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Bilag 1. Indhentning af omkostningsdata 
1. Energitilsynet har indhentet omkostningsdata fra selskaberne og har sammen med Dansk 
Energi hyret revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers til at stå for indsamling og kvalitetssik-
ring af data.  

2. Som grundlag for beregning af omkostningsækvivalenter er selskaberne blevet bedt om at 
fordele deres omkostninger på 23 forskellige kategorier. I alt 110 selskaber har indberettet om-
kostningsdata til Energitilsynet, heraf 17 regionale transmissionsselskaber, 62 distributionssel-
skaber og 31 transformerforeninger. Det har imidlertid ikke været muligt for alle selskaber at fo-
retage en fordeling af omkostninger på det ønskede specifikationsniveau, da en række selskaber 
til daglig benytter sig af konteringssystemer, der kun indeholder nogle få omkostningskategorier.  

3. Af denne grund har Energitilsynet i samarbejde med PricewaterhouseCoopers, revisoren, 
udvalgt en række indberetninger, der har det fornødne specifikationsniveau og samtidig vurderes 
at have en høj kvalitet. De udvalgte indberetninger opfylder en række kriterier, der vedrører be-
mærkninger i ledelsesberetning, bemærkninger i revisionspåtegning, samt brug af gode forde-
lingsnøgler til at fordele omkostninger ud på de 23 kategorier. 

4. Energitilsynet har udvalgt 48 indberetninger af høj kvalitet, herunder 7 indberetninger fra 
regionale transmissionsselskaber, 35 indberetninger fra distributionsselskaber samt 6 indberet-
ninger fra transformerforeninger. Disse indberetninger er benyttet i det videre arbejde med at 
fastlægge netvolumenmodellen. 

5. Med henblik på at undersøge om de udvalgte indberetninger er repræsentative for samtli-
ge indberetninger, har Energitilsynet udregnet en række såkaldte dækningsgrader. Dækningsgra-
der udtrykker forholdet mellem indeholdte omkostninger i de benyttede indberetninger i forhold 
til indeholdte omkostninger i samtlige indberetninger. Energitilsynet har udregnet separate dæk-
ningsgrader for henholdsvis regional transmission, distribution og transformerforeninger og 
dækningsgrader er udregnet særskilt for driftsomkostninger og afskrivninger. 

6. For regional transmission har de udvalgte indberetninger i gennemsnit en dækningsgrad 
på 48 procent af driftsomkostningerne. De fleste typer af netkomponenter har en dækningsgrad 
på omkring 50 procent, mens der er fire typer af netkomponenter med en noget lavere dæknings-
grad. Det drejer sig om 132 kV luft enkelttracé (16 procent), 50 kV felt gasisoleret (23 procent), 
50 kV felt åben (29 procent) samt 50/10 kV transformer (0,3 procent). 

7. For afskrivningernes vedkommende udgør den gennemsnitlige dækningsgrad 55 procent. 
De fleste typer af netkomponenter har en dækningsgrad på omkring 50 procent, mens der er to 
typer af netkomponenter med en noget lavere dækningsgrad. Det drejer sig om 132 kV luft en-
kelttracé (30 procent) og 50/10 kV transformer (0,5 procent). 

8. For distribution udgør dækningsgraden for de udvalgte indberetninger i gennemsnit 60 
procent af driftsomkostningerne. Langt de fleste typer af netkomponenter har en dækningsgrad 
på over 50 procent, mens 50 kV luftledning har en noget lavere dækningsgrad svarende til 25 
procent. 
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9. For afskrivningernes vedkommende udgør den gennemsnitlige dækningsgrad 54 procent. 
De fleste typer af netkomponenter har en dækningsgrad på omkring 50 procent, mens 50 kV luft-
ledning har en noget lavere dækningsgrad på 25 procent. 

10. Det har vist sig vanskeligt for selskaberne at foretage en fordeling af omkostninger efter 
netkomponenternes geografiske placering i henholdsvis et landområde, et byområde eller et by-
kerneområde. Det skyldes, at selskaberne ikke benytter en sådan opdeling i de konteringssyste-
mer de til daglig bruger i forbindelse med driften. Af denne grund har Energitilsynet - for hver af 
indberetningerne - summeret de af selskabernes omkostninger der er opdelt efter geografisk pla-
cering, og samtidigt foretages en korrektion for fordyrende rammevilkår, jf. bilag 5. 
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Bilag 2. Ekstraordinære omkostninger 
11. Energitilsynet benchmarker selskaberne på de omkostninger der fremgår af regulerings-
regnskaberne. Disse omkostninger indeholder alle selskabernes omkostningsposter – herunder 
også eventuelle ekstraordinære omkostninger. 

12. Det er hensigtsmæssigt at udelade en række ekstraordinære omkostninger fra benchmar-
kingen. Energitilsynet har derfor bedt selskaberne oplyse, hvilke ekstraordinære omkostninger 
reguleringsregnskaberne indeholder.   

13. I skema 1 findes en beskrivelse af de retningslinier, som Energitilsynet benytter til at be-
stemme, hvilke typer af omkostninger der skal udelades af benchmarkingen. 
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Skema 1. Regler for korrektion af ekstraordinære omkostninger 
Ekstraordinær omkostning Korrektion Begrundelse 

Afholdelse af pensionsforpligti-
gelser 

Ja Pensionsforpligtigelser er et resultat af an-
sættelseskontrakter indgået for flere år til-
bage og er dermed en omkostning, som 
selskabernes nuværende ledelse ikke kan 
ændre ved 

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part 

Ja En tredje part kan for eksempel bede et sel-
skab om at flytte en ledning mod betaling. 
Netselskabets omkostninger forbundet med 
at flytte ledningen modsvares af betalingen, 
men figurerer alligevel som en omkostning i 
reguleringsregnskabet. 

Pålagt kabelomlægning Ja. Gælder kun selska-
ber med net på 50 kV 
niveau eller derover 

Lodsejere kan pålægge selskaber at om-
lægge kabler. Arbejdet udføres uden beta-
ling. Det er almindeligt, at distributionssel-
skaber omlægger kabler, mens det sjældent 
forekommer på net over 50 kV niveau. 

Administrationsomkostninger i 
forbindelse med realisering af 
aktiver 

Ja Realisering af aktiver påvirker ikke selska-
bernes fremtidige omkostninger. Omkost-
ninger til realisering af aktiver optræder ofte 
i forbindelse med frasalg af aktier i et tredje 
selskab 

Omkostninger i forbindelse med 
fusion 

Ja Fusioner gennemføres som en effektivitets-
fremmende foranstaltning og benchmarkin-
gen skal ikke reducere selskabernes incita-
menter til at engagere sig i fusionsforhand-
linger.  

 

Omkostninger vedrørende til-
knyttet virksomhed 

Nej Det er almindeligt forekommende at selska-
ber har tilknyttet virksomhed. Disse aktivite-
ter udgør en relativ lille omkostning set i for-
hold til netdriften.   

 

 

14. For andre typer af ekstraordinære omkostninger - der ikke er nævnt i skemaet ovenfor - 
foretager Energitilsynet en konkret vurdering af hver situation.  

15. I skema 2 findes en liste over alle ekstraordinære omkostninger i 2005, som selskaberne 
har oplyst. I skemaet er det angivet, om Energitilsynet har korrigeret for de oplyste ekstraordinæ-
re omkostninger i beregningen af omkostningsækvivalenter. En markering i accept-kolonnen er 
ensbetydende med, at Tilsynet har korrigeret for de oplyste omkostninger. Den pågældende om-
kostning indgår således ikke i fastlæggelsen af omkostningsækvivalenterne i netvolumenmodel-
len. 



6/90 

Skema 2. Selskabernes oplyste ekstraordinære omkostninger i 2005 

Selskab Beløb 
(t.kr.) 

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Energitilsynets kommentar  

AKE Net 254 

Korrektion (reduktion) for af-
skrivninger på vogntimer, som 
nu er indregnet som IPO på an-
lægssager 

X     

Bjerringbro El-
værk 
 

240 
Regulering for fratrædelses-
godtgørelse mv. til tidligere an-
satte 

X   
Sunk Cost. Udgår da ET ikke 
ønsker at benchmarke histo-
risk ledelse. 

Bjerringbro El-
værk 
 

146 
Ekstraordinær omkostning til 
rådgivere i forbindelse med på-
tænkt fusion 

 X  

Fusioner gennemføres som 
en effektivitetsfremmende for-
anstaltning og benchmarkin-
gen skal ikke reducere sel-
skabernes incitamenter til at 
engagere sig i fusionsforhand-
linger. 

Ejby Elnet Amba 29 
Fejlagtigt korrigeret for (medta-
get) kurstab under afskrivninger 
i denne indberetning! 

  X 
Må ikke modregne kurstab 
under afskrivninger. 

ELRO NET A/S 
  945 

RR2005 indeholder indbetaling 
vedr. deloverdragelse af 60 kV 
anlæg, hvilket der er korrigeret 
for. 

X   Korrekt bruttoficering 

ELRO NET A/S 
  455 

Korrigeret for omkostninger til 
advokat og revision ved frasalg 
af kraftsværksandele 

X   
Realiserer værdi af aktiv, hvil-
ket ikke berører de fremtidige 
omkostninger.  

ELRO NET A/S 
  1400 

Der er korrigeret for en aperio-
disk revision og omlægning af 
tegningsarkiv 

  X 

Antager tegningsarkiv er dy-
rest. Alle selskaber skal opret-
te tilgængelige tegningsarki-
ver. Omlægning af tegnings-
arkiver kan føre til sænkning 
af fremtidige omkostninger. Et 
krav i dag udligner lavere 
fremtidige krav. Udspecifice-
res fra 1:1-omkostinger og 
medtages i benchmarking 

Energi Randers 
Net A/S 313 

Der er korrigeret 313 tdkk. under 
1:1 omkostninger vedr. tab på 
anlægsaktiver (primært nedtag-
ning af luftledninger) 

  X 

Omkostningerne skal fordeles 
ud over netkomponenterne jf. 
fordelingsnøgle. (Luftlednin-
ger) 

Køge Kommune 3.150 
Korrigeret for ekstraordinær re-
gulering af lønomkostninger fra 
2001-2004 

X   
Sunk Cost. Udgår da ET ikke 
ønsker at benchmarke histo-
risk ledelse. 

Midtfyns Elforsy-
ning A.m.b.a. 74 

Korrigeret for fusionsomkostnin-
ger  X  

Fusioner gennemføres som 
en effektivitetsfremmende for-
anstaltning og benchmarkin-
gen skal ikke reducere sel-
skabernes incitamenter til at 
engagere sig i fusionsforhand-
linger. 

NORDVESTJYSK 
ELFORSYNING 315 

Korrigeret for omkostninger i 
forbindelse med forgæves for-
søg på fusion. 

 X  

Fusioner gennemføres som 
en effektivitetsfremmende for-
anstaltning og benchmarkin-
gen skal ikke reducere sel-
skabernes incitamenter til at 
engagere sig i fusionsforhand-
linger. 

NV Net A/S 526 Ekstraordinære udgifter som 
følge af orkan i januar 2005 

X   Meget atypisk omkostning. 
Skal korrigeres. 



 7/90 
 
 

Selskab Beløb 
(t.kr.) 

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Energitilsynets kommentar  

NV Net A/S 230 
Omkostninger ved fejlsøgning, 
hvor en producent medførte for-
styrrelser på en 150 kV station 

X   
Meget atypisk omkostning. 
Skal korrigeres. 

NV Net A/S 70 
Omkostninger ved brand i stati-
on X   

Meget atypisk omkost-
ning/Force majeure. Skal kor-
rigeres. 

NV Net A/S 27 Omkostninger, hvor en lodsejer 
bevidst påkørte en mast X   Meget atypisk omkostning. 

Skal korrigeres. 

NV Net A/S 540 Omkostninger til udskiftning af 
relæer   X Normal driftsomkostning. 

NV Net A/S 530 

Omkostninger vedrørende op-
gaver, der udføres for net-
selskaber inden for forsynings-
området (ikke sideordnet aktivi-
tet) 

  X Tilknyttet virksomhed. Brutto-
ficerer. 

Nyborg Elnet A/S 36 

Omkostninger vedr. reparation 
af div. graveskader og påkørsel 
af kabelskabe betalt af skade-
volder (PwC: håndteringen må 
afhænge af hvorledes indtæg-
terne er håndteret) 

X   3. part har betalt og der netto-
ficeres krone for krone 

Nyborg Elnet A/S 12 

Omkostninger vedr. reparation 
af 10 kV kabel overgravet af en-
treprenør og betalt af samme  
(PwC: håndteringen må afhæn-
ge af hvorledes indtægterne er 
håndteret) 

X   3. part har betalt og der netto-
ficeres krone for krone 

Nyborg Elnet A/S 90 

Selskabet ønsker korrektion af 
afskrivninger for udvalgte om-
kostningskategorier som følge af 
indtægtsførsel af investeringsbi-
drag - DISSE KORREKTIONER 
ER IKKE INDARBEJDET I 
SKEMAET! 

  X 
Investeringsbidrag bruttofice-
res. 

Nyborg Elnet A/S 45 

Linieudføringsfelter i en af sel-
skabets 60/10 kV stationer, der 
mod refusion af omkostningerne 
stiller til rådighed for Energi Fyn 
Net A/S. Selskabet anfører, at 
omkostningerne ikke vedrører 
dem selv. (PwC: håndteringen 
må afhænge af hvorledes ind-
tægterne er håndteret) 

  X 
Antager komponenterne er 
med i stk-liste. Omkostninger-
ne skal derfor også med 

Ringkøbing For-
syning Elnet A/S 917 

Atypisk omkostning til jordrens-
ning af grund som følge af tidli-
gere års forurening. 

X   
Udgår, da der er tale om 
asymmetrisk rammevilkår. 

SKJERN 
ELFORSYNING 
A/S 

1.069 

Selskabet har korrigeret for re-
gulering af hensættelse til tjene-
stemandspension (indtægt), 
som følge af en medarbejders 
død. Beløbet er modregnet i de 
samlede driftsomkostninger i 
RR2005 

X   

Bruttoficeringsprincip. Svarer 
til at realisere et aktiv. Vedrø-
rer alene indtægter. Der skal 
ikke nettoficeres. 

SKJERN 
ELFORSYNING 
A/S 

356 
Korrektion vedr. konsulentbi-
stand i forbindelse med salg af 
aktier i Elsam A/S 

X   

Korrekt bruttoficeret. Omkost-
ningen vedrører alene salg af 
aktier og dermed realisering af 
aktiver. 

TARM ELVÆRK 
NET A/S 177 Efter aflæggelse af RR2005 er 

der fundet en måler, der målte X   Omkostninger skal periodise-
res 
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Selskab Beløb 
(t.kr.) 

Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Energitilsynets kommentar  

for lidt,. Selskaber har fakturere-
ret kunden for det for lidt målte 
forbrug, hvorfor det reelle nettab 
i 2005 burde være mindre 

Ærø Elforsyning 
Net A/S 

247 Der er korrigeret for afholdte ud-
gifter til jubilæumsarrangement 

  X Jubilæum er en driftsomkost-
ning 

ØSTJYSK 
ENERGI NET A/S 4.364 

I 2005 er nettab reduceret med 
efterregulering af nettab for åre-
ne 2002-2004 (indtægt, som har 
reduceret det bogførte nettab i 
2005). Der er foretaget korrekti-
on herfor. 

