonomiske benchmarking eller om det skal udmøntes som en 
bonusordning til selskaber med en tilfredsstillende kvalitet i leveringen. 

157. Tilsynet har valgt at udmønte kravene, kaldet forbrugerkompensati-
oner, som ikke varige krav (i form af procentvis reduktion af de påvirkelige 
omkostninger i indtægtsrammen) til selskaber med en mindre tilfredsstillen-
de kvalitet i leveringen. 

158. Når tilsynet har valgt at gøre kravene ikke varige hænger det sam-
men med, at kravene jo konkret beskærer selskabets indtægtsramme. Og det 
forekommer mindre hensigtsmæssigt, at et enkelt års mindre tilfredsstillende 
kvalitet i levering i årene fremover vil afspejle sig i selskabets økonomi i 
mange år frem over. 

159. Tilsynet har under udarbejdelsen af benchmarkingen af kvalitet i le-
vering også overvejet, om konsekvensen herfra skal have karakter af et krav, 
der pålægges selskabet ved siden af kravet, der udløses af den økonomiske 
benchmarking eller om den skal udmøntes som en bonus i form af reduktion 
af de krav, der udmeldes i forbindelse med den økonomiske benchmarking. 
Tilsynet har valgt, at en mindre tilfredsstillende kvalitet i leveringen udløser 
et ekstra krav til disse selskaber i stedet for en bonus. 

160. Først og fremmest vil der være et problem med at udmønte resulta-
terne som en bonus i form af reduktion af de krav, der udmeldes fra den 
økonomiske benchmarking, fordi selskaber med en høj økonomisk effektivi-
tet og krav på under 1,5 % jo ikke vil kunne få det fulde udbytte af en bo-
nusordning.  

161. Hertil kommer, at en beskæring af indtægtsrammen kommer forbru-
gerne til gode. Herved vil forbrugere, der i et givent kalenderår har oplevet 
en mindre tilfredsstillende kvalitet i leveringen, efterfølgende blive kompen-
seret for denne leveringskvalitet. 

Benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet  på enkeltkun-
deniveau 

162. Nedenfor beskrives kort modellen for tilsynets benchmarking af el-
netselskabernes kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. Det skal bemær-
kes, at for 2007 måles kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau 
kun på afbrudshyppighed. I bilag 3 findes en detaljeret gennemgang af mo-
dellen. 

163. For så vidt angår fastsættelsen af tærskelværdierne vedrørende kvali-
tet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau, så har et selskab en til-
fredsstillende kvalitet, hvis mindre end 1 pct. af selskabets kunder ikke har 
flere afbrud end det acceptable antal på det enkelte spændingsniveau. Det 
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acceptable antal afbrud for enkeltkunder er fastsat med udgangspunkt i den 
samlede fordeling af afbrudshyppigheder for enkeltkunder.  

164. Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder i 2007 på hvert spæn-
dingsniveau 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 ikke er tilfredsstillen-
de, hvis 1 pct. af kunderne på 0,4-6 kV oplever mindst 2 afbrud og/eller hvis 
1 pct. af kunderne på 6-25 kV oplever mindst 4 afbrud, jf. tabel 13. 

Tabel 13: Samlet fordeling af enkeltkunders afbruds hyppighed 

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 
 
165. Selskabets samlede pålagte forbrugerkompensation som følge af 
mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeni-
veau beregnes proportionalt efter selskabets fordeling af sit elnet mellem 
0,4-6 kV og 6-25 kV. Den maksimalt mulige pålagte forbrugerkompensati-
on for selskaber med en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektri-
citet 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. 

Resultater af benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkun-
deniveau 
166. I tilsynets benchmarking af selskabernes kvalitet i levering på en-
keltkundeniveau i 2007 er 88 ud af 98 selskaber ikke blevet pålagt forbru-
gerkompensation som følge af en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering 
af elektricitet på enkeltkundeniveau. Det vil sige, at under 1 pct. af disse sel-
skabers kunder oplever mere end 2 og/eller 4 afbrud på 0,4-6 kV- og/eller 6-
25 kV-spændingsniveauet, jf. tabel 14 nedenfor. 7 selskaber er blevet pålagt 
en forbrugerkompensation på større end 0,0 pct. men mindre end 0,5 pct. 3 
selskaber er blevet pålagt den fulde forbrugerkompensation på 0,5 pct. som 
følge af en utilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkun-
deniveau.  

167. Tilsynet har valgt at tage udgangspunkt i kundemasse ved fastsættel-
sen af tærskelværdierne for at få det mest rimelige billede af den kvalitet i 
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levering, som enkeltkunder kan forvente at få. Dog er tærskelværdierne for-
skellige på de 2 spændingsniveauer, da afbrudseffektiviteten er forskellig. 

Tabel 14: Resultat af benchmarkingen af selskaberne s kvalitet i 
levering af elektricitet på enkeltkundeniveau 

 0,4-6 kV 6-25 kV 

 

Kundean-
del (pct.) 
med 2 el-
ler flere 
afbrud  

Netandel 
(pct.) 

Kundean-
del (pct.) 
med 4 el-
ler flere 
afbrud  

Netandel 
(pct.) 

Samlet 
forbru-
gerkom-
pensa-
tion på 
enkelt-
kundeni-
veau 
(pct.) 

Aggersund Elforsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
AKE Net 0,07 64 0,00 36 0,00 
Bejstrup Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Bjerringbro Elværk 0,00 54 0,00 46 0,00 
Bonderup Transforma-
torforening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Borris El-Forsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
Brabrand Net A/S 0,00 75 0,00 25 0,00 
Brenderup Netselskab 0,00 100 0,00 0 0,00 
Bårdesø El-forsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
DONG Energy City El-
net A/S  0,36 55 0,07 45 0,00 
Dong Energy Nord El-
net (dist.) 1,56 64 0,85 36 0,32 
Ejby Elnet Amba 0,00 100 0,00 0 0,00 
ELRO Net A/S 0,12 58 0,34 42 0,00 
Energi Fyn Net A/S 0,07 56 0,06 44 0,00 
Energi Horsens Net A/S 0,07 62 0,00 38 0,00 
Energi Randers Net 
A/S 0,05 67 0,00 33 0,00 
EnergiMidt Net A/S 0,06 60 0,13 40 0,00 
EnergiMidt Net Vest 
A/S 0,13 67 0,00 33 0,00 
ENV Net A/S 0,01 62 0,00 38 0,00 
ESV Net A/S 0,78 62 0,00 38 0,00 
Fjerritslev Elforsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
Frederiksberg Elnet 0,18 62 0,00 38 0,00 
Frederikshavn Elnet 
A/S 0,00 67 0,00 33 0,00 
Fristrup Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Faaborg Elforsyning 
A/S  0,02 63 0,00 37 0,00 
Galten Elværk Net A/S 0,00 59 0,25 41 0,00 
GEV Net A/S 0,08 61 0,00 39 0,00 
Gjøl Syd Transforma-
torforening 0,00 100 0,00 0 0,00 
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Gøttrup Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Hammel El-Forsyning 0,00 67 0,00 33 0,00 
HEF Net A/S 0,08 58 1,33 42 0,21 
Helsingør Elforsyning 0,02 70 0,00 30 0,00 
Hillerød Elforsyning  0,00 63 0,00 37 0,00 
Hirtshals El-Netselskab 
A/S 0,00 100 0,00 0 0,00 
Hjerting Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Hjortdal Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Hornum El-forsyning 
Netvirksomhed 0,00 100 0,00 0 0,00 
Hurup Elværk Net A/S 0,00 83 0,00 17 0,00 
Ikast Værkerne Net A/S 0,02 64 0,00 36 0,00 
Kibæk Elværk 0,00 100 0,00 0 0,00 
Kjellerup Elnet 0,00 65 0,00 35 0,00 
Klim Transformatorfor-
ening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Knøsgård Transforma-
torforening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Kongerslev Elnet ApS 0,00 100 0,00 0 0,00 
Korsør Elnet 0,00 67 0,00 33 0,00 
Køge Elnet A/S 0,62 80 0,00 20 0,00 
LEF Net A/S 0,00 58 0,00 42 0,00 
Læsø Kommune 1,05 72 0,00 28 0,36 
Manstrup Transforma-
torforening 0,00 100 0,00 0 0,00 
MES Net A/S 0,02 58 0,00 42 0,00 
Midtfyns Elforsyning 
Amba 0,00 100 0,00 0 0,00 
Nakskov Kommunes 
Elværk 0,00 69 0,00 31 0,00 
Nibe Elforsyning Net 
Amba 1,78 100 0,00 0 0,50 
NKE Elnet A/S 0,00 61 0,00 39 0,00 
Nordvestjysk Elforsy-
ning 0,16 53 1,59 47 0,24 
NRGi Net A/S 0,10 62 0,40 38 0,00 
Nyborg Elnet A/S 0,43 71 0,00 29 0,00 
Nyfors 0,06 58 0,17 42 0,00 
Odense Energi Net A/S 0,11 62 0,00 38 0,00 
Pårup Elforsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
RAH Net A/S 0,21 87 0,29 13 0,00 
Ravdex A/S 0,05 62 0,00 38 0,00 
Ringkøbing Forsyning 
Elnet 0,00 61 0,00 39 0,00 
Rolfsted og Omegns 
Transformerforenings 
Netselskab A.m.b.A. 0,00 100 0,00 0 0,00 
Roskilde Kommune 
Forsyningsafdeling 0,12 62 0,00 38 0,00 
Sdr. Felding Elforsyning 0,11 100 0,00 0 0,00 
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SEAS-NVE Net 0,55 62 1,22 38 0,19 
SEF Net A/S 0,04 66 0,00 34 0,00 
SK-El A/S 0,00 66 0,00 34 0,00 
Skjern Elforsyning A/S 0,00 52 0,00 48 0,00 
Skovsgaard Elforsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
Skræm Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Struer Forsyning Elnet 
AS 0,13 71 0,00 29 0,00 
Studsgård Vand- og El-
forsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
Sunds Elforsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
SYD ENERGI Net A/S 0,00 54 0,05 46 0,00 
Tarm Elværk Net A/S 0,00 66 0,00 34 0,00 
Thy Højspændingsværk 
Net A/S 0,04 61 9,86 39 0,19 
Thy-Mors El-Net A/S 0,01 59 1,10 41 0,21 
Tranum Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
TRE-FOR Elnet A/S 0,17 58 0,00 42 0,00 
Taars Elnetselskab 
Amba 0,00 100 0,00 0 0,00 
Verninge Transformer-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Vestforsyning Net A/S 0,00 67 0,00 33 0,00 
Viborg Elnet A/S 0,01 66 0,00 34 0,00 
Viby Net A/S 0,17 70 0,00 30 0,00 
Videbæk Elnet 0,00 68 0,00 32 0,00 
Vildbjerg Elværk Amba 7,70 100 0,00 0 0,50 
Vordingborg Elnet 0,00 69 0,00 31 0,00 
VOS Net A/S 0,11 59 0,00 41 0,00 
Ærø Elforsyning Net 
A/S 0,01 56 0,00 44 0,00 
Ølands Transformator-
forening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Øslev-Drøstrup Trans-
formatorforening 0,00 100 0,00 0 0,00 
Østjysk Energi Net A/S 0,17 59 0,00 41 0,00 
Østkraft Net A/S  0,13 68 0,00 32 0,00 
Åbybro Elforsyning 0,00 100 0,00 0 0,00 
Aal El-Net A.m.b.a. 0,00 100 0,00 0 0,00 
Aars El-Forsyning 
Netvirksomhed 1,02 100 0,00 0 0,50 

Note 1: Den ”samlede korrektion” i yderste højre kolonne er en sammenvejning af korrek-
tionen for hvert spændingsniveau som følge af selskabets fordeling af elnet på 0,4-6 kV 
henholdsvis 6-25 kV. 
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Fastsættelse af krav til reduktion af indtægtsramme r 

Øgede reduktioner af indtægtsrammer 
168. Den gennemførte benchmarking giver tilsynet grundlag for at be-
stemme et potentiale for effektivisering for det enkelte selskab, fordi den 
økonomiske benchmarking blotlægger selskabernes individuelle økonomi-
ske effektivitet i forhold til hinanden. 

169. I afgørelsen fra 2007 fastsatte tilsynet effektiviseringskrav med hen-
blik på at give selskaberne en realistisk mulighed for fortsat at øge deres for-
rentning gennem yderligere effektivisering. Kravene var begrundet i to for-
hold. For det første, at det var urealistisk at forvente, at et selskab kan effek-
tivisere fx 50 procent af dets omkostninger væk på et enkelt år. For det an-
det er benchmarking altid forbundet med en vis usikkerhed, især ved be-
grænset datagrundlag. 

170. Tilsynet tager ved udmøntningen af individuelle krav til reduktion af 
indtægtsrammer afsæt i selskabernes muligheder for at nedbringe deres om-
kostninger. Det er imidlertid ikke alle omkostninger, der kan nedbringes på 
kort sigt. Nogle omkostninger – fx afskrivninger og nettab – er upåvirkelige 
på kort sigt. Afskrivninger er konstante over hele investeringens levetid og 
kan først nedbringes i forbindelse med reinvesteringer, mens nettab kan væ-
re svære at påvirke uden samtidig at omlægge nettet, og dette kan kun lade 
sig gøre på længere sigt. 

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

172. Som følge af, at afskrivninger og nettab udgør en større del af regio-
nale transmissionsselskabers omkostninger – set i forhold til distributions-
selskabernes – pålægger tilsynet i realiteten krav på en mindre andel af om-
kostningerne for regionale transmissionsselskaber end for distributionssel-
skaber, jf. bilag 5. 

173. 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. Det-
te forhold er afspejlet i de krav, som tilsynet har fastsat. 

174. Andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kortere sigt, 
udgør en relativt større andel af omkostningerne for regionale transmissi-
onsselskaber end for distributionsselskaber. Det skyldes især, at regionale 
transmissionsselskaber – modsat distributionsselskaber og transformerfor-
eninger – ikke afholder omkostninger til kundeadministration. Det indebæ-
rer, at regionale transmissionsselskaber – set i forhold til distributionssel-
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skaber og transformerforeninger – kun har mulighed for at gennemføre be-
sparelser på en relativt mindre andel af deres omkostninger. Derfor pålæg-
ges de regionale transmissionsselskaber krav under lempeligere vilkår end 
distributionsselskaber og transformerforeninger. 