X   
Periodisering vedrører tidlige-
re år. Derfor korrekt at brutto-
ficere. 

ØSTJYSK 
ENERGI NET A/S 1.239 

Selskabet har på foranledning af 
en kommune foretaget kabel-
lægning af 60 kV luftledning. 
Omkostningerne herved har sel-
skabet vurderet atypiske og der-
for korrigeret 

X   
ET korrigerer for pålagt kabel-
omlægninger på 50/60 kV ni-
veau og derover 

ØSTJYSK 
ENERGI NET A/S 1.000 

Ekstraordinær indtægt vedrø-
rende refusion af elafgift for åre-
ne 1996-2005 (efter SKAT's nye 
praksis) 

X   
Bruttoficeringsprincip samt pe-
riodisering 

 
16. I skema 3 findes en liste over alle ekstraordinære omkostninger i 2006, som selskaberne 
har oplyst. I skemaet er det angivet, om Energitilsynet har korrigeret for de oplyste ekstraordinæ-
re omkostninger. En markering i accept-kolonnen er ensbetydende med, at Tilsynet har korrige-
ret for de oplyste omkostninger. Den pågældende omkostning indgår således ikke i benchmar-
kingen. 

 

Skema 3. Selskabernes oplyste ekstraordinære omkostninger i 2006 

Selskab Beløb 
(t.kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Energitilsynets kommentar 

AKE Net 5.490 Sideordnede aktiviteter, der ud-
skilles fra reguleringsregnskab 

X  

Som udgangspunkt korrigeres 
ikke for sideordnede aktivite-
ter/tilknyttet virksomhed, der 
er indeholdt i reguleringsregn-
skabet. Denne korrektion for-
udsætter således samtidig 
korrektion af reguleringsregn-
skab i perioden 2004-2006, og 
fremefter. 

AKE Net 985 
Omkostninger vedr. udlejning af 
tjenestemænd – bundet af histo-
riske forpligtelser. 

X  
Sunk Cost. Udgår da ET ikke 
ønsker at benchmarke histo-
risk ledelse. 

AKE Net 398 
Realiserede forsikringsrisikoom-
kostninger vedr. brand- og 
stormskader. 

X  Atypisk omkostning. 

DONG Energy 
City Elnet A/S 

100.000 

De 100 mio kr vedrører migre-
ringsomkostninger i forbindelse 
med DONGs køb af NESA og 
Københavns Energis elaktivite-
ter Det blev i den forbindelse 

X  

Fusioner gennemføres som 
en effektivitetsfremmende for-
anstaltning og benchmarkin-
gen skal ikke reducere sel-
skabernes incitamenter til at 
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Selskab Beløb 
(t.kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Energitilsynets kommentar 

valgt at overføre kundedata til 
NESA systemer hvilket gav mi-
greringsomkostninger for City 
Elnet på de 100 mio kr 

engagere sig i fusionsforhand-
linger. 

DONG Energy 
City Elnet A/S 

68.170 

De 68.2 mio kr er en engangs-
betaling for pensioner til tjene-
stemænd der har været udlånt til 
E2 Udlånet ændrer ikke ved 
hvem der har pensionsforpligtel-
sen 

X  
Sunk Cost. Udgår da ET ikke 
ønsker at benchmarke histo-
risk ledelse. 

Dong Energy 
Nord A/S 

25.444 Omkostning til jordrensning som 
følge af tidligere års forurening. 

X  Udgår, da der er tale om 
asymmetrisk rammevilkår. 

Dong Energy 
Nord ElnetFør 
NESANET A/S 

3.933 
50 kV kabelomlægninger jvf. 
sendte mails X  

ET korrigerer for pålagt kabel-
omlægninger på 50/60 kV ni-
veau og derover 

ELRO Net A/S 544 
Omkostninger ved kabelomlæg-
ninger betalt af tredjepart. X  

Omkostninger ved primær 
drift, hvor der er modtaget fuld 
refusion, udgår af benchmar-
king. 

Energi Fyn Net 
A/S 4.412 

Ekstraordinær afskrivning på 
lavspænding 
 
Energitilsynet har i første om-
gang afvist at Energi Fyn Net 
A/S kan indregne ekstraordinæ-
re afskrivninger som ekstraordi-
nære omkostninger. med be-
grundelse at alle afskrivninger 
indgår i benchmark Jeg skal 
præcisere. at de ekstraordinære 
afskrivninger vedrører anlæg 
som ikke eksisterede i 2006. 
men aktiver der er nedlagt (ned-
tagne luftledninger) i perioden 
2000-2005 Der er således tale 
om omkostninger som retmæs-
sigt vedrører tidligere år. og som 
burde have været indregnet i tid-
ligere års regnska-
ber/reguleringsregnskaber  
 
- Vi mener derfor afslaget er en 
fejl der bør ændres til accept  
 
Vi bemærker at tilsynet godken-
der at historiske omkostninger 
ikke skal medtages i flere af 
Energitilsynets kommentarer. og 
bla om accepterede ekstraordi-
nære bemærker så præcist som: 
"Udgifter relaterer sig til tidligere 
år" 
 
afskrivning på vspænding 

X  Periodisering. Afskrivningen 
vedrører tidligere år. 

Energi Fyn Net 
A/S 

662 

Omkostninger ved påkørsel af 
kabelskabe, graveskader, 
brændte stationer og flytning af 
kabler, hvor der er modtaget fuld 
refusion fra 3. part. 

X  
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part indgår ikke. 
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Selskab Beløb 
(t.kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Energitilsynets kommentar 

Energi Fyn Net 
A/S 323 

Ekstraomkostninger ved etable-
ring af fjernaflæsning. Kan hen-
føres til øgede afskrivninger ved 
etablering af fjernaflæsning hos 
almindelige forbrugere. 

X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

Energi Fyn Net 
A/S 100 

Ekstraordinære omkostninger til 
udskiftning af kabelskabe, fra-
kobling af oversvømmede stati-
oner – tørring af disse og kørsel 
med nødgenerator ifm. over-
svømmelse den 1.-2. november 
2006 

X  Atypisk omkostning. 

Energi Horsens 
Net A/S 1.000 

Afholdelse af pensionsforpligti-
gelser til tjenestemænd, anført 
under 3.3 i reguleringsregnskab 
2006 

X  Historisk forpligtelse. 

Energi Horsens 
Net A/S 326 

Etablering af ny station st. 1248. 
Omkostningen er ved en fejl 
bogført som driftsomkostning, 
men er reelt en investering. 

X  
Korrekt aktivering af udgifter til 
anlægsaktiv. Skal rettes i re-
guleringsregnskab. 

Energi Horsens 
Net A/S 318 

Ekstra ordinær omkostning til 
fejlretning på kabelskabe i for-
bindelse med stormflod i no-
vember 2006. Omkostningen er 
opgjort som differencen mellem 
en gennemsnits måned 129.593 
kr. og november måned 447.545 
kr. 

X  Atypisk omkostning. 

Energi Horsens 
Net A/S 260 

Atypiske omkostninger i forbin-
delse med brand i station st. 
777. 

X  Atypisk omkostning. 

Energi Horsens 
Net A/S 257 

Flytning af station st. 1130 efter 
ønske fra 3.part. Energi Horsens 
Net A/S har modtaget fuld refu-
sion. Indtægt medtaget under 
1.1 i regulerings-regnskab 2006. 

X  
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part indgår ikke. 

Energi Horsens 
Net A/S 

238 

Etablering af ny station st. 140 i 
forbindelse med øget effektbe-
hov i områ-det. Omkostningen 
er ved en fejl bogført som drifts-
omkostning, men er reelt en in-
vestering. 

X  
Korrekt aktivering af udgifter til 
anlægsaktiv. Skal rettes i re-
guleringsregnskab. 

Energi Horsens 
Net A/S 114 

Flytning af station st. 354 efter 
ønske fra 3.part. Energi Horsens 
Net A/S har modtaget refusion. 
Indtægt medtaget under 1.1 i 
reguleringsregnskab 2006. 

X  
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part indgår ikke. 

Energi Horsens 
Net A/S 49 

Ombygning af transformatorsta-
tion st. 746 efter ønske fra 3. 
part. Energi Horsens Net A/S 
har modtaget refusion. Indtægt 
medtaget under 1.1 i re-
guleringsregnskab 2006. 

X  
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part indgår ikke. 

Energi Randers 
Net A/S 1.363 Omkostninger ved pensionsfor-

pligtelse.  X  Historisk forpligtelse, der ud-
går af benchmarking. 

Energi Randers 
Net A/S 264 Ekstraordinærkoncernbonus 

medarbejdere  X Alle lønudbetalinger medtages 
i benchmarkingen 
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Energi Randers 
Net A/S 211 Ekstraordinær koncernbonus til 

medarbejdere  X Alle lønudbetalinger medtages 
i benchmarkingen 

Energi Randers 
Net A/S 

146 Ekstraordinær koncernbonus til 
medarbejderne 

 X Alle lønudbetalinger medtages 
i benchmarkingen 

Energi Randers 
Net A/S 12 Ekstraordinær koncernbonus 

medarbejdere  X Alle lønudbetalinger medtages 
i benchmarkingen 

EnergiMidt Net 
A/S 

                                   
3.825 

Energitilsynet har på møde den 
19 december 2005 truffet afgø-
relse vedrørende Nesa Net’s 
mulighed for indregning af tab 
på Det Danske Stålvalseværk i 
indtægtsrammen Ud over stil-
lingtagen til det konkrete tab har 
Nesa Net efterspurgt generelle 
principper for hvorledes tab på 
debitorer henholdsvis beløb ind-
gået på tidligere afskrevne for-
dringer skal indgå i indtægts-
rammen 
 
Af referat fra Energitilsynets 
møde ad punkt 4 fremgår at så-
vel tab på debitorer som beløb 
der er indgået på tidligere af-
skrevne fordringer skal indgå i 
driftsmæssige indtægter 
 
Vi kan konstatere at tab på debi-
torer for EnergiMidt Net er inde-
holdt i driftsomkostningerne For 
2006 udgør realiseret tab på de-
bitorer og hensættelser til tab på 
debitorer henholdsvis 8.031.196 
kr. og -4.205.929 kr. 
 
Vi ønsker på den baggrund en 
reduktion af driftsomkostninger-
ne som indgår i benchmarkingen 
for 2006 med et beløb på 
3.825.267kr. 

X  Korrekt at nettoficere indtæg-
ter. 

EnergiMidt Net 
Vest A/S 

                                    
1.356  

Energitilsynet har på møde den 
19 december 2005 truffet afgø-
relse vedrørende Nesa Net’s 
mulighed for indregning af tab 
på Det Danske Stålvalseværk i 
indtægtsrammen Ud over stil-
lingtagen til det konkrete tab har 
Nesa Net efterspurgt generelle 
principper for hvorledes tab på 
debitorer henholdsvis beløb ind-
gået på tidligere afskrevne for-
dringer skal indgå i indtægts-
rammen 
 
Af referat fra Energitilsynets 
møde ad punkt 4 fremgår at så-
vel tab på debitorer som beløb 
der er indgået på tidligere af-
skrevne fordringer skal indgå i 

X  
Korrekt at nettoficere indtæg-
ter. 
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driftsmæssige indtægter 
 
Vi kan konstatere at tab på debi-
torer for EnergiMidt Net Vest er 
indeholdt i driftsomkostningerne 
For 2006 udgør realiseret tab på 
debitorer og hensættelser til tab 
på debitorer henholdsvis 256269 
kr og 1100000 kr 
 
Vi ønsker på den baggrund en 
reduktion af driftsomkostninger-
ne som indgår i benchmarkingen 
for 2006 med et beløb på 
1356269 kr 

EnergiMidt Net 
Vest A/S 688 

I forbindelse med gennemgan-
gen af modtagne regninger fra 
vor leverandør af driftsydelser 
EnergiMidt A/S er der fundet 
faktureringer i 2006 som rettelig 
skulle være indeholdt i fastpris-
aftale med selskabet Der er tale 
om samlede faktureringer på 
448299 kr som der er aftalt at 
EnergiMidt A/S fremsender kre-
ditnotaer for  
 
Idet disse betalinger i forbindel-
se med fejlfaktureringer indgår i 
indmeldte driftsomkostninger for 
2006 ønskes der en reduktion af 
driftsomkostningerne med 
299858 kr 

X  
Korrekt korrektion af omkost-
ninger. Skal rettes i regule-
ringsregnskab. 

EnergiMidt Net 
Vest A/S 

                                      
539  

I 2006 har selskabet udført ar-
bejder på egne 04 kV netanlæg 
som blev betalt af tredje part Ar-
bejderne omfattede udbedring af 
skader og omlægning af netan-
læg hvor tredje part skulle afhol-
de medgåede omkostninger 
Omkostningerne androg 220650 
kr. hvilke ønskes fradraget 
driftsomkostninger som indgår i 
benchmarkingen for 2006 
 
I 2006 har selskabet udført ar-
bejder på egne 10 kV netanlæg 
som er betalt af tredje part Ar-
bejderne omfatter udbedring af 
skader og omlægning af netan-
læg hvor tredje part har afholdt 
medgåede omkostninger Om-
kostningerne androg 318357 kr. 
hvilke ønskes fradraget drifts-
omkostninger som indgår i 
benchmarkingen for 2006 

X  
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part indgår ikke. 

EnergiMidt Net 
Vest A/S 112 

Ved en gennemgang af drifts-
omkostninger er der fundet at 
der i 2006 er driftsført egne ti-

X  
Korrekt aktivering af udgifter til 
anlægsaktiv. Skal rettes i re-
guleringsregnskab. 
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mer i forbindelse med udskift-
ning af elmålere som rettelig 
skulle være anlægsført Omkost-
ningerne androg 112038 kr hvil-
ke ønskes fradraget driftsom-
kostninger som indgår i bench-
markingen for 2006 

EnergiMidt Net 
Vest A/S 103 

Ved en gennemgang af drifts-
omkostninger fundet at der i 
2006 er driftsført 102704 kr ved-
rørende dokumentation af an-
lægsopgaver på 04 kV og 10 kV 
Disse omkostninger skulle rette-
lig have været anlægsført Om-
kostningerne på 102704 kr øn-
skes fradraget i driftsomkostnin-
ger som indgår i benchmarkin-
gen for 2006 

X  
Korrekt aktivering af udgifter til 
anlægsaktiv. Skal rettes i re-
guleringsregnskab. 

ENV Net A/S 861 Omkostninger ved fjernaflæste 
målere. 

X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

ENV Net A/S 402 Historisk tjenestemandspensi-
onsforpligtelse. X  Historisk forpligtelse indgår ik-

ke i benchmarking. 

ENV Net A/S 11.871 

Baggrunden for ansøgningen er 
kabellægning af de gamle 60 kV 
højspændingslinier som for de 
flestes vedkommende er udført 
som træmaste-linierAlle nye 60 
kV ledninger udføres i dag som 
kabelanlæg og kabellægninger-
ne sker derfor af væsentlige 
samfundsmæssige hensyn og 
må derfor omfattes af "Nødven-
dige nyinvesteringer" 

 X 

Afskrivninger vedrørende 
nødvendige nyinvesteringer 
indgår i benchmarking. Kabel-
lægning medfører højere 
netvolumen. 

Faaborg Elforsy-
ning A/S (Netvirk-
somhed) 

88 

I de medtagne driftsomk er der 
indregnet andel af drift og vedli-
geholdelses omkostninger i 
60/10 kV transformer som ikke 
er vores ejendom Faaborg El-
forsyning lejer sig ind i 3 trans-
formerstationer som ejes af to 
andre netselskaber 

 X 

Drifts- og vedligeholdelsesud-
gifter indgår i benchmarkin-
gen, uanset om omkostnin-
gerne afholdes i selskabet el-
ler ydelserne købes ude i by-
en 

Galten Elværk 
Net A/S 813 

I det indberettede nettab for 
2006 indgår en omkostning på 
kr 813.000 der vedrører korrek-
tion af nettab for 2005. Saldoaf-
regning for 2005 har først kun-
net gøres endeligt op i 2006 og 
har resulteret i en yderligere 
omkostning til nettab vedrøren-
de 2005 på kr. 813.000. Saldo-
afregningen foretages som be-
kendt med et års forsinkelse, 
men usikkerheden for 2005 var 
markant større end for 2006, 
fordi der har været en indlæ-

X  Korrekt periodisering. Skal ret-
tes i reguleringsregnskab. 
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ringskurve omkring saldoafreg-
ningen. Reguleringen af om-
kostninger til nettab bliver såle-
des ikke væsentlige i 2006 da 
usikkerheden er mindre. 
 
Der ønskes korrigeret for forhol-
det således at nettab for 2006 
reduceres med kr 813.000 til kr 
5.852.755.    
 
Samlede driftsomkostninger 
(punkt 1,4) udgør herefter kr 
27.050.687. 

Galten Elværk 
Net A/S 

313 Omkostning som følge af brand i 
10/0,4 kV stationer. 

X  Atypisk omkostning. 

Galten Elværk 
Net A/S 155 

Omkostninger ved skader og 
hærværk, hvor der er modtaget 
refusion fra 3. part. 

X  

Omkostninger ved skader og 
hærværk, hvor selskabet mod-
tager fuld refusion af en tredje 
part indgår ikke. 

Galten Elværk 
Net A/S 678 

Arbejde udført for 3. part efter 
regning.  X 

Tilknyttet virksomhed. Indgår i 
reguleringsregnskab og 
benchmarking. 

Hammel 
Elforsyning 

97 Kortslutning i tranformerstation. X  Atypisk forhold. 

Hammel 
Elforsyning 1.108 

Omkostninger ved nedtagning af 
luftledninger ifm. kabellægning.  X 

Normalt driftsvilkår samt inde-
holdt i godkendt forhøjelse af 
indtægtsramme som følge af 
nødvendige nyinvesteringer. 
Nedtagningsomkostninger kan 
aktiveres som en del af an-
lægsinvesteringen. 

Hammel 
Elforsyning 106 Omkostninger ved skader på 

kabelskabe.  X Normalt driftsvilkår. 

Helsingør Elfor-
syning 505 Omkostninger ved etablering af 

fjernaflæsning. X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

HHE Net A/S 903 Afskrivninger vedr. 2005 bogført 
i 2006 pga. fejl i 2005. 

X  Periodisering. Undtages fra 
benchmarking. 

Hillerød Kommu-
ne 

662 Ekstraordinære omkostninger til 
etablering af fjernaflæsning. 

X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

KE Transmission 11.280 Afskrivninger på historiske tje-
nestemandpensioner. X  Historisk forpligtelse. Udgår af 

benchmarking. 

KE Transmission 975 Havari af transformer på H. C. 
Ørstedsværket. X  Atypisk omkostning 

Midtfyns Elforsy-
ning Amba 

273 Udarbejdelse af elledningspla-
ner 

 X Almindelig drifts- og projekte-
ringsopgave. 

NRGI Net A/S 633 Omkostninger ifm. stormskader. X  Atypisk omkostning. 
NRGI Net A/S 

350 
Omkostning vedr. konsulentho-
norar, der knytter sig til 2007 og 
frem. 

X  
Korrekt periodisering. Skal ret-
tes i reguleringsregnskab. 
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NRGI Net A/S 
295 

Omkostninger ved pålagt 60 kV 
kabelomlægning. X  

Der korrigeres for omkostnin-
ger ved pålagte kabelomlæg-
ninger på 50/60 kV og opefter. 

NRGI Net A/S 
276 

Omkostninger ved realisering af 
ejerandele. X  

Realiserer værdi af aktiv, hvil-
ket ikke berører de fremtidige 
omkostninger. 

NRGI Net A/S 187 Omkostning vedr. konsulentho-
norar, der knytter sig til 2005. X  Korrekt periodisering. Skal ret-

tes i reguleringsregnskab. 

NV Net A/S                                     
1.003  

Isstorm med store skader på 
luftledningerne X  Atypisk omkostning. 

NV Net A/S 
                                    

1.395  

Ekstraordinær træbeskæring ef-
ter et gunstigt vækstår i 2005 
der gav driftsproblemer i 2006 

 X 
Almindeligt driftsvilkår. Har ik-
ke force majeure karakter. 

NV Net A/S 
                   

149  

Udarbejdelse af ny beredskabs-
plan efter krav fra Systemansva-
ret og Energistyrelsen 

 X Normalt rammevilkår. 

Odense Energi 
Net A/S 1.884 

Tab ved skrotning af gamle el-
målere på i alt DKK 1.537.174 
ifm. etablering af fjernaflæsning 
samt øgede afskrivninger på 
fjernaflæste målere på i alt DKK 
346.504. 

X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

Odense Energi 
Net A/S 2.600 

Omkostninger ved nedtagning af 
luftledninger i forbindelse med 
kabellægning på DKK 
2,600.276. 

 X 

Normalt driftsvilkår samt inde-
holdt i godkendt forhøjelse af 
indtægtsramme som følge af 
nødvendige nyinvesteringer. 
Nedtagningsomkostninger kan 
aktiveres som en del af an-
lægsinvesteringen. 

Ravdex A/S 384 
Ekstraordinære omkostninger 
ifm. stormflod den 1. november 
2006. 

X  Atypisk omkostning. 

Roskilde Kom-
mune Forsy-
ningsafdeling 

3.333 

I forbindelse med etablering af 
fjernaflæsning er der i 2006 eks-
traordinære driftsomkostninger 
på 3.269 mio kr og afskrivninger 
på 63.692 kr 

X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

SEAS-NVE Net 4.071 Omkostninger ved fusion X  

Fusioner gennemføres som 
en effektivitetsfremmende for-
anstaltning og benchmarkin-
gen skal ikke reducere sel-
skabernes incitamenter til at 
engagere sig i fusionsforhand-
linger. 

SEAS-NVE Net 
                                    

1.210  

Eksterme vejrforhold - stormflo-
den i november 2006 hvor store 
dele af nettet blev oversvømmet 

X  Atypisk omkostning. 

SEAS-NVE Net 771 
Ekstraordinære omkostninger 
som følge af isstorm i januar 
2006. 

X  Atypisk omkostning. 

SEAS-NVE Net 
                                      

180  

Eksterme vejrforhold - stormflo-
den i november 2006. hvor store 
dele af nettet blev oversvømmet 

X  Atypisk omkostning. 

SEAS-NVE Net 
4.892 

(4.178) 

Omkostninger ved skader for-
voldt af tredjepart, hvoraf der er 
modtaget refusion på 4.178 t.kr. 

(X)  

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part indgår ikke. Paren-
tesen i 2. og 4. kolonne refere-
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rer til, at der alene korrigeres 
for omkostninger, der svarer til 
den modtagne refusion. 

SEAS-NVE 
Transmission AS 

                                
1.371  

Systemansvaret har pålagt op-
gradering af målesystemerne. 
så afregningsmålingerne bliver 
mere præcise 

 X Normalt rammevilkår. 

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

8.938 

På lige fod med Roskilde Kom-
munes Forsyningsafdeling er vi i 
gang med at udskifte alle vores 
målere til fjernaflæste målere. 
Udskiftningen af målerne er op-
startet i 2005 og forventes af-
sluttet medio 2008. 
Ultimo 2006 havde vi således 
99.985 fjernaflæste målere, hvil-
ket er ca. 40 % af vores målere.  
 
Af vedlagte udskrift af vores an-
lægskartotek fremgår det, at vi i 
2006 i alt har haft afskrivninger 
på 8.938.311 kr. på de fjernaf-
læste målere, som er opsat i 
2005 og 2006. 
På anlæg, som er etableret før 
år 2000, har vi kun en totalsum 
for den bogførte værdi. 
Det er derfor vanskeligt at finde 
et validt tal for de nedtagne må-
leres restværdi. Vi har derfor 
valgt ikke at straks afskrive de 
nedtagne målere. 
 
Vi vil hermed gerne anmode om 
at få ovenstående afskrivninger 
på kr.  8.938.311 godkendt som 
ekstraordinære omkostninger. 

X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

Sydøstjyske Net 
A/S -2.839 

Tilbageførelse af afsatte demon-
teringsomkostninger i regnska-
bet for 2005. 

X  Korrekt periodisering. 

TRE-FOR El-net 
A/S 4.872 

Der er i driftsomkostningerne for 
2006 indregnet tkr. 4.872, som 
vedrører regulering af forsy-
ningspligtpriser for år 2002. Det-
te er baseret på en aftale mel-
lem netselskabet og forsynings-
pligtselskabet og er en omkost-
ning, der ikke har relation til drif-
ten af netvirk-somheden og ved-
rører 2002. 
 
Beløbets størrelse er først kon-
stateret i 2006, hvorfor det først 
er udgiftsført dette år. 

X  
Udgår, da der er tale om histo-
risk forpligtelse og periodise-
ring. 

TRE-FOR El-net 
A/S 4.679 

Udgifter vedr. udbedring af ka-
belskabe er fejlagtigt medtaget 
under driftsomkostninger. Udgif-
ten skulle have været aktiveret 
og afskrevet over 25 år. Korrek-

X  Korrekt aktivering af udgifter til 
anlægsaktiv. 
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tionen består af reduktion af 
driftsomkostninger på 4.874 t.kr. 
og forøgelse af afskrivninger 
med 195 t.kr. Reguleringsregn-
skabet rettes i overensstemmel-
se hermed. 

TRE-FOR El-net 
A/S 2.785 

Der har i 2006 været udlæg for 
skader på tkr. 2.785, hvor disse 
efterfølgende er refun-deret af 
skadevoldere. 
 
Der er således tale om midlerti-
dig udlæg fra TRE-FOR El-net 
A/S. indtil skadevoldere har af-
regnet overfor TRE-FOR El-net 
A/S. Skader, der ikke er sket re-
fusion for, er med-taget som 
driftsomkostninger. 

X  
Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part indgår ikke. 

TRE-FOR El-net 
A/S 

2.730 

Der er i 2006 udgiftsført tkr. 
5.334 som tab på tilgodehaven-
der. Heraf er der i året ud-
giftsført tkr. 2.730, som henstår 
fra oprydning efter, at afreg-
ningsdelen er fuldt imple-
menteret efter tidligere fusion og 
omlægning af procedurer. 
 
Det ekstraordinære tab på tkr. 
2.730 er således oprydning fra 
tidligere år og ikke en del af den 
normale forretningsmæssige ri-
siko, der påhviler driften. 

X  Udgår pga. periodisering af 
historisk forpligtelse. 

TRE-FOR El-net 
A/S 2.468 

Målerkøb fejlagtigt medtaget 
under driftsomkostninger. Udgif-
ten skulle have været aktiveret 
og afskrevet over 30 år. Korrek-
tionen består af reduktion af 
driftsomkostninger på 2.553 t.kr. 
og forøgelse af afskrivninger 
med 85 t.kr. Reguleringsregn-
skabet rettes i overensstemmel-
se hermed. 

X  Korrekt aktivering af udgifter til 
anlægsaktiv. 

TRE-FOR El-net 
A/S 585 

Der har i 2006 været en samlet 
udskiftning af kabelskabe på en 
specifik strækning for i alt tkr. 
585. Disse kabelskabe er udskif-
tet på grund af fejl. Forsynings-
sikkerheden er herefter forbed-
ret på den pågældende stræk-
ning. 
 
Dette beløb indgår fremover i 
afskrivningerne for netanlæg. 

 X Almindeligt driftsvilkår. 

Vestforsyning Net 
A/S 

390 

Omkostninger til rådgivere i for-
bindelse med forhandling om fu-
sion med naboselskab Fusionen 
er ikke gennemført 

X  

Fusioner gennemføres som 
en effektivitetsfremmende for-
anstaltning og benchmarkin-
gen skal ikke reducere sel-
skabernes incitamenter til at 
engagere sig i fusionsforhand-
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linger. 

Vestforsyning Net 
A/S 336 

I st 26 og 171 er koblingsanlæg 
udbrænd/kortsluttet - sandsyn-
ligvis efter lynskadeI st 11 er en 
1000 kVA transformer kortsluttet 

X  Atypisk omkostning. 

Vestforsyning Net 
A/S 

206 Omkostning vedr tidligere års 
energirådgivning - betalt i 2006 

X  Udgifter relaterer sig til tidlige-
re år. 

Vestforsyning Net 
A/S 158 

Påkørsler af kabelskabe - ska-
devolder ukendt Væsentligt stør-
re omfang i 2006 end tidligere 
Det undersøges pt om der er 
mulighed for erstatning via for-
sikring Levetid på de ny-opsatte 
skabe og anlæg - 20 år 

X  
Atypisk omkostning. Skal kor-
rigeres. 

Vestforsyning Net 
A/S 55 

Høj vandstand i Storåen har 
medført ekstraarbejde på ka-
belskabe i den indre by Disse er 
hævet rengjort eller udskiftet ef-
ter oversvømmelse Vurderet le-
vetid som følge af forbedring af 
stand - 10 år 

X  
Atypisk omkostning. Skal kor-
rigeres. 

Vestforsyning Net 
A/S 37 

Omkostninger til advokat i for-
bindelse med omstrukturering i 
transmissionsselskab 

X  

Omkostning kan relateres til 
ejerandel i andet selskab og 
undtages på lige fod med om-
kostninger ved realisering af 
aktiv. 

Vestforsyning Net 
A/S 703 

Flytning og reparationer af led-
ningsnet herunder ekstraordi-
nært mange skader som følge af 
tredjemands gravearbejde i for-
syningsnettet samt flytning af 
veje Herunder udskiftning af 
koblingsanlæg i st 39 som følge 
af omlægning af nettet Levetid 
på disse anlæg 30 år efter repa-
ration og renovering 

 X 

Der korrigeres alene for pålagt 
kabelomlægning på net over 
50/60 kV. Omkostninger forår-
saget af 3. part undtages kun 
hvis der er en tilsvarende ind-
tægt. 