175. Ekstraordinære omkostninger undtages også for krav, jf. bilag 11. 

176. Tilsynet vurderer ud fra sine analyser vedlagt som bilag 12, at kra-
vene samlet kan hæves i forhold til kravene i benchmarkingen foretaget i 
2007 på baggrund af 2006-data. Effektiviseringskravene var samlet på 1,6 
pct. i forhold til selskabernes påvirkelige omkostninger og 0,7 pct. i forhold 
til selskabernes indtægtsrammer, så der var tale om moderate krav, og der 
var allerede sidste år lagt op til, at der skulle ske en skærpelse af kravene til 
selskaberne. 

177. Tilsynets analyser viser, at den generelle forventede produktivitets-
stigning i den markedsmæssige økonomi som helhed er ca. 1,5 pct. årligt. 
Produktivitetsmålet på 1,5 pct. omfatter kun totalfaktorproduktiviteten til-
lagt produktiviteten for ”bedre arbejdskraft”. Således er produktiviteten af 
mere kapital eller mere arbejdsinput holdt ude af beregningen.  

178. Tilsynet har baseret sit skøn over størrelsen af effektivitetspotentialet 
på resultaterne af en analyse af selskabernes omkostningseffektivitet. En høj 
spredning af selskabernes omkostningseffektivitet indikerer, at der er inef-
fektive 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 selska-
ber, som kunne blive mere effektive, eller som med fordel kunne drives af 
de mere effektive selskaber.   

179. Tilsynet har undersøgt spredningen af selskabernes produktivitet ved 
at beregne standardafvigelsen19 for selskabernes omkostningseffektivitet for 
henholdsvis regionale transmissionsselskaber, distributionsselskaber og 
transformerforeninger. Der er en relativ høj spredning af selskabernes om-
kostningseffektivitet. Regionale transmissionsselskaber har en spredning på 
15,7, distributionsselskaber 17,2, og transformerforeninger 22,9, jf. figur 2. I 
forhold til samtlige andre danske brancher er spredningen væsentlig højere i 
elforsyningsbranchen. I samtlige andre danske brancher er spredningen på 
bare 9,6. 

180. Konkurrencestyrelsen opgør i Konkurrenceredegørelsen blandt andet 
spredning i virksomhedernes produktivitet som en indikator på konkurren-
ceintensiteten i Danmark. Hvis spredningen ligger 25 pct. over værdien på 

                                                 
19 Standardafvigelsen er kvadratroden af variansen. Variansen viser, hvor meget de enkelte 
observationer varierer i forholdt til gennemsnittet. Høj varians og derved høj standardafvi-
gelse udtrykker spredningen af observationerne. Spredningen er målt på selskabernes 
benchmarkingplacering i den økonomiske benchmarking - dog med den justering, at 100 
ikke er maksimumscore. 
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9,6 tages det som indikation for konkurrenceproblemer i branchen. Bran-
chen ”Distribution af og handel med elektricitet” figurerer på Konkurrence-
styrelsens liste over brancher med konkurrenceproblemer, bl.a. med henvis-
ning til en stor spredning i branchen. 

181. Der er knyttet en del usikkerhed til beregningen af Konkurrencere-
degørelsens 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. 

182. I tilsynets analyse af selskaberne er der ikke samme usikkerhed i da-
tagrundlaget. Hertil kommer, at tilsynet korrigerer for ekstraordinære om-
kostninger og forskelle i rammevilkår, der ellers kunne påvirke spredningen 
og indgå som forklaringsfaktorer. 

Figur 2: Spredningen af selskabernes omkostningseff ektivitet 
inden for elforsyningsbranchen fordelt på regionale  transmissi-
onsselskaber, distributionsselskaber og transformer foreninger 

 

Brancher i Danmark i 
alt

Transformer-
fo reninger

Distributions-
selskaber

Regionale 
transmissions-

selskaber

0 5 10 15 20 25

Spredning

 
Kilde: Tilsynets benchmarking-analyse af økonomisk effektivitet på baggrund af 2007-data. 
Note: Konkurrencestyrelsens grænse for, hvornår en given branche har konkurrencepro-
blemer, svarer til en spredning på 12 (altså 25 pct. over spredningen for brancher i Dan-
mark i alt på 9,6). 
 

183. I relation til produktivitetsudviklingen i elforsyningssektoren kan det 
i øvrigt oplyses, at den årlige produktionsudvikling i perioden 1989-2003 i 
Energi- og vandforsyningssektoren har været 0,5 pct. om året, jf. tabel 15. 
Den historiske lave produktivitetsudvikling i Energi- og vandforsyningssek-
toren kan være et udtryk for manglende effektivisering i den forløbne perio-
de. Dette kunne således indikere et uudnyttet effektiviseringspotentiale i 
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energi- og vandforsyningssektoren. Der findes ikke oplysninger hos Dan-
marks Statistik vedrørende elforsyningssektoren isoleret set. 

Tabel 15: Produktiviteten i den markedsmæssige økon omi og i 
energi- og vandforsyningssektoren 1989-2003 

 
 Totalfaktorproduktivitet Effekt af mere 

og bedre ar-
bejdskraft 

I alt 

Den markeds-
mæssige øko-
nomi som hel-
hed 

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 na-
turgasselskaber, 31. oktober 2005. Nationalregnskab 25, Statistikbanken, Danmarks Statistik. 

 
184. Med hensyn til størrelsen på et eventuelt uudnyttet effektiviserings-
potentiale for selskaberne, skal det nævnes, at elforsyning kun udgør en del 
(41 pct.) af hele Energi- og vandforsyningssektoren, jf. tabel 16 nedenfor. 
Selv om der formodes at være et betydeligt uudnyttet effektiviseringspoten-
tiale i Energi- og vandforsyningssektoren, er det ikke nødvendigvis sikkert, 
at det samme gør sig gældende for elforsyningsbranchen. 

Tabel 16. Produktionsværdi – underbranchers andel a f den sam-
lede energi- og vandforsyningsbranche 

 Pct. 

Elforsyning 41 

Gasforsyning 21 

Varmeforsyning 31 

Vandforsyning 7 

Energi- og vandforsyning i alt 100 
Note: Tallene er uvægtede middelværdier for hver sektor i forhold til uvægtet middelværdi for energi- 
og vandforsyning i alt for perioden 1989-2004. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Nationalregnskabet 2007. 

 
185. På grundlag af ovennævnte forhold kan der synes at være et større 
effektiviseringspotentiale i elforsyningsbranchen end i den danske økonomi 
som helhed. 
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186. Hertil skal lægges, at øget datarobusthed og kvalitetssikring af data20 
isoleret set bevirker, at kravene kan hæves. 

187. Endvidere kan nævnes, at Elprisudvalget for 2000-2003 fastsatte et 
årligt effektiviseringskrav på 3 pct. for selskaberne som følge af forventnin-
ger om et ikke fuldt udnyttet effektiviseringspotentiale i branchen. Begrun-
delsen var primært, at der var et uudnyttet effektiviseringspotentiale.  

188. Samlet set medfører disse forhold, at det forekommer rimeligt, at 
kravene hæves. Kravene hæves således i forhold til sidste års afgørelse med 
1,2 procentpoint fra 1,6 pct. til 2,8 pct. af selskabernes påvirkelige omkost-
ninger. 