Vestforsyning Net 
A/S 420 

Ved renovering af St VIN er der 
installeret et nyt watt kompense-
ringsanlæg Anlægget er dyrere 
end traditionelle anlæg men 
med væsentlig bedre forsy-
ningssikkerhed Levetid anlæg - 
20 år 

 X 
Omkostninger til øget forsy-
ningssikkerhed indgår i 
benchmarkingen 

Vestforsyning Net 
A/S 413 

Ved renovering er samtidig etab-
leret 3 km kabel idet virksomhe-
der beliggende på tynde radialer 
har udvidet aftaget så en for-
stærkning/ringforbindelse blev 
skønnet nødvendig i tilfælde af 
havari på stationer Levetid på 
anlæg - 30 år 

 X 

Omkostninger til etablering af 
nye kabler vil blive imøde-
kommet af større netvolumen i 
benchmarkingen 

Vestforsyning Net 
A/S 297 

Kt 21 HNO 60/10 - ved eftersyn 
af viklingskobler konstateres er-
rosion på udligningskontakt - he-
le viklingskobleren renoveres før 
tid af hensyn til forsyningssik-
kerhed Levetid renovering - 10 
år 

 X 
Omkostninger til øget forsy-
ningssikkerhed indgår i 
benchmarkingen 
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Selskab Beløb 
(t.kr.) Beskrivelse af korrektion Accept Afslag Energitilsynets kommentar 

Vestforsyning Net 
A/S 144 

Ekstraomkostning til revisor for 
gennemgang og påtegning af 
diverse indberetninger til Energi-
tilsynet Der anvendes herudover 
store interne ressourcer hertil 
men disse er ikke medregnet i 
korrektionen 

 X Normalt rammevilkår. 

Vestforsyning Net 
A/S 126 

Ved etablering af rundkørsel har 
flytning af kabel langs Hjermvej 
udskiftet i forbindelse med flyt-
ning Levetid - 20 år 

 X 
ET korrigerer alene for pålagt 
kabelomlægning på net på 
50/60 kV niveau og derover 

Vestforsyning Net 
A/S 110 

Ekstraordinært mange fejl og 
reparationer på radioanlæg 
/SRO pga overspænding og li-
niefejl Alternativer undersøges - 
af hensyn til forsyningssikkerhe-
den 

 X 
Omkostninger til øget forsy-
ningssikkerhed indgår i 
benchmarkingen 

Vestforsyning Net 
A/S 

66 

Bolte og skiver i 60kV adskillere 
viste tegn på brud hvorfor de 
blev skiftet generelt i alle bryde-
re af samme type af hensyn til 
forsyningssikkerhed Levetid - 10 
år 

 X 
Omkostninger til øget forsy-
ningssikkerhed indgår i 
benchmarkingen 

Viborg Elnet A/S 307 
Reparationsomkostninger betalt 
af tredjemand. X  

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part. 

Viborg Elnet A/S 44 
Øvrige omkostninger betalt af 
tredjemand. X  

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part. 

Viborg Elnet A/S 217 Omkostninger i tilknytning til vi-
deresalg af varer. 

 X Tilknyttet virksomhed indgår i 
benchmarking. 

Videbæk Energi-
forsyning 

40 Tab på debitorer indeholdt i 
kunderelaterede omkostninger. 

X  Korrekt at nettoficere indtæg-
ter. 

Videbæk Energi-
forsyning 23 

Omkostninger ved skader betalt 
af tredjepart. X  

Omkostninger hvor selskabet 
modtager fuld refusion af en 
tredje part. 

Vildbjerg Elværk 
Amba. 53 

Tab på debitorer er fejlagtigt 
omkostningsført under kundere-
laterede omkostninger. 

X  
Korrekt at nettoficere indtæg-
ter. 

VOS Net A/S 107 Afskrivninger på etablering af 
fjernaflæsning. 

X  

Indtil netvolumenmodellen in-
deholder en robust ækvivalent 
for fjernaflæste målere, und-
tages ekstraordinære måler-
omkostninger dertil fra 
benchmarkingen. 

Østkraft Net A/S 2.001 Atypisk omkostning som følge af 
brand. 

X  Atypisk omkostning. Skal kor-
rigeres. 
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Bilag 3. Omkostningsækvivalenter 
17. Udregning af omkostningsækvivalenter kræver, at hvert selskab deler sine omkostninger 
ud på 23 fastlagte kategorier og samtidig angiver hvor mange styk, de har af hver. Ved at divide-
re de henførte omkostninger med anførte styk opnås et udtryk for hvor mange enhedsomkostnin-
ger selskaberne i gennemsnit bruger inden for hver kategori.  

18. Som udgangspunkt udregnes omkostningsækvivalenter særskilt for regionale transmissi-
onsselskaber henholdsvis for distributionsselskaber/transformerforeninger.  

19. Imidlertid har sekretariatet valgt at opgøre fælles omkostningsækvivalenter på 50/60 kV 
niveauet for distributionsselskaber og regionale transmissionsselskaber, idet rammevilkårene for 
driften af net på dette spændingsniveau er identiske for de to selskabstyper. Det øger robustheden 
af ækvivalenterne for transmissionsselskaberne væsentligt. 

20. Omkostningsækvivalenter for regionale transmissionsselskaber fremgår af tabel 1, og 
omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger fremgår af tabel 2. 

Tabel 1. Omkostningsækvivalenter for regionale transmissionsselskaber 
Kategori 
nr.  

Type Driftsækvivalent Afskrivnings-
ækvivalent 

Omkostnings-
ækvivalent i alt 

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

cé 6.952 17.440 24.393 
6 132kV luftledning, dobbelt-

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

ger    
22 Administrationsomkostninger 0,38  0,38 
23 1 - 1 omkostninger 0,14  0,14 
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Tabel 2. Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger 
Kategori 
nr.  

Type Driftsækvivalent Afskrivnings-
ækvivalent 

Omkostnings-
ækvivalent i alt 

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

cé    
6 132kV luftledning, dobbelt-

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

ger 179  179 
22 Administrationsomkostninger 0,38  0,38 
23 1 - 1 omkostninger 7,38  7,38 
 

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

22. For hver af kategorierne 1 til 20 har Energitilsynet udregnet omkostningsækvivalenter 
ved at dividere selskabernes henførte omkostninger med de oplyste antal netkomponenter.  

23. Omkostningsækvivalenten for kunderelaterede omkostninger (kategori 21) er udregnet 
ved at dividere de henførte omkostninger med antallet af målere. Det skyldes, at antallet af kun-
der vurderes at drive de kunderelaterede omkostninger.  

24. Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger (kategori 22) udregnes ved at 
dividere de henførte omkostninger med de forventede omkostninger til drift og vedligehold, 
energirådgivning samt kundeadministration. Det skyldes, at administrationsomkostninger udgør 
en back-up funktion til både drifts- og vedligeholdelsesopgaver, kundehåndtering samt energi-
sparerådgivning. 
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25. Omkostningsækvivalenten for såkaldte 1-1 omkostninger (kategori 23) udregnes ved at 
dividere de henførte omkostninger med mængden af transporteret strøm målt i kWh. Det skyldes, 
at kategorien hovedsageligt udgøres af omkostninger til energibesparelse. Selskaber er pålagt at 
benytte et fast beløb til rådgivning om energibesparelse, og beløbet stiger i mængden af transpor-
teret strøm. 

26. 1-1 omkostninger udgøres af omkostninger til overliggende net, omkostninger til rådgiv-
ning om energibesparelse samt omkostninger til rådgivning om elsikkerhed. 

27. Regionale transmissionsselskaber udfører imidlertid ikke energirådgivning. Derfor ud-
regnes omkostningsækvivalenten for 1-1 omkostninger ved at dividere de henførte omkostninger 
med de forventede omkostninger drift- og vedligehold, energirådgivning samt kundeadministra-
tion. Det skyldes, at 1-1 omkostningerne formodes at være drevet af størrelsen på selskabernes 
øvrige arbejdsopgaver – ligesom for administrationsomkostningernes vedkommende. 

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

Tabel 3. Metode til fastsættelse af omkostningsækvivalenter 
Kategori Omkostningsækvivalent Aktiviteter der driver omkostnin-

ger   
Normeringsstørrelse 

Driftsomkostninger Medarbejdere i marken samt 
materiel 

Antal netkomponenter 

1-20 
Afskrivninger Afskrivninger på anlægsinveste-

ringer 
Antal netkomponenter 

21 Kunderelaterede omkostnin-
ger 

IT-systemer og servicemedar-
bejdere 

Antal målere 

22 

Administrationsomkostninger  Back-up funktion til drift- og ved-
ligehold, kunderelaterede om-
kostninger samt energirådgiv-
ning  

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

23 Energirådgivning (1-1 om-
kostninger) 

Energirådgivning Transporteret strøm (GWh) 
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Bilag 4. Påvirkelige omkostninger 
29. Energitilsynet pålægger effektiviseringskrav med henblik på at nedbringe selskabernes 
omkostninger. Afskrivninger og nettab undtages for effektiviseringskrav, da selskaberne ikke 
kan nedbringe disse omkostninger på kort sigt.  

30. Det er imidlertid ikke alle driftsomkostninger, som selskaberne har mulighed for at ned-
bringe på kort sigt. Dansk Energi har fremsendt en liste over de driftsomkostninger, som selska-
berne ikke kan nedbringe på kort sigt. Listen indeholder følgende poster: 

- Ejendomsskatter  
- Miljøkrav  
- Arbejdsmiljøkrav  
- Lovpligtige tilsyn herunder:  

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

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

 
31. Energitilsynet anerkender at enkelte poster kan være svære at nedbringe på kort sigt. Det 
gælder for eksempel ejendomsskatter, da disse de kun kan nedbringes ved at flytte hovedkontor 
og dermed ikke umiddelbart står til at ændre. 

32. Energitilsynet finder imidlertid ikke, at alle poster på listen kan undtages for at blive på-
lagt effektiviseringskrav. En række poster på listen udgør obligatoriske arbejdsopgaver for sel-
skaberne. Det gælder overholdelse af miljøkrav, overholdelse af arbejdsmiljøkrav, lovpligtige til-
syn samt lovpligtigt beredskab. På trods af, at arbejdsopgaverne er obligatoriske – og selskaberne 
derfor ikke kan undlade at udføre dem – bør de underlægges effektiviseringskrav, da arbejdsgan-
gen forbundet med at udføre disse arbejdsopgaverne kan være genstand for effektivisering. Om-
vendt kan der være faste omkostninger forbundet med udførelsen af disse opgaver, som er svære 
at effektivisere. 

33. Som følge af, at ovenstående omkostningsposter ikke er specificeret i de konteringssy-
stemer, som selskaberne til daglig benytter, har det ikke været muligt for Energitilsynet at opgøre 
hvor stor en andel disse omkostninger udgør af de samlede driftsomkostninger. Dette forhold er 
afspejlet i de moderate effektiviseringskrav, som Energitilsynet har fastsat.  

34. Andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kort sigt, formodes at udgøre en 
relativt større andel af omkostningerne for regionale transmissionsselskaber end for distributi-
onsselskaber. Det skyldes især, at regionale transmissionsselskaber, modsat distributionsselska-
ber, ikke afholder omkostninger til kundeadministration. Omkostninger til kundeadministration 
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udgør 20-25 procent af distributionsselskabers samlede driftsomkostninger. Det indebærer, at re-
gionale transmissionsselskaber - set i forhold til distributionsselskaber – har mulighed for at gen-
nemføre besparelser på en relativt mindre andel af deres omkostninger. 

35. Under forudsætning af, at andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kort 
sigt, udgør omkring 10 procent af omkostningerne, samt det forhold, at kundeomkostninger ud-
gør 20-25 procent af distributionsselskabers omkostninger og 0 procent for regionale transmissi-
onsselskaber, vil andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kort sigt, være knap 1/20 
højere for regionale transmissionsselskaber end for distributionsselskaber. Energitilsynet har der-
for reduceret effektiviseringskravene for regionale transmissionsselskaber med 1/20. 

36. Det har mærkbar betydning for effektiviseringskravenes absolutte størrelse, at afskriv-
ninger og nettab undtages for effektiviseringskrav. Afskrivninger og nettab udgør i gennemsnit 
40 procent af distributionsselskabers omkostninger, mens de udgør omkring 65 procent af regio-
nale transmissionsselskabers omkostninger. Det indebærer, at de udmeldte effektiviseringskrav, 
som Energitilsynet pålægger elnetselskaber, i gennemsnit reduceres med 2/5 for distributionssel-
skaber og transformerforeninger – mens de reduceres med 13/20 for regionale transmissionssel-
skaber - når de opgøres i forhold til de samlede omkostninger inklusive afskrivninger og nettab, 
jf. tabel 1 og 2. 

Tabel 1. Udmeldt effektiviseringskrav og effektivt effektiviseringskrav for distributionsselskaber 
og transformerforeninger 
Placering i 
benchmarking 

Udmeldt effektiviseringskrav for di-
stributionsselskaber og transformer-
foreninger 

Effektivt effektiviseringskrav målt i forhold til di-
stributionsselskabers og transformerforeningers 
samlede omkostninger inklusive afskrivninger og 
omkostninger til nettab 

[100 pct.-95] 0 pct. 0 pct. 

]95-85] 1 pct. 0,6 pct. 

]85-65] 2 pct. 1,2 pct. 

]65-35] 3 pct. 1,8 pct. 

]35-0 pct.] 4 pct. 2,4 pct. 
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Tabel 2. Udmeldt effektiviseringskrav og effektivt effektiviseringskrav for regionale transmissi-
onsselskaber 
Placering i 
benchmarking 

Udmeldt effektiviseringskrav for regiona-
le transmissionsselskaber 

Effektivt effektiviseringskrav målt i forhold til 
regionale transmissionsselskabers samlede 
omkostninger inklusive afskrivninger og om-
kostninger til nettab 

[100 pct.-95] 0 pct. 0 pct. 

]95-85] 0,95 pct. 0,3 pct. 

]85-65] 1,9 pct. 0,7 pct. 

]65-35] 2,85 pct. 1 pct. 

]35-0 pct.] 3,8 pct. 1,3 pct. 



26/90 

Bilag 5. Korrektion for fordyrende rammevilkår 

Indledning 

37. Analyser har vist en sammenhæng (korrelation) mellem selskabernes omkostningsindeks 
og omfanget af såkaldte fordyrende rammevilkår. Fordyrende rammevilkår knytter sig til fx vej-
belægninger, regler for håndtering af opgravet jord, trafikintensitet, særlige forskrifter for instal-
lationer, og koordination med andre forsyningsinstallationer. Disse elementer påvirker anlægs- 
og vedligeholdelsesomkostningerne pr. enhed netkomponent – jo større omfang af fordyrende 
rammevilkår, jo højere omkostningsindeks.  

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

39. Forskelle i omfanget af fordyrende rammevilkår knytter sig til benchmarkingen af de re-
gionale transmissionsselskaber og distributionsselskaberne. For transformerforeninger er der ik-
ke identificeret en korrelation mellem omkostningsindeks og omfanget af fordyrende rammevil-
kår. 

Korrektion for fordyrende rammevilkår - distributio nsselskaber 

40. Sekretariatet har gennemført en række forskellige regressionsanalyser af sammenhængen 
mellem selskabernes omkostninger og fordyrende rammevilkår. Dansk Energi har i deres hø-
ringsvar, jf. bilag 10, foreslået en konkret dobbeltlogaritmisk regressionsanalyse som grundlag 
for en beskrivelse af sammenhængen. Sekretariatet har også genskabt den foreslåede analyse og 
taget den med i betragtning blandt flere andre brugbare alternativer. 