Kravskalaen 
189. Skalaen for effektiviseringskrav fra den økonomiske benchmarking 
af 2007 er ændret i forhold den økonomiske benchmarking af 2006 ved øget 
findeling og ved øget udstrækning af skalaen. De mulige effektiviserings-
krav fra økonomiske benchmarking i 2007 går fra 0 pct. til 5 pct. med trin 
på 0,5 procentpoint (for regionale transmissionsselskaber dog kun fra 0 pct. 
til 4 pct.)  

190. Den øgede findeling af skalaen er mulig, da tilsynet nu er i besiddel-
se af 2 års indberetninger af data til den økonomiske benchmarking, hvor-
ved datarobustheden er øget. Udstrækning af skalaen er øget, da tilsynet fin-
der det nødvendigt at øge selskabernes samlede krav i 2007 i forhold til 
2006, jf. bilag 12. 

191. Det skal bemærkes, at distributionsselskaber og transformerforenin-
ger med mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet på hen-
holdsvis aggregeret niveau og enkeltkundeniveau får et yderligere krav på 
op til 1,0 pct. henholdsvis 0,5 pct. (forbrugerkompensation). Regionale 
transmissionsselskaber med mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 
elektricitet kan kun få et yderligere krav på op til 1,0 pct., idet regionale 
transmissionsselskaber ikke har enkeltkunder. 

192. Selskaberne inddeles i 11 grupper efter placeringen i den økonomi-
ske benchmarking. I den bedste gruppe tildeles selskaber ikke noget krav. 
Selskaber i den næstbedste, tredje bedste og frem til elvte bedste gruppe til-
deles et krav på henholdsvis 0,5 pct., 1,0 pct. og op til 5,0 pct. Kravene gæl-
der for selskabernes påvirkelige omkostninger – det vil sige driftsomkost-
ninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete ekstraordinære omkostnin-
ger.  

                                                 
20 Tilsynet har sammenholdt indberetninger vedrørende 2006-data med 2007-data. Tilsynet 
har således kunnet tjekke for væsentlige udsving i de 2 års indberetninger. Videre er sel-
skaberne blevet mere fortrolige med indberetningen af data for så vidt angår den økonomi-
ske benchmarking.  
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193. Kravene indebærer, at selskaber med en højere placering i bench-
markingen tildeles et mindre krav, 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. 

194. Fastsættelsen af effektiviseringskrav for distributionsselskaber og 
transformerforeninger på baggrund af benchmarkingen af økonomisk effek-
tivitet er vist i tabel 17 herunder. 

Tabel 17: Skala for effektiviseringskrav fra benchm arking af 
økonomisk effektivitet for distributionsselskaber o g transfor-
merforeninger 

Selskabets placering i benchmarking 
af økonomisk effektivitet 

Effektiviseringskrav til distributions-
selskaber 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 

 
195. Intervallerne er fastsat på en sådan måde, at et distributionsselskab 
eller en transformerforening, der befinder sig nederst i en kategori og effek-
tiviserer sig svarende til det pålagte effektiviseringskrav alt andet lige, i lø-
bet af 2 år vil have gennemført tilstrækkelige effektiviseringer til at rykke en 
kategori op, jf. boks 7. 



 63/78 
 
 

Boks 7: Intervallerne i skala for effektiviseringsk rav 

Længden af intervallerne på hvert trin af kravskalaen fastlægger, hvorledes 
det enkelte selskabs resultat i benchmarkingen oversættes til et effektivise-
ringskrav. Princippet er, at et selskab, der befinder sig nederst i et interval 
og effektiviserer sig svarende til det pålagte effektiviseringskrav alt andet 
lige, i løbet af 2 år vil have gennemført tilstrækkelige effektiviseringer til at 
rykke en kategori op. Intervallerne på skalaen bliver derfor større som kra-
vene bliver større. 
 
Fx vil et distributionsselskab, der opnår et resultat på 85 – og dermed tilhø-
rer intervallet 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 sam-
let besparelse på 5 pct. Selskabet vil dermed, hvis alt andet er lige; dvs. de 
øvrige selskaber ikke er blevet mere effektive, opnå en placering på 90 – og 
tilhøre intervallet 94-90 – og fremover blive pålagt et effektiviseringskrav 
på 2,0 pct. om året.  
 
196. Fastsættelsen af effektiviseringskrav for regionale transmissionssel-
skaber på baggrund af benchmarkingen af økonomisk effektivitet er vist i 
tabel 18. Tilsynet har reduceret effektiviseringskravene for regionale trans-
missionsselskaber i forhold til distributionsselskaber og transformerforenin-
ger ved for hvert muligt effektiviseringskrav at tredoble længden af interval-
let, hvori det uddeles. Dette er fastsat som en kompensation for, at regionale 
transmissionsselskaber kun har mulighed for at gennemføre besparelser på 
en relativt mindre andel af deres omkostninger end distributionsselskaber, jf 
bilag 8.   

Tabel 18: Skala for effektiviseringskrav fra benchm arking af 
økonomisk effektivitet for regionale transmissionss elskaber 

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 

 
197. Intervallerne er fastsat på en sådan måde, at et selskab, der befinder 
sig nederst i en kategori og effektiviserer sig svarende til det pålagte effekti-
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viseringskrav, i løbet af 6 år alt andet lige vil have gennemført tilstrækkelige 
effektiviseringer til at rykke en kategori op efter samme princip som inter-
vallerne for distributionsselskaber og transformerforeninger, jf. boks 7  

198. 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. 

199. Selskabernes individuelle varige og 1-årige krav fremgår af tabel 19, 
og fordelingen af 2009-krav fremgår af figurerne 3 a-d. 
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Tabel 19: Oversigt over varige og 1-årige krav til selskaberne i 
2009 

Selskab 

Effektivise-
ringskrav i 
2009 og 
frem fra 
økonomisk 
benchmar-
king 
(pct.)  
(A) 

Forbruger-
kompensa-
tion pga. 
utilfreds-
stillende 
kvalitet i 
levering på 
aggregeret 
niveau for 
2009 (pct.)  
(B) 

Forbruger-
kompensa-
tion pga. 
utilfreds-
stillende 
kvalitet i 
levering på 
enkeltkun-
deniveau 
for 2009 
(pct.)  (C) 

Samlet krav 
for 2009 
inkl. for-
bruger-
kompensa-
tion for 
2009 (pct.) 
(D) = 
(A)+(B)+(C) 

Regionale transmissionsselskaber – gruppe 1 

Vestjyske Net 60 kV A/S 0 0 - 0 

Fyns Net Amba 0,5 0 - 0,5 
DONG Energy Nord Elnet 
(transmissionsdel) 2 0 - 2 

KE Transmission A/S 2,5 0 - 2,5 
Skjern kommune Elforsyning 60 
kV A/S 2,5 0 - 2,5 

Regionale transmissionsselskaber – gruppe 2 

Syd Net A/S 0 0 - 0 

SEAS-NVE Transmission AS 0,5 1 - 1,5 

Sydøstjyske Net A/S 1 0 - 1 
Frederiksberg Eltransmission 
A/S 1,5 0 - 1,5 

Vestjyske Net 150 kV A/S 2 1 - 3,0 

NV Net A/S 2 0 - 2 

FynsNet 150 KV A/S 2 0 - 2 

Midtjyske Net A/S 2,5 0 - 2,5 
SEAS-NVE Net (transmissions-
del) 2,5 0 - 2,5 

Distributionsselskaber 

Nibe Elforsyning Net Amba 0 0 0,5 0,5 

Bjerringbro Elværk 0 0 0 0 

Frederiksberg Elnet A/S 0 0 0 0 

Læsø Kommune 0 0 0,4 0,4 

Køge Elnet A/S 0 0 0 0 

NKE Elnet A/S 0 0 0 0 

ESV Net A/S 0 0 0 0 

NRGi Net A/S 0 0 0 0 

Energi Fyn Net A/S 0 0 0 0 
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Nordvestjysk Elforsyning/NOE 0 0 0,2 0,2 