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

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

43. Det er imidlertid afgørende for troværdigheden af benchmarkingen, at resultaterne frem-
kommer på baggrund af intuitivt tilgængelige analyser. Det er også et væsentligt argument for 
valget af netvolumenmodellen frem for andre alternative modeller – fx en DEA-model, som be-
nyttes i Norge, jf. bilag 8. 

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

45. I det følgende beskrives den valgte metode. 
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Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed    

46. For distributionsselskabernes vedkommende har regressionsanalyse vist, at et selskabs 
kundetæthed – opgjort som antal målere pr. km 0,4 kV net – fremtræder som en robust indikator 
for omfanget af fordyrende rammevilkår. 

47. Der er foretaget en lineær regression af kundetæthedens effekt på selskabernes omkost-
ningsindeks, og analysens konklusioner er: 

• Kundetætheden kan forklare 48 pct. af variationen i selskabernes omkostnings-
indeks. De resterende 52 pct. variation indikerer effektivitetsforskelle mellem 
selskaberne. 

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

 
48. Regressionsanalysen er beskrevet i boks 1: 

Boks 1. Regressionsanalyse af kundetæthedens effekt på omkostningsindeks. 

Der benyttes OLS-procedure (Ordinary Least Square) til udførelse af regressionen. 

Model  
Modellen, der benyttes til at undersøge effekten af kundetætheden på omkostningsindeks, er: 
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dkundetæthe i ændringen   vedmed ændressindekset omkostning faktor,den beskriver der  ,oefficienthældningsk 1

0 på dkundetæthe  vedsindeksomkostning 0

i selskabfor  sindeksomkostning 
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Estimering af parametre 

Parameterestimaterne og deres standardfejl fremgår af tabellen herunder 

  Estimat Standardfejl P-værdi 

0β  0,6657 0,0419 6,6E-24 

1β  0,0052 0,0007 1,3E-10 
R2 0,48   

I tabellen ses, at kundetætheden er en stærkt signifikant forklaringsfaktor for en del af variationen i om-
kostningsindeks (P < 0,001). 

R2 viser, hvor stor en andel af variationen i omkostningsindeks, kundetætheden forklarer. Kundetæthe-
den forklarer altså 48 pct. af denne variation. 
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Hældningskoefficienten, 1β = 0,0052, kan herefter benyttes til at korrigere selskabernes omkostningsin-

deks for forskelle i kundetæthed, idet selskaberne nu kan sammenlignes på et fælles niveau for kunde-
tætheden. 

Eksempel på korrektion for forskelle i kundetæthed 

Vi betragter to selskaber, A og B.  

Selskab A har et omkostningsindeks på 1,0 og en kundetæthed på 20, medens selskab B har et om-
kostningsindeks på 1,3 og en kundetæthed på 100. Hvilket af de to selskaber er mest effektivt - dvs. har 
det laveste omkostningsindeks, når der tages højde for indeksenes følsomhed overfor kundetæthed? 

De to selskaber kan nu sammenlignes på et fælles niveau for kundetæthed på fx 50. 

04,1)50(0052,03,1)10050(1,         

16,1300052,00,1)2050(1,

=−⋅+=−+=

=⋅+=−+=

β

β

BekorrigeretBe
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Det viser sig altså, at selskab B reelt er mere effektivt end selskab A, selvom deres ukorrigerede om-
kostningsindeks umiddelbart tilsagde det omvendte. 

Fælles referenceniveau for kundetæthed 

I benchmarkingen benyttes den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed som referenceniveau 
for kundetætheden. Dvs. alle distributionsselskaber benchmarkes på dette niveau. 

Den netvolumenvægtede gennemsnitlige kundetæthed er opgjort til 45 målere pr. km 0,4 kV net. 

 

49. Korrektionsmetoden, jf. boks 1 er vist i diagrammet i figur 1 herunder. 
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Figur 1: Korrektion af omkostningsindeks for forskelle i kundetæthed 

 

50. I diagrammet ses det, at selskabernes enhedsomkostninger korrigeres med hældningsko-
efficienten på linien A til samme kundetæthedsniveau – vist ved den lodrette linie B. Korrektio-
nen medfører, at de selskaber, der har kundetætheder over det volumenvægtede gennemsnitsni-
veau, får korrigeret deres omkostningsindeks nedad, og omvendt får selskaber, med kundetæthe-
der under gennemsnitsniveauet, korrigeret deres omkostningsindeks opad. 

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

52. Den lodrette afstand mellem selskabernes omkostningsindeks målt langs linien B udtryk-
ker dermed korrigerede effektivitetsforskelle mellem selskaberne. 

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

Korrektion for fordyrende rammevilkår – regionale t ransmissionsselskaber  

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

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

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

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

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

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

60. Kategorisering af regionale transmissionsselskaber efter geografisk placering er illustre-
ret i tabel 1. 

Tabel 1. Kategorisering af regionale transmissionsselskaber efter geografisk placering 
Gruppe Graden af kabellægning og/eller 60 kV nettets andel af det samlede net 

Gruppe 1 25-100 procent eller 50-100 procent 

Gruppe 2 0-25 procent og 0-50 procent 
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Bilag 6. Følsomhedsanalyser af benchmarkmodel  
61. Netvolumenmodellen bygger på en række modeltekniske antagelser, der kan have betyd-
ning for selskabernes indbyrdes placering i benchmarkingen. Med henblik på at undersøge hvor 
stor indvirkning disse antagelser har på modellens resultater, har Energitilsynet foretaget en ræk-
ke beregninger af selskabernes indbyrdes placering ved brug af en række alternative modeller, 
der bygger på andre modeltekniske antagelser.  

Antagelser og begrænsninger i netvolumenmodellen 

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

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

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

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

66. Udlicitering af ydelser kan ligeledes være med til at omallokere omkostninger fra af-
skrivningssiden til driftssiden. Som følge af disse substitutionsmuligheder summeres driftsom-
kostninger og afskrivninger, inden de indgår i benchmarkingen. 

67. Ved at inddrage afskrivninger i benchmarkingen – og på denne måde tage højde for såvel 
graden af udlicitering samt substitution mellem driftsomkostninger og afskrivninger – vil selska-
bernes indbyrdes placering også afhænge af deres investeringseffektivitet.  

68. Som en konsekvens af lovgivningen indregnes afskrivninger i idriftsat før år 2000 for-
skelligt fra afskrivninger idriftsat efter 1. januar 2000. Afskrivninger på aktiver idriftsat efter år 
2000 indregnes til bogført værdi i benchmarkingen og er dermed et udtryk for selskabernes inve-
steringseffektivitet.  

69. Afskrivninger på aktiver idriftsat før år 2000 er standardiseret ud fra generelle enheds-
omkostninger per netelement. Metoden indebærer at afskrivninger falder med nettets alder. Sel-
skaber med samme netkomponenter og idriftsættelsestidspunkt vil have samme størrelse afskriv-
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ninger uanset selskabernes individuelle omkostninger forbundet med de foretagne anlægsinveste-
ringer. Selskabernes afskrivninger er på denne måde standardiseret og udtrykker dermed ikke 
selskabernes individuelle investeringseffektivitet. 

70. Sekretariatet finder som udgangspunkt ikke et problem i, at afskrivningerne – og dermed 
benchmarkmodellen – ikke udtrykker selskabernes individuelle investeringseffektivitet før år 
2000, da dette gælder for alle netselskaber. Netvolumenmodellen giver – lige som al anden 
benchmarking – ikke nødvendigvis den fulde sandhed om effektivitetsforskelle mellem net-
selskaberne. Dette er også grunden til, at modellens konklusioner ikke benyttes direkte, men som 
en indikator for forbedringspotentiale i selskabet.   

71. Nye netkomponenter tildeles et højere afskrivningsbeløb end en tilsvarende gamle net-
komponenter. Dette følger af den benyttede standardiseringsmetode. Dette forhold modsvares af, 
at vedligeholdelsesomkostninger normalt forventes at stige i netkomponenternes alder. Af denne 
grund er der ikke nogen entydig fordel ved at have et nyt eller gammelt net.  

72. I netvolumenmodellen er det muligt for et selskab at blive kategoriseret som værende in-
effektivt, selv om der har færre enhedsomkostninger på samtlige kategorier set i forhold til et an-
det selskab, der bliver vurderet som værende effektivt. Dette fænomen kaldes for Fox paradoks. 
For at opnå en høj placering i netvolumenmodellen er det ikke tilstrækkeligt at have relativt fær-
re enhedsomkostninger på alle kategorier. Størrelsen på den mest effektive kategori har også 
indvirkning. Hvis selskabet bruger relativt mange omkostninger på den mindst produktive kate-
gori, kan det resultere i en lav placering i benchmarkingen – på trods af lavere enhedsomkost-
ninger.  

73. Paradokset kan illustreres med et eksempel. Selskab A har færre enhedsomkostninger end 
selskab B på begge kategorier, men har relativt flere luftledninger i forhold til kabler. Se tabel 1. 

Tabel 1. Eksempel på Fox paradoks 
 Selskab A Selskab B 

Omkostninger til luftledninger 30 30 

Antal luftledninger 15 10 

Enhedsomkostninger til luft-
ledninger 

2 3 

Omkostningsækvivalent til luft-
ledninger ifølge model 

4 4 

Omkostninger til kabler 80 360 

Antal kabler 10 40 

Enhedsomkostninger til kabler 8 9 

Omkostningsækvivalent til kab-
ler ifølge model 

50 50 

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

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

Resultater af benchmarking ved brug af andre modell er end netvolumenmodellen 

76. Energitilsynet har i samarbejde med branchen valgt at bruge netvolumenmodellen til 
benchmarking af selskaberne. Netvolumenmodellen er valgt, fordi den vurderes at være den bed-
ste model til at sammenligne selskabernes omkostninger med.  

77. Energitilsynet er opmærksom på, at valg af model kan være afgørende for resultaterne af 
benchmarkingen. Det er muligt, at selskabernes indbyrdes placering i benchmarkingen ville ænd-
re sig, hvis Energitilsynet valgte at benytte en anden model end netvolumenmodellen. Af denne 
grund har Energitilsynet foretaget en række beregninger af selskabernes indbyrdes placering ved 
brug af andre modeller end netvolumenmodellen. De forskellige typer af modeller er oplistet i 
boks 1. 

Boks 1. Liste over alternative modeller til benchmarking af elnetselskaber  
DEA(Data Envelopment Analysis): Ikke parametrisk metode til at måle produktivitet. Produktivitetsudvik-
ling over tid kan beregnes vha. Malmkvist-indekset. Resultatet er en DEA-værdi for hver DMU (Decision 
Making Unit) målt i forhold til randen (best practice). 
 
Farrell-efficiens: Farrell-efficiensen er et afstandsmål, der måler en given DMU’s efficiens som afstanden 
fra fronten. Farrell-målet giver en faktor der kan ganges på output for at komme på fronten. Farrell-
efficiensen er defineret ved: 

{ })(min 0
iii yLExREE ∈∈=  

{ })(max 0
iii xPFyRFF ∈∈=  

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

 

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

79. Energitilsynet har foretaget en række beregninger, der viser, i hvilken udstrækning sel-
skabernes indbyrdes placering ændrer sig ved brug af alternative modeller set i forhold til netvo-
lumenmodellen. En værdi tæt på 1 betyder, at de indbyrdes placeringer er identiske, mens en 
værdi tæt på nul betyder, at de indbyrdes placeringer ændret sig meget i forhold til netvolumen-
modellens resultater. Beregningerne fremgår af tabel 2.  
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Tabel 2. Sammenligning netvolumenmodellen og en række alternative modeller  
Model nr. Modeltype Ændring i indbyrdes 

placering i forhold til 
netvolumenmodellen 

Ændring i absolut effektivi-
tet i forhold til netvolu-
menmodellen 

1 d_dea_far_vrs 0,7 0,05 

2 d_dea_far_drs 0,8 0,05 

3 d_dea_far_ndrs 0,8 -0,02 

4 d_dea_far_crs 0,9 -0,03 

5 d_dea_sup_far_vrs 0,6 0,11 

6 d_dea_sup_far_drs 0,8 0,08 

7 d_dea_sup_far_ndrs 0,6 0,04 

8 d_dea_sup_far_crs 0,8 0,01 

9 d_dea_far_vrs_biascorr 0,7 -0,04 

10 d_dea_far_vrs_biascorr_c1 0,7 -0,11 

11 d_dea_far_vrs_biascorr_c2 0,7 0,04 

12 d_dea_far_crs_biascorr 0,9 -0,1 

13 d_dea_far_crs_biascorr_c1 0,9 -0,15 

14 d_dea_far_crs_biascorr_c2 0,9 -0,04 

15 d_dea_far_ndrs_biascorr 0,8 -0,1 

16 d_dea_far_ndrs_biascorr_c1 0,8 -0,16 

17 d_dea_far_ndrs_biascorr_c2 0,8 -0,03 

18 d_orderm_far 0,4 0,31 

19 d_dea_shell_far[ 0,7 0,05 

20 d_dea_shell_far[ 0,7 0,32 

21 d_dea_shell_far[ 0,6 0,49 

22 d_sfa_linear_far 0,3 0,15 

23 d_sfa_loglinear_far 0,6 0,25 

24 d_sfa_translog_far 0,5 0,14 

25 d_sfa_normedloglinear_far 0,6 0,21 

26 d_dea_far_se 0,4 0,22 

Gennemsnit af 
modeller - 0,7 7 procentpoint  

 

80. Det fremgår af tabel 2, at modellerne i gennemsnit antager en værdi på 0,7, hvilket bety-
der, at selskabernes indbyrdes placering kun ændrer sig i beskedent omfang, hvis disse modeller 
benyttes i stedet for netvolumenmodellen.  



36/90 

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

Datausikkerhed 

82. Selskabernes indberetninger er underlagt en kvalitetssikring som beskrevet i bilag 1. Re-
visionsselskabet PricewaterhouseCoopers har på foranledning af Energitilsynet foretaget en ræk-
ke undersøgelser af 10 udvalgte selskabers indberetninger. Revisionsselskabet har aflagt besøg 
hos de 10 selskaber og foretaget en detaljeret gennemgang af hver af deres indberetninger. Un-
dersøgelsen viste, at de fleste indberetninger er af høj kvalitet, men at enkelte indberetninger ik-
ke havde en tilstrækkelig kvalitet til at kunne benyttes i det videre arbejde med at fastlægge mo-
dellen.  

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

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

85. Energitilsynet har foretaget en beregning, der viser, i hvilken grad netvolumenmodellen 
vil blive påvirket af, at frasortere en række af de indberetninger der indgår i fastlæggelsen af 
netvolumenmodellen. Der frasorteres fra 1 op til 20 ud af de 35 distributionsselskabers indberet-
ninger – som indgår i fastlæggelsen af modellen - på knap 1.000 forskellige måder. Beregninger-
ne viser, at de vægte – der indgår i netvolumenmodellen – i gennemsnit ændres med omkring 1,5 
procent, jf. tabel 3. 

Tabel 3. Udregning af vægte med færre indberetninger end de 35 udvalgte distributionsselskaber 
Kategori nr.  Kategori type Vægt beregnet 

ud fra de ud-
valgte 35 ind-
beretninger 

Ny vægt beregnet 
med færre end 35 
indberetninger 

Forskel i pct. 