Thy Højspændingsværk Net A/S 0,5 1 0,2 1,7 

EnergiMidt Net A/S 1 0 0 1 

Vildbjerg Elværk Amba 1 0 0,5 1,5 

MES Net A/S 1 0 0 1 

ELRO Net A/S 1,5 0 0 1,5 

ENV Net A/S 1,5 0 0 1,5 

HEF Net A/S 2 0 0,2 2,2 

Energi Horsens Net A/S 2 0 0 2 
Faaborg Elforsyning A/S 
(Netvirksomhed) 2 0 0 2 

EnergiMidt Net Vest A/S 2 0 0 2 

TRE-FOR Elnet A/S 2 0 0 2 

RAH Net A/S 2,5 0 0 2,5 
SYD ENERGI Net A/S, SYD 
ENERGI Net 60 kV 2,5 0 0 2,5 

Østjysk Energi Net A/S 2,5 0 0 2,5 

Østkraft Net A/S  2,5 0 0 2,5 

SEAS-NVE Net 2,5 1 0,2 3,7 

Nyfors Net A/S 2,5 0 0 2,5 

Thy-Mors El-Net A/S 3 0 0,2 3,2 

Odense Energi Net A/S 3 0 0 3 

Brabrand Net A/S 3 0 0 3 

Ærø Elforsyning Net A/S 3 0 0 3 

Videbæk Elnet 3 0 0 3 

Galten Elværk Net A/S 3 0 0 3 

LEF Net A/S 3 0 0 3 

DONG Energy City Elnet A/S 3 0 0 3 

Energi Randers Net A/S 3 0 0 3 

AKE Net 3 0 0 3 

Korsør Elnet 3,5 0 0 3,5 

Midtfyns Elforsyning Amba 3,5 0 0 3,5 

VOS Net A/S 3,5 0 0 3,5 

SEF Net A/S 3,5 0 0 3,5 

Viborg Elnet A/S 3,5 0 0 3,5 
Roskilde Kommune, Forsynin-
gen 3,5 1 0 4,5 
Dong Energy Nord Elnet (distri-
butionsdel) 3,5 1 0,3 4,8 

Tarm Elværk Net A/S 3,5 0 0 3,5 

Vordingborg Elnet 4 0 0 4 

Frederikshavn Elnet A/S 4 0 0 4 
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Kjellerup Elnet 4 0 0 4 

Helsingør Elforsyning 4 0 0 4 

Hillerød Kommune 4 0 0 4 

Skjern Elforsyning A/S 4 0 0 4 

Ikast Værkerne Net A/S 4 0 0 4 

SK-El A/S 4 0 0 4 
Aars El-Forsyning Netvirksom-
hed 4,5 0 0,5 5 

Hammel El-Forsyning 4,5 0 0 4,5 

Vestforsyning Net A/S 4,5 0 0 4,5 

Ravdex A/S 4,5 0 0 4,5 
Hornum El-forsyning Netvirk-
somhed 4,5 0 0 4,5 

Viby Net A/S 5 0 0 5 

GEV Net A/S 5 0 0 5 

Struer Forsyning Elnet AS 5 0 0 5 

Nyborg Elnet A/S 5 0 0 5 

Hurup Elværk Net A/S 5 0 0 5 

Nakskov Elnet 5 0 0 5 

Ringkøbing Forsyning Elnet 5 0 0 5 

Transformerforeninger 

Bonderup Transformatorforening 0 0 0 0 

Brenderup Netselskab 0 0 0 0 
Øslev-Drøstrup Transformator-
forening 0 0 0 0 

Sunds Elforsyning 3,5 0 0 3,5 

Bejstrup Transformatorforening 4,5 0 0 4,5 

Hjortdal Transformatorforening 4,5 0 0 4,5 

Borris Elforsyning 5 0 0 5 

Bårdesø El-forsyning 5 0 0 5 

Tranum Transformatorforening 5 0 0 5 

Klim Transformatorforening 5 0 0 5 

Gøttrup Transformatorforening 5 0 0 5 

Åbybro Elforsyning 5 0 0 5 

Aggersund Elforsyning 5 0 0 5 

Knøsgård Transformatorforening 5 0 0 5 

Skovsgaard Elforsyning 5 0 0 5 

Ølands Transformatorforening 5 0 0 5 

Kongerslev Elnet ApS 5 0 0 5 

Ejby Elnet Amba 5 0 0 5 

Rolfsted og Omegns Transfor-
merforenings Netselskab 5 0 0 5 
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A.m.b.A. 

Kibæk Elværk 5 0 0 5 

Fristrup Transformatorforening 5 0 0 5 

Gjøl Syd Transformatorforening 5 0 0 5 

Hjerting Transformatorforening 5 1 0 6 

Pårup Elforsyning 5 0 0 5 

Manstrup Transformatorforening 5 0 0 5 

Aal El-Net A.m.b.a. 5 0 0 5 

Fjerritslev Elforsyning 5 0 0 5 

Studsgård El- & Vandforsyning 5 0 0 5 

Taars Elnetselskab Amba 5 0 0 5 

Skræm Transformatorforening 5 0 0 5 

Sdr. Felding Elforsyning 5 0 0 5 

Hirtshals El-Netselskab A/S 5 0 0 5 

Verninge Transformerforening 5 0 0 5 
Note: Selskaberne er arrangeret efter første kolonne: ”Effektiviseringskrav af økonomisk 
benchmarking i 2009 og frem (pct.)”  
 
 

Figur 3a: Fordeling af 2009-krav for regionale tran smissionssel-
skaber – Gruppe 1 
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Figur 3b: Fordeling af 2009-krav for regionale tran smissionssel-
skaber – Gruppe 2 
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Figur 3c: Fordeling af 2009-krav for distributionss elskaber 
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Figur 3d: Fordeling af 2009-krav for transformerfor eninger 
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Udmøntning af krav til reduktion af indtægtsrammer 
200. 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. 

201. En forbrugerkompensation, der pålægges et selskab på baggrund af 
dets placering i benchmarkingen af kvalitet i levering, gennemføres som 1-
årig og dermed midlertidig procentvis reduktion af det enkelte selskabs re-
guleringspris eller rådighedsbeløb. 

202. Tilsynet udmelder årligt en reguleringspris til selskaber og et rådig-
hedsbeløb til transmissionsselskaber. Denne udmelding foregår ex post, og 
det betyder, at den endelige reguleringspris for 2009 først kendes i 2010. 

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

204. Rådighedsbeløbet er en indtægtsramme, der udgøres af de årlige ind-
tægter, som transmissionsselskaber må oppebære for at stille deres elnet til 
rådighed for den systemansvarlige virksomhed. 
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205. Indtægtsrammen er et loft for selskabets indtjening og skal foruden 
selskabets driftsomkostninger og afskrivninger dække andre poster, fx for-
rentning af fremmedkapital og forrentning af egenkapital. 