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

cé 
- - - 

6 132kV luftledning, dobbelt-
tracé 

- - - 

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

ger 179 176 -1,6 
22 Administrationsomkostninger 0,4 0,36 -8,8 
23 1 - 1 omkostninger 9 9 -0,4 
Gennemsnit  - 24.325 23.971 -1,5 
 

86. Bemærk, at teksten i kategorierne er forkortet. Kategorier med komponenter på 132 kV 
niveau indeholder også komponenter på 150 kV. Tilsvarende indeholder kategorier med kompo-
nenter på 50 kV niveau også komponenter på 60 kV niveau, mens der i kategorier af komponen-
ter på 10 kV niveau også indgår komponenter på 15 kV og 20 kV niveau.  
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Bilag 7. Detaljeret gennemgang af benchmarkmodel 
87. Som følge af forskelle i arbejdsopgaver forbundet med at drive net på henholdsvis lav-
spændings-, mellemspændings- og højspændingsniveau, foretages der separate benchmarkinger 
af henholdsvis regionale transmissionsselskaber, distributionsselskaber og transformerforenin-
ger. 

88. For at korrigere for forskelle i omfanget af fordyrende rammevilkår for de regionale 
transmissionsselskaber, benchmarkes denne type selskaber i to grupper hver for sig (jf. bilag 5).  

89. Der foretages således fire separate benchmarkinger af: 

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

90. Datagrundlaget for benchmarkingen i 2007 er selskabernes indberetninger af netkompo-
nenter og reguleringsregnskaber for 2006 

Netvolumenmodellen 

Netkomponenter 

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

92. Kategorierne består foruden en række netkomponenter også af administrationsomkost-
ninger, omkostninger til kundehåndtering samt såkaldte 1:1 omkostninger. 1:1 omkostninger in-
deholder især omkostninger til rådgivning om energibesparelse. 

Omkostningsækvivalenter 

93. Metoden indebærer, at hvert selskab fordeler sine omkostninger på hver af kategorierne, 
og samtidig angiver hvor mange styk, de har af hver. Ved at dividere de henførte omkostninger 
med anførte styk, opnås et udtryk for, hvor mange enhedsomkostninger selskaberne i gennemsnit 
bruger inden for hver af kategorierne. Dette kaldes også for omkostningsækvivalenter. De enkel-
te kategorier vægtes dermed i forhold til størrelsen på de omkostninger, de giver anledning til. 
For eksempel bruger selskaberne i gennemsnit flere enhedsomkostninger på at drive kabler på 50 
kV niveau end de har i enhedsomkostninger på at drive kabler på 10 kV niveau. Kabler på 50 kV 
niveau har derfor en større omkostningsækvivalent end kabler på 10 kV niveau.  

94. Selskabernes omkostninger fremgår af reguleringsregnskaberne og indeholder alle om-
kostningsposter – herunder også omkostninger til nettab og eventuelle ekstraordinære omkost-
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ninger. Da det ikke umiddelbart virker muligt for selskaberne at effektivisere nettab og ekstraor-
dinære omkostninger er disse udeladt af beregningerne af omkostningsækvivalenterne. Summen 
af de samlede omkostninger, der er fordelt på netkomponenter kan således opgøres som: 

er omkostning næreekstraordi indeholdte eventuelle si' selskab           

nettab er tilomkostning si' selskab          

tsregnskaberegulering ifølgeger afskrivnin si' selskab          

tsregnskaberegulering ifølgestninger driftsomko si' selskab          

kategorier på fordeling er tilomkostning si' selskabomk          

,          omk 

fordeling
i

fordeling
i

=

=

=

=

=

−−+=

i

i

RR
i

RR
i

ii
RR

i
RR
i

omknæreekstraordi

nettab

gerafskrivnin

driftsomk

hvoromknæreekstraordinettabgerafskrivnindriftsomk

 

95. Selskaberne opgør deres omkostninger for en række kategorier. Fordelingen foretages se-
parat for omkostninger, der relaterer sig til driften, samt for omkostninger, der relaterer sig til af-
skrivninger: 

          

kategorier på fordeling er tilomkostning degsrelatereafskrivnin si' selskabomk         

kategorier på fordeling er tilomkostning erededriftrelat si' selskabomk         

kategorier på fordeling er tilomkostning si' selskabomk          

,         omkomkomk 

gerafskrivnin fordeling,
i

drift fordeling,
i

fordeling
i

gerafskrivnin fordeling,
i

drift fordeling,
i

fordeling
i

=

=

=

+= hvor

 

96. I alt 110 selskaber har indberettet omkostningsdata for 2005 til Energitilsynet. Det har 
imidlertid ikke været muligt for alle selskaber at foretage en fordeling af omkostninger på det 
ønskede specifikationsniveau, da en række selskaber til daglig benytter sig af konteringssyste-
mer, der indeholder færre omkostningskategorier. Energitilsynet har derfor udvalgt 48 indberet-
ninger, der vurderes at være at høj kvalitet, og som benyttes til at fastlægge omkostningsækviva-
lenterne. Herunder 7 indberetninger fra regionale transmissionsselskaber, 35 indberetninger fra 
distributionsselskaber samt 6 indberetninger fra transformerforeninger.  

Omkostningsækvivalenter for de regionale transmissi onsselskaber 

97. For regionale transmissionsselskaber udregnes omkostningsækvivalenter som udgangs-
punkt selvstændigt. Der indgår dog data fra distributionsselskaberne i beregningen af ækvivalen-
ter på 50/60 kV spændingsniveauet.   
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 j kategori afstyk  antal  si' bionsselska transmissregional           

j kategori  tilhørendeer omkostning si' bionsselska transmissregional          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor t sækvivalenomkostning          

hvor ,       7,...,1,

ion transmiss

ion transmissreg

ion transmiss

  ,

ion transmissreg

=

=

=

==
∑

∑

reg
ij

fordeling
ij

j

i

reg
ij

i

ontransmissiregfordeling
ij

j

n

omk

w

i
n

omk

w

 

98. Hver omkostningsækvivalent består af summen af en driftsækvivalent og en afskriv-
ningsækvivalent:  

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor nt gsækvivaleafskrivnin          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor valent driftsækvi          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor t sækvivalenomkostning          

,
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99. Driftsækvivalenten vedrører alene omkostninger forbundet med driften og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  si' bionsselska transmissregional           

j kategori                                                                 

  tilhørendeer omkostning terededriftsrela si' bionsselska transmissregional          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor  ækvivalent          

hvor ,             7,...,1,
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100. Afskrivningsækvivalenten vedrører alene omkostninger til afskrivninger og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  si' bionsselska transmissregional           

j kategori  tilhørende                                                                           

er omkostning degsrelatereafskrivnin si' bionsselska transmissregional          

j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor  ækvivalent          

hvor ,               7,...,1,
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101. Omkostningsækvivalenter for regionale transmissionsselskaber fremgår af tabel 1 herun-
der. 
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Tabel 1. Omkostningsækvivalenter for regionale transmissionsselskaber 
Kategori 
nr.  

Type Driftsækvivalent Afskrivnings-
ækvivalent 

Omkostnings-
ækvivalent i alt 

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

cé 6.952 17.440 24.393 
6 132kV luftledning, dobbelt-

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

ger    
22 Administrationsomkostninger 0,38  0,38 
23 1 - 1 omkostninger 0,14  0,14 

 

102. For hver af kategorierne 1 til 20 har Energitilsynet udregnet omkostningsækvivalenter 
ved at dividere de regionale transmissionsselskabers henførte omkostninger med antallet af net-
komponenter. For kategorierne 8 til 13 indgår derudover data fra distributionsselskaberne. 

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

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

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

 j kategori afstyk  antal  sk'  rforeningtransforme          

 j kategori afstyk  antal  si' onselskabdistributi           

j kategori  tilhørendeer omkostning sk' rforeningtransforme          

j kategori  tilhørendeer omkostning si' onselskabdistributi          

j kategori l        ti                                        

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning          
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106. Omkostningsækvivalenten består af summen af en driftsækvivalent og en afskrivnings-
ækvivalent: 

j kategori  tilhørende                                                                

er erforening transformoger onsselskabdistributifor nt gsækvivaleafskrivnin          

j kategori    til                                                  

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor valent driftsækvi          

j kategori til                                                  

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning          
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107. Driftsækvivalenten vedrører alene omkostninger forbundet med driften og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  sk'  rforeningtransforme          

 j kategori afstyk  antal  si' onselskabdistributi           

j kategori  tilhørendeer omkostning terededriftsrela sk' rforeningtransforme          

j kategori  tilhørendeer omkostning laterededriftslere si' onselskabdistributi          

j kategori      til                                                  

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor valent driftsækvi          
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108. Afskrivningsækvivalenten vedrører omkostninger til afskrivninger og opgøres ved: 

 j kategori afstyk  antal  sk'  erforeningdtransform          

 j kategori afstyk  antal  si' onselskabdistributi           

j kategori  tilhørendeer omkostning degsrelatereafskrivnin sk' rforeningtransforme          

j kategori  tilhørendeer omkostning rdegsrelatereafskrivnin si' onselskabdistributi          

j kategori       til                                                            

 hørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor  ækvivalent          
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109. Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger fremgår af 
tabel 2. 

Tabel 2. Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger 
Kategori 
nr.  

Type Driftsækvivalent Afskrivnings-
ækvivalent 

Omkostnings-
ækvivalent i alt 

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

cé    
6 132kV luftledning, dobbelt-

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

ger 179  179 
22 Administrationsomkostninger 0,38  0,38 
23 1 - 1 omkostninger 7,38  7,38 
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110. For hver af kategorierne 1 til 20 har Energitilsynet udregnet omkostningsækvivalenter 
ved at dividere selskabernes henførte omkostninger med antallet af netkomponenter. For katego-
rierne 8 til 13 indgår derudover data fra de regionale transmissionsselskaber. 

111. Omkostningsækvivalenten for kunderelaterede omkostninger (kategori 21) er udregnet 
ved at dividere de henførte omkostninger med antallet af målere. Det skyldes, at antallet af kun-
der vurderes at drive de kunderelaterede omkostninger – for eksempel omkostninger til callcen-
ter og fakturering.  

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

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

Benchmarking af de regionale transmissionsselskaber   

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

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

116. For regionale transmissionsselskaber opgøres selskabernes omkostningsindeks i de to 
forskellige grupper som: 
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j kategori  tilhørendeber ionsselska transmissregionalefor t sækvivalenomkostning
 trreg

          

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

          

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

          

1,2 n hvor  n, gruppeer der tilhør i, onsselskabtransmissiregionalt et for  sindeksomkostning
n gruppe  tr,
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n gruppe  tr,reg
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117. Et mål for selskabernes omkostningsmæssige effektivitet opgøres herefter ved at sætte 
det enkelte selskabs omkostningsindeks i forhold til gennemsnittet af omkostningsindeks for de 
mest effektive selskaber. Antallet af mest effektive selskaber bestemmes ved det antal selskaber, 
der har de laveste enhedsomkostninger og tilsammen udgør 25 procent af den samlede netvolu-
men i gruppen. For at minimere risikoen for, at ekstreme observationer får indflydelse på 
benchmarkingen er det endvidere et krav, at forskellen i omkostningsmæssig effektivitet mellem 
det mest omkostningseffektive selskab og det næstmest omkostningseffektive selskab er mindre 
end 20 procentpoint. Hvis forskellen er større end 20 procentpoint udgår det mest omkostnings-
effektive selskab af det gennemsnit, som de øvrige selskaber sammenlignes med.   

118. For regionale transmissionsselskaber opgøres et mål for selskabernes omkostningsmæs-
sige effektivitet ved:       

n gruppeer der tilhør                                                    

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

          

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

          

n gruppeer der tilhør                                                      

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

          

          

100
n gruppe ion, transmissreg

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

Benchmarking af distributionsselskaber  

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

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

122. For distributionsselskaberne opgøres selskabernes omkostningsindeks ved: 

j kategori  tilhørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning          

i onsselskabdistributifor  j kategori afstyk  antal distr          

i onsselskabdistributifor er omkostning næreekstraordidistr           

i onsselskabdistributifor  nettab er tilomkostningdistr          

i onsselskabdistributifor  sregnskabregulering ifølgeger afskrivnindistr RR,          

i onsselskabdistributifor  sregnskabregulering ifølgestninger driftsomkodistr RR,          

i onsselskabdistributifor  sindeksomkostning distr          

23,...,1,
distr

distri distrdistr RR,distr RR,
distr
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123. Herefter korrigeres selskabernes omkostningsindeks med kundetætheden efter frem-
gangsmåden beskrevet i bilag 5. 

124. Et mål for selskabernes omkostningsmæssige effektivitet opgøres herefter ved at sætte 
det enkelte selskabs korrigerede omkostningsindeks i forhold til gennemsnittet af korrigerede 
omkostningsindeks for de mest effektive selskaber. Antallet af mest effektive selskaber bestem-
mes ved det antal selskaber, der har de laveste korrigerede omkostningsindeks og tilsammen ud-
gør 25 procent af alle distributionsselskabers netvolumen. For at minimere risikoen for, at eks-
treme observationer får indflydelse på benchmarkingen er det endvidere et krav, at forskellen i 
omkostningsmæssig effektivitet mellem det mest omkostningseffektive selskab og det næstmest 
omkostningseffektive selskab er mindre end 20 procentpoint. Hvis forskellen er større end 20 
procentpoint udgår det mest omkostningseffektive selskab af det gennemsnit, som de øvrige sel-
skaber sammenlignes med.   

125. For distributionsselskaberne opgøres et mål for selskabernes omkostningsmæssige effek-
tivitet ved:       
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ronselskabedistributi effektivemest  defor                                   

sindeksomkostning ededskorrigerkundetæthe af gennemsnit          

i onselskabdistributifor  sindeksomkostninget dskorrigerkundetæthe           

i onselskabdistributifor et effektivit smæssigomkostning relativ          

100

distr ,korrigeret

distr ,korrigeret

distr

distr ,korrigeret

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

Benchmarking af transformerforeninger 

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

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

129. For transformerforeninger udregnes omkostningsindeks som: 

j kategori  tilhørendeer erforening transformoger onsselskabdistributifor t sækvivalenomkostning
  

          

 j kategori afstyk  antal  si' erforening transform          

eromkostning næreekstraordi si' rforeningtransforme           

nettab er tilomkostning si' rforeningtransforme          

tsregnskaberegulering jf.ger afskrivnin si' rforeningtransforme
 RR,

          

tsregnskaberegulering jf.stninger driftsomko si' rforeningtransforme
 RR,

          

sindeksomkostning si' rforeningtransforme          
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130. Et mål for selskabernes omkostningsmæssige effektivitet opgøres herefter ved at sætte 
dets omkostningsindeks i forhold til gennemsnittet af omkostningsindeks for de mest effektive 
selskaber. Antallet af mest effektive selskaber bestemmes ved det antal selskaber, der har de la-
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veste omkostningsindeks og tilsammen udgør 25 procent af alle selskabers netvolumen. For at 
minimere risikoen for, at ekstreme observationer får indflydelse på benchmarkingen er det end-
videre et krav, at forskellen i omkostningsmæssig effektivitet mellem det mest omkostningsef-
fektive selskab og det næstmest omkostningseffektive selskab er mindre end 20 procentpoint. 
Hvis forskellen er større end 20 procentpoint udgår det mest omkostningseffektive selskab af det 
gennemsnit, som de øvrige selskaber sammenlignes med.   