206. Eftersom indtægtsrammereguleringen sker ex post, kan det samlede 
krav på de påvirkelige omkostninger i realiteten også først omregnes til en 
procentsats af selskabets reguleringspris/rådighedsbeløb ex post – det vil si-
ge for 2009 kan denne omregning først gennemføres præcist i 2010. 

207. Derfor udmøntes de samlede krav på de påvirkelige omkostninger i 
praksis ved at omregne de individuelle procentvise krav på påvirkelige om-
kostninger til et absolut kronebeløb for hvert selskab. Det er disse kronebe-
løb, selskabernes indtægtsrammer varigt bliver reduceret med fra og med 
2009. Forbrugerkompensationerne udmøntes tilsvarende ved at omregne de 
individuelle procentvise krav på påvirkelige omkostninger til et absolut kro-
nebeløb for hvert selskab. Det er disse kronebeløb, selskabernes indtægts-
rammer midlertidigt bliver reduceret med i 2009. Konsekvensen for selska-
ber, der modtager krav, er, at de må reducere tarifferne i overensstemmelse 
med den pålagte reduktion i indtægtsrammen. Der foretages ikke pristals-
korrektion af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen skal reduceres med 
i 2009.  

208. Efter 2009 pristalsreguleres effektiviseringskravene ikke direkte. Da 
kravene imidlertid udmøntes som varige krav i kroner, som indtægtsram-
merne reduceres med, sker der i princippet en efterfølgende pristalsregule-
ring af kravene, fordi der løbende sker en pristalsregulering af indtægts-
rammerne. 

209. Metoden for udregning af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen 
skal reduceres med, er illustreret i tabel 20 nedenfor. 

Tabel 20: Udregning af 2009-krav i absolut kronebel øb 

a 2009-krav i procent pålagt selskabets omkostninger 3 pct. 

b 
Omkostninger jf. reguleringsregnskab (eksklusive af-
skrivninger og nettab) 100 mio.kr 

c Ekstraordinære omkostninger 20 mio.kr 
d=b-c Påvirkelige omkostninger 80 mio.kr 
e=a*d 2009-krav omregnet til kronebeløb  2,4 mio.kr. 
 
210. Flere regionale transmissionsselskaber opererer med to forskellige 
netbevillinger og dermed to forskellige indtægtsrammer – en mængdebase-
ret 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 
2009-krav udmeldes selskabsvis, skal det kronebeløb, kravet svarer til, for-
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deles på de to forskellige indtægtsrammer. Fordelingen sker forholdsmæs-
sigt efter de driftsomkostninger, der indgår i de to forskellige regulerings-
regnskaber. Fremgangsmåden er vist i tabel 21. 

Tabel 21: Fordeling af absolut kronebeløb på to for skellige ind-
tægtsrammer 

a 2009-krav 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. 
 
211. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og 1-årige 
forbrugerkompensationer en reduktion af selskabernes indtægtsrammer på 
ca. 78,8 mio. kr. i 2009, jf. tabel 1. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 
69,2 mio. kr. og 1-årige forbrugerkompensationer 9,6 mio. kr. Den samlede 
reduktion af indtægtsrammerne i 2009 svarer til en effektivisering på ca. 2,8 
pct. af selskabernes påvirkelige omkostninger og til en samlet procentvis re-
duktion af selskabernes indtægtsrammer21 på i alt ca. 1,2 pct. Kravene hånd-
hæves i forbindelse med tilsynets godkendelse af reguleringsregnskaberne 
for 2009. Dette forventes at ske medio 2010. 

212. De udmeldte samlede krav svarer til en reduktion af den samlede 
indtægtsramme for de regionale transmissionsselskaber på knap 0,3 pct. For 
distributionsselskaberne svarer kravene til en samlet reduktion på knap 1,5 
pct. og for transformerforeningerne svarer de til en samlet reduktion af ind-
tægtsrammen på 2,8 pct. For alle selskaberne under ét svarer de samlede 
krav til en reduktion af selskabernes samlede indtægtsramme på knap 1,2 
pct. 

213. Målt i forhold til selskabernes påvirkelige omkostninger svarer de 
udmeldte krav til en effektivisering på 1,9 pct. for de regionale transmissi-
onsselskaber, 2,9 pct. for distributionsselskaberne og endeligt 4,8 pct. for 
transformerforeningerne. For alle selskaber under ét svarer de udmeldte 
krav til en effektivisering på i alt 2,8 pct. målt i forhold til selskabernes på-
virkelige omkostninger. 

214. Med baggrund i pkt. 176-188 ovenfor samt bilag 12 finder tilsynet 
det rimeligt, at de samlede krav stiger fra 1,6 pct. af selskabernes påvirkeli-

                                                 
21 Tilsynet er netop nu i gang med en kvalitetssikring af datagrundlaget for selskabernes 
indtægtsrammer frem til 2007. Derfor er den samlede størrelse af indtægtsrammerne behæf-
tet med stor usikkerhed. For at muliggøre sammenligning med benchmarkingen af økono-
misk effektivitet i 2006 er de foreløbige indtægtsrammer for 2006 blevet pristalsreguleret 
frem til 2007. 
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ge omkostninger i 2006 til 2,8 pct. af de påvirkelige omkostninger i 2007 – 
en stigning på 1,2 procentpoint. 

215. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende fremkommer nye væ-
sentlige faktuelle oplysninger fra enkelte selskaber. I så fald vil disse oplys-
ninger blive betragtet som anmodning om genoptagelse af denne afgørelse 
om ”Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009” for det kon-
krete selskab. I den forbindelse bemærkes, at de tærskelværdier, som sel-
skaberne måles op imod – benchmark-fraktilerne – med det nuværende 
grundlag betragtes som fastlagt, medmindre helt ekstraordinære forhold ta-
ler for at ændre benchmark-fraktilerne. Således vil korrektioner for enkelte 
selskaber herefter som udgangspunkt ikke have afledte effekter for andre 
selskabers benchmarking-resultat. 

Konklusion 
216. I dette års benchmarking af selskaberne har tilsynet for første gang 
inddraget både kvalitet i levering af elektricitet og økonomiske effektivitet. 
Selskaberne skal effektiviseres, hvis de omkostningsmæssigt er ineffektive 
til at drive deres selskab. Dette sker ved en varig – for 2009 og frem – re-
duktion af selskabets påvirkelige omkostninger på 0-5 pct. (for de regionale 
transmissionsselskaber dog kun 0-4 pct.). Herudover skal selskaber, der har 
en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet yderligere redu-
cere deres påvirkelige omkostninger ikke-varigt – kun i 2009 – med op til 
1,5 pct. i forbrugerkompensation (for de regionale transmissionsselskaber 
dog højst 1 pct.). Dette sker i forhold til selskabets påvirkelige omkostninger 
i 2007.  

217. De mest effektive selskaber med tilfredsstillende kvalitet i levering 
af elektricitet skal således ikke effektivisere, mens de mindst effektive sel-
skaber med en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet mak-
simalt skal effektivisere 6,5 pct. i 2009 og 5. pct. fra 2010 og frem. Det skal 
bemærkes, at de regionale transmissionsselskaber højest kan blive pålagt ef-
fektiviseringskrav på 4 pct. samt højest kan få pålagt en forbrugerkompensa-
tion på 1 pct. og derfor maksimalt kan få et 2009-krav på 5 pct. 

218. Tilsynet har i nærværende afgørelse hævet de samlede krav i forhold 
til tilsynets afgørelse af 27. september 2007. I forhold til selskabernes sam-
lede påvirkelige omkostninger er kravene samlet ændret fra 1,6 pct. til 2,8 
pct. I forhold til selskabernes samlede indtægtsrammer er kravene ændret fra 
en reduktion på 0,7 pct. til en reduktion på 1,2 pct.  

219. Tilsynet baserer i et vist omfang sit skøn over størrelsen af effektivi-
tetspotentialet på resultaterne af en analyse af selskabernes omkostningsef-
fektivitet. En høj spredning af selskabernes omkostningseffektivitet indike-
rer, at der er ineffektive selskaber i branchen. En høj spredning er således et 
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tegn på, at der plads til forbedringer i en branche, idet der er en række inef-
fektive selskaber, som kunne blive mere effektive, eller som med fordel 
kunne drives af de mere effektive selskaber. Hertil skal lægges, at øget data-
robusthed og kvalitetssikring af data isoleret set bevirker, at kravene kan 
hæves. 
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Anneks 
I nedenstående tabel er selskabernes benchmarking score, placering i 
benchmarking, effektiviseringskrav samt størrelsen på deres påvirkelige 
omkostninger listet for både 2006 og 2007, således at det er muligt at se, 
hvordan hvert selskab har klaret sig i forhold til sidste års økonomiske 
benchmarking. Eftersom at selskaberne kun er blevet benchmarket på kvali-
tet i levering i 2007 og ikke i 2006, kan der ikke foretages en sammenlig-
ning mellem årene på dette område. 
 
Selskaberne er delt op i henholdsvis regionale transmissionsselskaber, di-
stributionsselskaber og transformerforeninger. Den første kolonne viser de 
enkelte selskaber. Kolonne to viser selskabernes benchmarking score for 
henholdsvis 2006 og 2007. Den tredje kolonne holder dette års benchmar-
king placering op mod forrige år. Fjerde kolonne viser det effektiviserings-
krav (i pct.), som det enkelte selskab bliver stillet overfor (både for 2006 og 
2007), på baggrund af scoren i den økonomiske benchmarking. Endelig vi-
ser kolonne fem størrelsen på selskabernes påvirkelige omkostninger i hen-
holdsvis 2006 og 2007. Det er fra de påvirkelige omkostninger, at effektivi-
seringskravet målt i kroner bliver udregnet. 
 

Benchmarking 
score 

Placering i Effektiviseringskrav 
(pct.) 

Påvirkelige om-
kostninger (mio. 

kr.) 
Selskab 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Regionale transmissionsselskaber 

Vestjyske Net 60 kV A/S 100,0 96,2 1 7 0,00 0,00 9,2 10,3 

Syd Net A/S 100,0 100,0 2 1 0,00 0,00 7,9 7,0 

Fyns Net Amba 97,9 85,3 3 11 0,50 0,95 14,1 21,4 

SEAS-NVE Transmission A/S 99,6 98,0 4 6 0,50 0,00 29,9 39,4 
Sydøstjyske Net A/S 92,2 98,3 5 5 1,00 0,00 8,4 7,1 

Frederiksberg Eltransmission A/S 90,1 98,4 6 4 1,50 0,00 1,0 1,0 

Dong Energy Nord Elnet (transmissionsdel) 75,1 100,0 7 3 2,00 0,00 64,1 42,2 

NV Net A/S 77,1 100,0 8 2 2,00 0,00 22,0 14,5 

FynsNet 150 KV A/S 75,2 N/A * 9 N/A * 2,00 N/A * 6,3 N/A * 

Vestjyske Net 150 kV A/S 81,4 95,5 10 8 2,00 0,00 11,1 9,8 

KE Transmission A/S 62,9 86,5 11 10 2,50 0,95 32,9 23,0 

Skjern kommune Elforsyning 60 kV A/S 57,8 63,8 12 13 2,50 2,85 0,5 0,6 

Midtjyske Net A/S 67,7 94,1 13 9 2,50 0,95 16,0 14,4 

SEAS-NVE Net (transmissionsdel) 61,9 83,1 14 12 2,50 1,90 25,8 21,9 

I alt       249,2 212,5 

Distributionsselskaber 

Nibe Elforsyning Net Amba 100,0 100,0 1 1 0,0 0,0 1,6 1,7 

Bjerringbro Elværk 100,0 100,0 2 3 0,0 0,0 1,6 1,7 
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Frederiksberg Elnet A/S 100,0 100,0 3 2 0,0 0,0 42,3 37,9 