131. For transformerforeninger opgøres et mål for selskabernes omkostningsmæssige effekti-
vitet ved:       

sindeksomkostning erserforening transformeffektivemest  de af gennemsnit          

i ingormerforenfor transf sindeksomkostning           

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

Fastsættelse af effektiviseringskrav 

133. Den gennemførte benchmarking giver Energitilsynet et grundlag for at bestemme et po-
tentiale for effektivisering for det enkelte selskab. Det forekommer imidlertid hensigtsmæssigt, 
at effektiviseringskravet ikke allerede det første år sættes lig med det fulde effektiviseringspoten-
tiale, der fremgår af netvolumenmodellens resultater. Der fastsættes i stedet et moderat krav med 
henblik på at give selskaberne en realistisk mulighed for fortsat at øge deres forrentning gennem 
yderligere effektivisering. De forsigtige krav er begrundet i to forhold. For det første, at det er 
urealistisk at forvente, at et selskab kan effektivisere for eksempel 50 procent af deres omkost-
ninger væk på et enkelt år. For det andet er der altid forbundet noget usikkerhed med benchmar-
king, der også bør afspejle sig i de krav der gives på baggrund af benchmarking, jf. også punkt 
137 nedenfor.  

134. Energitilsynet pålægger effektiviseringskrav ud fra selskabernes muligheder for at ned-
bringe deres omkostninger. Det er imidlertid ikke alle omkostninger, der kan nedbringes på kor-
tere sigt. Nogle omkostninger – for eksempel afskrivninger og nettab – er upåvirkelige på kortere 
sigt. Afskrivninger er konstante over hele investerings levetid og kan først nedbringes i forbin-
delse med reinvesteringer, mens nettab kan være svært at påvirke uden samtidig at omlægge net-
tet, og dette kan kun lade sig gøre på længere sigt.  
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135. Energitilsynet har derfor valgt at undtage afskrivninger og nettab for effektiviseringskrav, 
og kravet pålægges således alene selskabernes påvirkelige omkostninger  

136. Som følge af, at afskrivninger og nettab udgør en større del af regionale transmissionssel-
skabers omkostninger – set i forhold til distributionsselskabernes – pålægger Energitilsynet i rea-
liteten effektiviseringskrav på en mindre andel af omkostningerne for regionale transmissionssel-
skaber end for distributionsselskaber, jf. bilag 4.  

137. 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 sekretariatet at opgø-
re, hvor stor en andel disse omkostninger udgør af de samlede driftsomkostninger, jf. bilag 4. 
Dette forhold er afspejlet i de moderate effektiviseringskrav, som Energitilsynet har fastsat. 

138. Andelen af omkostninger, der er svære at nedbringe på kortere sigt, udgør en relativt stør-
re andel af omkostningerne for regionale transmissionsselskaber end for distributionsselskaber. 
Det skyldes især, at regionale transmissionsselskaber, modsat distributionsselskaber, ikke afhol-
der omkostninger til kundeadministration. Det indebærer, at regionale transmissionsselskaber – 
set i forhold til distributionsselskaber – har mulighed for at gennemføre besparelser på en relativt 
mindre andel af deres omkostninger. Energitilsynet har derfor reduceret effektiviseringskravene 
for regionale transmissionsselskaber med 1/20. Fastlæggelse af reduktionens størrelse er beskre-
vet i bilag 4. 

139.  Ekstraordinære omkostninger undtages også for effektiviseringskrav. 

140. Selskaberne inddeles i fem grupper efter placeringen i den økonomiske benchmarking. I 
den bedste gruppe tildeles selskaber ikke noget effektiviseringskrav. Selskaber i den næstbedste, 
tredje bedste, fjerde bedste og femte bedste gruppe tildeles et krav på henholdsvis 1 procent, 2 
procent, 3 procent og 4 procent. Kravene gælder for selskabernes påvirkelige omkostninger – det 
vil sige driftsomkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete ekstraordinære omkostnin-
ger. For regionale transmissionsselskaber udgør kravene henholdsvis 0,95 procent, 1,9 procent, 
2,85 procent og 3,8 procent. 

141. Effektiviseringskravene indebærer, at selskaber med en højere placering i benchmarkin-
gen tildeles et mindre effektiviseringskrav, mens selskaber med en lavere placering i benchmar-
kingen pålægges et større krav. Det afspejler, at mindre effektive selskaber skal gennemføre stør-
re årlige besparelser end effektive selskaber.   

142. Fastsættelsen af effektiviseringskravet for det enkelte selskab på baggrund af benchmar-
kingen er vist i tabel 3. 
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Tabel 3. Fastsættelse af effektiviseringskrav 
Selskabets placering i 
benchmarking af øko-
nomisk effektivitet 

Effektiviseringskrav til 
distributionsselskaber 
og transformerfor-
eninger 

Effektiviseringskrav til 
regionale transmissi-
onsselskaber 

[ 100-95 ] 0 pct. 0 pct. 

] 95-85 ] 1 pct. 0,95 pct. 

] 85-65 ] 2 pct. 1,9 pct. 

] 65-35 ] 3 pct. 2,85 pct. 

] 35-0 ] 4 pct. 3,8 pct. 

 

143. Intervallerne er fastsat på en sådan måde, at et selskab, der befinder sig midt i en kategori 
og effektiviserer sig svarende til det pålagte effektiviseringskrav, i løbet af fem år vil have gen-
nemført tilstrækkelige effektiviseringer til at rykke en kategori op. For eksempel vil et distributi-
onsselskab, der opnår en placering på 75 – og tilhører kategorien 85-65 - blive pålagt et effekti-
viseringskrav på 2 procent om året. Dette selskab vil i løbet af en periode på 5 år have gennem-
ført en samlet besparelse på i alt 10 procent. Selskabet vil dermed opnå en placering på 85 – og 
tilhøre kategorien 95-85 – og fremover blive pålagt et effektiviseringskrav på 1 procent om året.  

144. Tilsvarende vil et distributionsselskab, der opnår en placering på 50 – og tilhører katego-
rien 65-35 – blive pålagt et effektiviseringskrav på 3 procent om året. Dette selskab vil i løbet af 
en periode på 5 år have gennemført en samlet besparelse på i alt 15 procent. Selskabet vil der-
med opnå en placering på 65 - og tilhøre kategorien 85-65 – og vil fremover blive pålagt et ef-
fektiviseringskrav på 2 procent om året. 

De fastsatte intervaller og de dertil hørende effektiviseringskrav, indebærer samtidig, at et sel-
skab, der befinder sig i en lav kategori, og effektiviserer sig svarende til det pålagte effektivise-
ringskrav, vil bruge flere år på at nå den højeste kategori, set i forhold til et selskab, der befinder 
sig i en højere kategori. For eksempel vil et selskab der opnår en placering på 75 – og tilhører ka-
tegorien 85-65 – og effektiviserer sig svarende til det pålagte effektiviseringskrav, bruge 15 år på 
at nå den højeste kategori 100-95. Et selskab der opnår en placering på 50 – og tilhører kategori-
en 65-35 – og effektiviserer sig svarende til det pålagte effektiviseringskrav, vil derimod bruge 
25 år på at nå den højeste kategori.  

Udmøntning af effektiviseringskrav 

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

146. Energitilsynet udmelder årligt en reguleringspris til netselskaber og et rådighedsbeløb til 
transmissionsselskaber. Denne udmelding foregår ex post, og det betyder, at den endelige regule-
ringspris for 2008 først kendes i 2009.  
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147. Reguleringsprisen er en gennemsnitspris, og grundlaget for selskabernes reguleringspri-
ser er opgjort som det enkelte selskabs samlede driftsindtægter i 2004 divideret med selskabets 
samlede mængde leveret strøm i 2004. Reguleringsprisen bliver pris- og lønreguleret og ændres 
på forskellig vis, for eksempel som følge af nødvendige nyinvesteringer. Indtægtsrammen udgø-
res af reguleringsprisen ganget med den leverede mængde strøm. 

148. Rådighedsbeløbet er en indtægtsramme, der udgøres af de årlige indtægter, som transmis-
sionsselskaber må oppebære for at stille deres net til rådighed for den systemansvarlige virksom-
hed.  

149. Indtægtsrammen er et loft for selskabets indtjening og skal foruden selskabets driftsom-
kostninger og afskrivninger dække andre poster, for eksempel forretning af fremmedkapital og 
forrentning af egenkapital. 

150. Eftersom indtægtsrammereguleringen sker ex post, kan effektiviseringskravet på de på-
virkelige omkostninger i realiteten også først omregnes til en procentsats af selskabets regule-
ringspris/rådighedsbeløb ex post – dvs. for 2008 kan denne omregning først gennemføres præcist 
i 2009.   

151. Derfor udmøntes effektiviseringskravene på de påvirkelige omkostninger i praksis ved at 
omregne de individuelle procentvise krav på påvirkelige omkostninger til et absolut kronebeløb 
for hvert selskab. Det er disse kronebeløb, selskabernes indtægtsrammer varigt bliver reduceret 
med fra og med 2008. Konsekvensen for selskaber, der modtager effektiviseringskrav er, at de 
må reducere tarifferne i overensstemmelse med den pålagte reduktion i indtægtsrammen. Der fo-
retages ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen skal reduceres med i 
2008.  

152. Metoden for udregning af det absolutte kronebeløb, indtægtsrammen skal reduceres med, 
er illustreret i tabel 4 nedenfor. Der foretages ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb, 
indtægtsrammen skal reduceres med i 2008.  

Tabel 4. Udregning af effektiviseringskrav i absolut kronebeløb.  

a 
Effektiviseringskrav i procent pålagt selskabets 
omkostninger 

3 pct. 

b 
Omkostninger jf. reguleringsregnskab (eksklusi-
ve afskrivninger og nettab) 

100 mio.kr 

c Ekstraordinære omkostninger 20 mio.kr 

d=b-c Påvirkelige omkostninger 80 mio.kr 

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

 

153. Flere regionale transmissionsselskaber opererer med to forskellige netbevillinger og der-
med to forskellige indtægtsrammer – en mængdebaseret indtægtsramme (reguleringspris) for 
50/60 kV nettet og en ikke-mængdebaseret indtægtsramme (rådighedsbeløb) for 132/150 kV net-
tet. Disse selskaber indberetter således to forskellige reguleringsregnskaber. Da effektiviserings-
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kravene udmeldes selskabsvist, skal det kronebeløb, kravet svarer til, fordeles på de to forskelli-
ge indtægtsrammer. Fordelingen sker forholdsmæssigt efter de driftsomkostninger, der indgår i 
de to forskellige reguleringsregnskaber. Fremgangsmåden er vist i tabel 5. 

Tabel 5. Fordeling af absolut kronebeløb på to forskellige indtægtsrammer.  
a Effektiviseringskrav omregnet til kronebeløb  3 mio. kr. 

b Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 1 100 mio.kr 

c Driftsomkostninger fra reguleringsregnskab 2 50 mio.kr 

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

e=a*c/(b+c) Reduktion i indtægtsramme 2  1 mio.kr. 
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Bilag 8. Benchmarkmodel benyttet i Norge 
154. Norge indførte i 1997 en indtægtsrammeregulering, hvor selskabernes indtægter blev lagt 
fast i 5 år af gangen. Den første periode vedrørte årene 1997-2001, den anden periode 2002-
2006, mens den tredje periode løber i 2007- 2011.   

155. Indtægtsrammerne priskorrigeres med forbrugerindekset og nedskrives med et effektivi-
seringskrav. Effektiviseringskravet fastsættes som procentsatser af sidste års indtægtsramme:  

156. )1(1 xCPIIRIR tt −+⋅= −  

157. Effektiviseringskravet består dels af et generelt effektiviseringskrav på 1,5 pct. om året, 
og dels af et individuelt effektiviseringskrav.  

158. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes ved at benchmarke selskaberne. Bench-
markingen finder sted umiddelbart op til en ny reguleringsperiode. Selskaberne skal i løbet af re-
guleringsperioden indhente halvdelen af det estimerede effektiviseringspotentiale, dog maksimalt 
5,2 pct. om året. 

159. Benchmarkingen inddrager også sikkerhed i leveringen af strøm. Metoden kaldes for 
Kompensation for Ikke Leveret Energi (KILE) og indebærer, at selskabernes indtægtsrammer 
forud for en periode hæves med et beløb svarende til forbrugernes gennemsnitlige omkostninger 
ved afbrud i den forrige periode. Elnetselskaberne pålægges derefter selv at dække forbrugernes 
faktiske omkostninger ved afbrud. 

160. Der eksisterer særlige regler for nyinvesteringer som sikrer, at indtægtsrammerne øges 
ved udvidelse af nettet.  

161. Benchmarkmodellen er en såkaldt DEA-model. Modellen er baseret på nogle få mikroø-
konomiske antagelser om hvordan markedet for transport af strøm er indrettet, og udregner sel-
skabernes placeringer ud fra et dynamisk matematisk maksimeringsproblem.  Teknikken bag 
modellen er beskrevet i boks 1. 

Boks 1. DEA-modellen  

En DEA-model er en ikke-parametrisk model der indeholder langt færre antagel-
ser end parametriske (økonometriske) modeller, som f.eks. regressionsanalyse.  

I regressionsanalyser og andre økonometriske analyser fastlægges modellens 
funktionelle form initialt. Således skal modellens funktionelle form først antages 
inden parametrene estimeres ud fra data. I ikke-parametriske modeller, som DEA-
modellen, benyttes data både til at fastlægge modellens funktionelle form, samt til 
at estimere de enkelte parametre. 

DEA-modeller er mikroøkonomisk funderet, hvilket vil sige, at der forudsættes en 
række grundlæggende mikroøkonomiske antagelser. Dette kan være antagelser 
om skala-afkast, konveksitet/konkavitet samt fri bortkastelse. 

DEA-modellen fastsætter derefter såvel funktionel form som størrelsen på de en-
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kelte parametre ud fra de data der indgår i analysen. 

Maksimeringsproblemet som DEA-modellen løser, kan forenklet set udtrykkes 
ved: 
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Modellen finder dermed det sæt af vægte der maksimerer selskabets samlede 
outputs i forhold til inputs under bibetingelse af, at andre selskabers output/input 
forhold maksimalt kan antage værdien 1, samt at alle vægte er positive.  

Den i Norge benyttede DEA-model kompliceres dog af, at der antages variabelt 
skalaafkast. Maksimeringsproblemet ovenfor er vist med antagelse om konstant 
skalaafkast, da maksimeringsproblemet som følge heraf fremstår simplere mens 
fortolkningen stadig er den samme. 

 

162. I DEA-modellen indgår dels oplysninger om selskabernes omkostninger og dels oplys-
ninger om selskabernes arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne består især i at drive nettet og ser-
vicere forbrugere. Data fremgår af boks 2. 