Læsø Kommune 100,0 92,4 4 12 0,0 1,0 1,4 1,7 

Køge Elnet A/S 100,0 82,1 5 34 0,0 2,0 5,9 6,2 

NKE Elnet A/S 100,0 78,6 6 40 0,0 2,0 9,0 11,4 

ESV Net A/S 100,0 97,9 7 6 0,0 0,0 24,6 24,4 

NRGi Net A/S 100,0 96,5 8 8 0,0 0,0 84,2 90,0 

Energi Fyn Net A/S 100,0 97,7 9 7 0,0 0,0 52,2 47,8 

Nordvestjysk Elforsyning/NOE 100,0 94,5 10 10 0,0 1,0 24,9 25,6 

Thy Højspændingsværk Net A/S 99,4 92,5 11 11 0,5 1,0 15,4 15,3 

EnergiMidt Net A/S 97,8 90,5 12 16 1,0 1,0 121,9 125,8 

Vildbjerg Elværk Amba 97,8 86,8 13 19 1,0 1,0 1,5 1,7 

MES Net A/S 97,7 94,5 14 9 1,0 1,0 18,4 17,4 

ELRO Net A/S 96,3 85,6 15 23 1,5 1,0 41,4 46,0 

ENV Net A/S 94,9 97,9 16 5 1,5 0,0 44,3 36,9 

HEF Net A/S 93,2 89,5 17 17 2,0 1,0 61,9 61,0 

Energi Horsens Net A/S 92,6 85,6 18 24 2,0 1,0 41,3 41,4 

Faaborg Elforsyning A/S  92,2 83,1 19 32 2,0 2,0 11,4 12,3 

EnergiMidt Net Vest A/S 91,6 84,1 20 30 2,0 2,0 43,3 43,4 

TRE-FOR Elnet A/S 91,3 85,8 21 22 2,0 1,0 85,1 90,9 

RAH Net A/S 88,6 84,9 22 28 2,5 2,0 27,4 26,1 

SYD ENERGI Net A/S, SYD ENERGI Net 60 
kV 

88,6 99,5 23 4 2,5 0,0 218,2 188,5 

Østjysk Energi Net A/S 87,7 76,8 24 42 2,5 2,0 43,9 47,5 

Østkraft Net A/S  87,5 86,5 25 21 2,5 1,0 26,9 29,5 

SEAS-NVE Net 87,5 90,9 26 14 2,5 1,0 254,6 224,7 

Nyfors Net A/S 86,6 N/A * 27 N/A * 2,5 N/A * 38,7 N/A * 

Thy-Mors El-Net A/S 84,6 77,6 28 41 3,0 2,0 32,2 33,7 

Odense Energi Net A/S 83,9 72,6 29 46 3,0 2,0 43,3 52,2 

Brabrand Net A/S 82,8 80,0 30 39 3,0 2,0 5,3 5,4 

Ærø Elforsyning Net A/S 82,8 80,9 31 36 3,0 2,0 5,2 5,3 

Videbæk Elnet 82,7 86,5 32 20 3,0 1,0 1,8 1,5 

Galten Elværk Net A/S 82,4 85,2 33 27 3,0 1,0 22,3 19,4 

LEF Net A/S 82,2 81,1 34 35 3,0 2,0 11,8 11,1 

DONG Energy City Elnet A/S 81,3 68,9 35 51 3,0 2,0 325,4 437,3 

Energi Randers Net A/S 81,2 83,0 36 33 3,0 2,0 32,1 30,6 

AKE Net 79,2 66,3 37 56 3,0 2,0 61,3 71,1 

Korsør Elnet 78,8 68,3 38 53 3,5 2,0 6,3 7,1 

Midtfyns Elforsyning Amba 78,6 76,8 39 43 3,5 2,0 4,4 4,0 

VOS Net A/S 76,4 85,6 40 25 3,5 1,0 7,6 6,2 

SEF Net A/S 75,1 68,9 41 50 3,5 2,0 24,7 26,3 

Viborg Elnet A/S 75,0 80,1 42 38 3,5 2,0 16,0 14,2 

Roskilde Kommune, Forsyningen 74,5 85,4 43 26 3,5 1,0 13,3 13,7 
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Dong Energy Nord Elnet (distributionsdel) 74,3 70,6 44 49 3,5 2,0 419,5 428,7 

Tarm Elværk Net A/S 73,8 80,5 45 37 3,5 2,0 2,0 1,6 

Vordingborg Elnet 71,9 57,0 46 63 4,0 3,0 3,7 4,4 

Frederikshavn Elnet A/S 70,7 58,5 47 61 4,0 3,0 19,2 17,0 

Kjellerup Elnet 70,7 61,4 48 59 4,0 3,0 2,5 2,8 

Helsingør Elforsyning 70,6 83,6 49 31 4,0 2,0 12,3 11,0 

Hillerød Kommune 69,0 71,8 50 47 4,0 2,0 10,3 9,6 

Skjern Elforsyning A/S 67,5 65,3 51 57 4,0 2,0 5,2 4,8 

Ikast Værkerne Net A/S 67,5 67,5 52 52 4,0 2,0 7,8 7,6 

SK-El A/S 65,8 71,3 53 48 4,0 2,0 11,6 10,7 

Aars El-Forsyning Netvirksomhed 63,9 84,5 54 29 4,5 2,0 4,0 2,5 

Hammel El-Forsyning 62,8 90,8 55 15 4,5 1,0 3,4 2,4 

Vestforsyning Net A/S 61,1 63,1 56 58 4,5 3,0 19,2 17,6 

Ravdex A/S 59,9 66,4 57 55 4,5 2,0 19,9 16,1 

Hornum El-forsyning Netvirksomhed 59,9 74,0 58 45 4,5 2,0 1,0 0,6 

Viby Net A/S 53,7 53,3 59 66 5,0 3,0 12,5 11,7 

GEV Net A/S 53,4 53,6 60 64 5,0 3,0 6,7 6,1 

Struer Forsyning Elnet AS 51,5 51,0 61 67 5,0 3,0 7,6 7,1 

Nyborg Elnet A/S 51,1 75,6 62 44 5,0 2,0 11,5 6,4 

Hurup Elværk Net A/S 47,9 61,0 63 60 5,0 3,0 3,9 2,4 

Nakskov Elnet 47,4 58,4 64 62 5,0 3,0 10,3 8,2 

Ringkøbing Forsyning Elnet 47,1 53,4 65 65 5,0 3,0 3,9 3,3 

I alt        2.554,2 2.578,3 

Transformerforeninger 

Bonderup Transformatorforening 100,0 49,4 1 16 0,0 3,0 0,0 0,0 

Brenderup Netselskab 100,0 100,0 2 2 0,0 0,0 0,6 0,5 

Øslev-Drøstrup Transformatorforening 100,0 95,1 3 5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sunds Elforsyning 77,6 84,0 4 7 3,5 2,0 1,2 1,1 

Bejstrup Transformatorforening 57,5 83,7 5 8 4,5 2,0 0,0 0,0 

Hjortdal Transformatorforening 55,0 53,6 6 13 4,5 3,0 0,1 0,1 

Borris Elforsyning 54,6 64,7 7 11 5,0 3,0 0,4 0,4 

Bårdesø El-forsyning 53,2 74,5 8 10 5,0 2,0 0,5 0,5 

Tranum Transformatorforening 52,1 36,0 9 21 5,0 3,0 0,1 0,1 

Klim Transformatorforening 51,5 52,4 10 14 5,0 3,0 0,0 0,0 

Gøttrup Transformatorforening 47,7 12,0 11 33 5,0 4,0 0,1 0,1 

Åbybro Elforsyning 46,5 38,4 12 19 5,0 3,0 0,2 0,3 

Aggersund Elforsyning 45,4 43,1 13 17 5,0 3,0 0,0 0,0 

Knøsgård Transformatorforening 43,3 76,2 14 9 5,0 2,0 0,1 0,1 

Skovsgaard Elforsyning 39,9 40,2 15 18 5,0 3,0 0,2 0,1 

Ølands Transformatorforening 39,7 22,1 16 32 5,0 4,0 0,1 0,2 

Kongerslev Elnet ApS 38,1 58,6 17 12 5,0 3,0 0,4 0,4 

Ejby Elnet Amba 36,5 30,2 18 26 5,0 4,0 0,4 0,6 
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Rolfsted og Omegns Transformer-forenings 
Netselskab A.m.b.A. 

36,0 N/A * 19 N/A * 5,0 N/A * 0,8 N/A * 

Kibæk Elværk 35,8 35,8 20 22 5,0 3,0 0,7 0,8 

Fristrup Transformatorforening 32,2 26,7 21 31 5,0 4,0 0,0 0,0 

Gjøl Syd Transformatorforening 31,1 30,1 22 27 5,0 4,0 0,1 0,2 

Hjerting Transformatorforening 30,3 32,3 23 25 5,0 4,0 1,5 1,4 

Pårup Elforsyning 30,2 28,4 24 30 5,0 4,0 1,2 1,3 

Manstrup Transformatorforening 29,9 85,4 25 6 5,0 1,0 0,1 0,0 

Aal El-Net A.m.b.a. 28,4 N/A * 26 N/A * 5,0 N/A * 1,2 N/A * 

Fjerritslev Elforsyning  28,2 36,3 27 20 5,0 3,0 0,7 0,5 

Studsgård El- & Vandforsyning 27,9 34,1 28 24 5,0 4,0 0,1 0,1 

Taars Elnetselskab Amba 26,6 29,2 29 28 5,0 4,0 0,5 0,5 

Skræm Transformatorforening 26,1 49,9 30 15 5,0 3,0 0,1 0,1 

Sdr. Felding Elforsyning 25,3 35,4 31 23 5,0 3,0 0,9 0,6 

Hirtshals El-Netselskab A/S 22,9 28,9 32 29 5,0 4,0 1,5 1,1 

Verninge Transformerforening 7,5 N/A * 33 N/A * 5,0 N/A * 1,1 N/A * 

I alt       15,3 11,1 

N/A * indikerer, at selskabet ikke blev benchmarket i forhold til 2006-data. 