 55/90 
 
 

Boks 2. Data benyttet i DEA-modellen 

Omkostninger: 
− Arbejdsløn: Gennemsnitlig arbejdsløn i perioden 1996-1999. 
− Varer og service: Alle omkostninger eksklusiv arbejdsløn. Herunder 

også forbrugernes omkostning ved strømafbrydelser. 
− Nettab: Antal MWh gange gennemsnitlig systempris. 
− Kapitalomkostninger: To forskellige begreber indgår i to separate 

kørsler. 1) Lineære afskrivninger baseret på historiske anskaffel-
sespriser, samt forrentning af kapitalbase ved brug af en fælles 
rentesats for alle selskaber (NVE-renten beskrevet ovenfor). 2) 
Genanskaffelsesværdi ud fra katalogværdier. Der beregnes en an-
nuitet ud fra standardlevetid og NVE-renten. 

Data vedrørende selskabers arbejdsopgaver:  
− Km. lavspændingsledning 
− Km. højspændingsledning 
− Antal forbrugere 
− Leveret energi (MWh) 
− Forbrugernes forventede omkostninger ved strømafbrud 

 

 

163. Benchmarkingen gennemføres to gange ved brug af to forskellige opgørelser af selska-
bernes kapitalomkostninger (se boks 2). Den opgørelsesmetode af kapitalomkostninger – der er 
mest fordelagtigt for selskabet - indgår i den endelige benchmarking. 

164. Modellen fastlægger først hvor meget de enkelte arbejdsopgaver vægter i forhold til hin-
anden og sammenligner derefter selskabernes omkostninger med hinanden. Modellen kan illu-
streres i en figur, hvis det antages, at selskaber kun har to arbejdsopgaver, der består i at drive 
henholdsvis lavspændingsledning og højspændingsledning. Til at udføre dette arbejde benytter 
selskaber arbejdsløn.  

165. Modellen sammenligner hvert selskab med en rand af de mest effektive selskaber. De 
mest effektive selskaber udgøres de selskaber, der bruger mindst arbejdsløn på at drive hen-
holdsvis 1 kilometer lavspændingsledning og 1 kilometer højspændingsledning. Se figur 1. 
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Figur 1. Illustration af DEA-model 

Km. lavspændingsledning per kr.

Km. højspændingsledning per kr.

Effektiviserings-
potentiale

Effektiviserings-
potentiale

Rand af de mest effektive 
selskaber

 

166. En fordel ved DEA-modellen er, at den kræver få data. Ud fra data om selskabernes ar-
bejdsopgaver, samt oplysninger om selskabernes samlede omkostninger, kan modellen automa-
tisk udregne, hvor store omkostninger de enkelte typer af arbejdsopgaver giver anledning til. 

167. Dette står i modsætning til netvolumenmodellen, som kræver yderligere indsamling af 
data. Selskaberne skal her fordele deres samlede omkostninger ud på hver af arbejdsopgaverne, 
hvorefter der foretages en manuel udregning af, hvor mange omkostninger de enkelte typer af 
arbejdsopgaver giver anledning til.  

168. En ulempe ved DEA-modellen er, at den er svær at gennemskue, da beregningen af sel-
skabernes indbyrdes placering er kompliceret og hviler på et dynamisk maksimeringsproblem. I 
nogle tilfælde kan det være svært at forklare selskabernes indbyrdes placering. I Norge har elnet-
selskaberne fremført denne kritik. 
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Bilag 9. Økonomisk tilskyndelse til at foretage inv esteringer 
169. Selskabers reguleringspriser er fastlåst per 1. januar 2004 og indeholder et beløb til at af-
skrive og forrente investeringer. I takt med at nettet nedslides skal selskabet afholde reinveste-
ringer for dette beløb. 

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

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

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

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

174. Energitilsynet inddrager i 2008 sikkerhed i leveringen af strøm i benchmarkingen og vil 
pålægge effektiviseringskrav til selskaber med en lille sikkerhed i leveringen af strøm. Selskaber 
kan dermed opnå en yderligere gevinst ved at reinvestere, hvis reinvesteringen samtidig øger net-
tets evne til sikkert at transportere strøm ud til forbrugerne.  

175. Selskaber kan ansøge Energitilsynet om at få godkendt såkaldte nødvendige nyinveste-
ringer. Nødvendige nyinvesteringer omfatter især udvidelse af nettet til nye områder, samt om-
lægning af luftledninger til kabler med henblik på at øge leveringssikkerheden.  Investeringer, 
der godkendes af Energitilsynet som nødvendige nyinvesteringer, medfører en forhøjelse af re-
guleringsprisen. I godkendte forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer indgår endvi-
dere demonteringsomkostninger i afskrivningsgrundlaget for nyinvesteringen. 

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

177. Selskaber, der omlægger luftledninger til kabler med henblik på at øge leveringssikker-
heden, vil som udgangspunkt heller ikke ændre placering i benchmarkingen, da omkostninger til 
luftledninger udgår af benchmarkingen. Selskaberne kan imidlertid opnå en gevinst gennem øget 
leveringssikkerhed, da kabler normalt indebærer en mere sikker transport af strøm end luftled-
ninger. 
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178. Selskaber er underlagt et forrentningsloft svarende til den lange byggerente tillagt 1 pro-
cent af aktivernes værdi. Nødvendige nyinvesteringer medfører en forhøjelse af reguleringspri-
sen og indeholder - foruden et beløb til at vedligeholde og afskrive det nye net – et beløb til at 
forrente det nye net svarende til den lange byggerente tillagt 1 procent.     

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

180. Samlet set kan der ikke konstateres entydigt negative effekter på selskabernes økonomi-
ske tilskyndelse til at foretage økonomisk rentable investeringer som følge af benchmarkingen 
sammenholdt med den øvrige regulering på området. 
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Bilag 10: Dansk Energis høringssvar af 20. august 2 007 
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Bilag 11: Dansk Energis høringssvar af 12. septembe r 2007 
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 Dok. ansvarlig: LFL 
 Sekretær: lfl 
 Sagsnr: 05/394 
 Doknr: 73 
  
 12-09-2007  

2. høringssvar vedr. Energitilsynets udkast til ben chmarkmodel og udmel-
ding af effektiviseringskrav til netselskaberne for  2008 

Dansk Energi har den 7. september 2007 modtaget 2. udkast til Energitilsynets benchmarking 
af elnetselskaberne og udmelding af effektiviseringskrav til netselskaberne for 2008. Vi har end-
videre modtaget korrigeret regneark og tabel den 11. september 2007. 
 
Det er vores generelle opfattelse, at der er sket forbedringer i forhold til første udkast af 15. juli 
2007. Men det skal samtidigt bemærkes, at processen omkring validering af data (specielt vali-
dering af best practise selskaberne) og modelarbejdet i det hele taget er gået for stærkt. Der er i 
en række tilfælde behov for yderligere analyser af best practise og incitamentspåvirkninger af 
de forskellige tiltag. Det taler for, at effektivitetskravene ikke bør udmøntes som varige krav, da 
modellens præcision ikke er tilstrækkelig. Det fremgår heller ikke af bekendtgørelse 1520, § 19, 
at effektivitetskravene skal være varige nedsættelser.  
 
Blandt de væsentligste forbedringer i forhold til udkastet af 15. juli 2007 er, at distributionssel-
skaberne nu benchmarkes under ét. Det gør modellen mindre sårbare overfor forskydninger i 
data over tid, og man undgår problemer med grænsetilfælde, hvor helt sammenlignelige sel-
skaber havner i hver sin kategori. Energitilsynets nye metode, der ved hjælp af en regressions-
analyse fastlægger en korrektion for selskabernes forskellige rammebetingelser ved at arbejde i 
hhv. by, land eller bykerne ser vi som en bedre model end Energitilsynets tidligere kategorise-
ring af selskaberne i land/by/bykerne selskaber.  
 
Vi må dog konstatere, at det er påfaldende og næppe retvisende, at næsten alle selskaber, der 
overvejende forsyner byer og bykerner, får en lav målt effektivitet. Det indikerer, at metoden 
med at korrigere ud fra kundetæthed ikke giver en fuldt ud retvisende behandling af forskellene i 
de geografiske vilkår. Det skal i den forbindelse præciseres, at hvis R2 er 34 pct., som angivet i 
Energitilsynets bilag 5 punkt 47, da vil de 66 pct. indikere en blanding af både modelfejl og inef-
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fektivitet, og ikke kun ineffektivitet. Vi ser frem til, at vi allerede fra næste år kan få en mere 
retvisende korrektion for de forskellige rammebetingelser ved at anvende en ny og objektiv op-
deling af de enkelte selskabers netvolumen på land, by og bykerne.  
 
Som kundetæthedskorrektionen foretages nu, vil byselskaber med mange kollektivt aflæste 
kunder ikke blive kompenseret tilstrækkeligt for omkostningerne til etablering og drift af forsy-
ningsnet i byer og bymidter, idet det bemærkes, at kollektiv måling er uden betydning for nettets 
dimensionering og drift. Der bør korrigeres for, at antal kunder kan være betydeligt større end 
antal målere. 
 
Vi hilser velkommen, at topselskaberne (best practise) er udmålt som de mest effektive selska-
ber, der tilsammen udgør mindst 25 pct. af netvolumen. Det er vigtigt, at best practice er fastsat 
på et bredt grundlag, da disse selskaber har betydning for placeringen af alle andre selskaber.  
Vi mener dog fortsat, at for at opnå en troværdig benchmark er der behov for yderligere analy-
ser og konkrete vurderinger (case studier) af best practise selskaberne, ikke mindst set i lyset af 
de mange korrektioner der er tilført modellen de seneste dage, og som har rykket på bench-
markfraktilen af flere omgange. De mest effektive selskaber, der udpeges som best practice, 
danner udgangspunkt for de resterende selskabernes placering og effektivitetskrav. Vi mener 
ikke, at selskabernes egne indberetninger om atypiske forhold er et tilstrækkeligt vurderings-
grundlag, idet det enkelte selskab hverken kan eller skal vurdere, om de er et atypisk selskab. 
 
Vi gør opmærksom på, at NV Net og Frederiksberg Eltransmission bør indgå som topselskab i 
transmissionsselskabernes gruppe 2, jf. Energitilsynets definition af topselskaber (bilag 7), hvor 
de mest effektive selskaber udgør 25 pct. af netvolumen, Det betyder, at de to selskaber ikke 
skal have et effektivitetskrav, i stedet for 0,95 pct., som det fremgår af Energitilsynets seneste 
regneark. 
 
Af Energitilsynets udkast af 7. september 2007, bilag 7, punkt 117, fremgår det desuden, at ”for 
at minimere risikoen for, at ekstreme observationer får indflydelse på benchmarkingen, er det 
endvidere et krav, at forskellen i omkostningsmæssig effektivitet mellem det mest omkostnings-
effektive selskab og det næstmest omkostningseffektive selskab er mindre end 20 procentpo-
int.”. Vi betragter dette som en fornuftig praksis, men bemærker, at det ikke har udmøntet sig i 
praksis. Af bilag til nærværende høringssvar fremgår det, at det ikke alene er Sæby Elforsyning, 
der afviger med mere end 20 procentpoint i forhold til det næstmest effektive selskab. Også Ny-
borg Elnet afviger med 50 procentpoint i forhold til det næstmest effektive selskab. Nibe Elfor-
syning bør også betragtes som en outlier, idet selskabets effektivitet afviger med 60 procentpo-
int i forhold til det næste selskab. Det er et problem, som vi vil opfordre Energitilsynet til at se 
nærmere på. Vi vil også endnu engang opfordre Energitilsynet til ikke at lade Syd Net indgå i 
afgrænsningen af best practice, fordi selskabet er en statistisk outlier i en speciel situation.  
 
Vi er tilfredse med, at Energitilsynet har valgt at holde en række ekstraordinære omkostninger 
uden for benchmarkingen. Fx behandles usædvanlige vejrforhold mere bredt, og korrektionerne 
afspejler i højere grad den virkelighed, som selskaberne opererer i. Det fremmer ligeledes en 
bedre incitamentsstruktur, at der kan korrigeres for ekstra omkostninger til etablering af fjernaf-
læste målere i forhold til ikke-fjernaflæste målere.  
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Vi mener dog fortsat, at søkabler bør håndteres som ekstraordinære omkostninger. Søkabler 
har karakter af ekstraordinære omkostninger, idet der i lange perioder ikke er drifts- og vedlige-
holdelsesomkostninger forbundet med at drive disse kabler, og når der så sker skader eller bli-
ver behov for udskiftning, vil omkostningerne være ekstraordinært store.   
 
Det kan konstateres, at benchmarkmodellen ikke har de rette incitamenter til foretage energi-
spareaktiviteter, idet selskaber, som bruger mange ressourcer på at opfylde sparekravene, bli-
ver straffet. Energisparekravet måles nemlig på brancheniveau, og ikke på det enkelte selskab. 
 
Vi er tilfredse med, at benchmarkmodellen nu indeholder nogle mere robuste ækvivalenter for 
transmissionsselskaberne. Vi mener dog fortsat, at der er behov for nærmere undersøgelser af 
andelen af de regionale transmissionsselskabers påvirkelige omkostninger. Det er uklart, hvor-
for Energitilsynet har valgt at reducere effektivitetskravene for disse selskaber med 1/20 i for-
hold til distributionsselskaberne. Det er vores formodning, at en nærmere analyse kan vise, at 
transmissionsselskabernes effektivitetskrav bør reduceres mere end med 1/20 i forhold til distri-
butionsselskaberne.  
 
Som det fremgår af vores høringssvar fra 20. august 2007 samt i et efterfølgende brev til Tilsy-
net, vil vi gerne endnu engang gøre opmærksom på, at vi ikke mener, at benchmarkmodellen 
har de rette incitamenter til investeringer. Modellen fungerer på den måde, at selskaberne i hø-
jere grad bliver målt og sammenlignet på investeringstidspunkter end på deres faktiske effektivi-
tet. Ældre investeringer indgår således med lavere afskrivninger end nye investeringer. Det er 
en fordel for selskaber, der har gennemført kabellægning og anden fornyelse af deres anlæg for 
mange år siden. Det siger imidlertid intet om det mulige effektiviseringspotentiale. Et selskab, 
der investerer i dag, har ingen som helst mulighed for at opnå de priser, der kunne investeres til 
for 10 eller 20 år siden. Modellen har også den åbenlyse svaghed, at reinvesteringer forringer 
selskabets målte effektivitet, idet restafskrivninger i demonterede anlæg omkostningsføres det 
år, hvor reinvesteringen gennemføres. Denne problemstilling med restafskrivninger er også re-
levant ved nyinvesteringer (fx selskaber der har en kabelhandlingsplan i gang, og som i den 
forbindelse demonterer luftledninger). Begge forhold kan medføre et urimeligt varigt effektivise-
ringskrav, der alene er begrundet i en lav målt effektivitet, og som ikke er i overensstemmelse 
med den faktiske effektivitet.  
 
Af vores høringssvar fra 20. august 2007 fremgår det ligeledes, at vi opfordrer til at effektivitets-
kravene udmeldes på en kontinuert skala i stedet for i hele procenter, hvor hvert selskab får et 
individuelt krav. Dette fjerner problemer med grænsetilfælde, og Energitilsynet kan derved und-
gå mange anmodninger om ændringer af de indberettede data fra selskaber, der ligger på 
grænsen til et lavere effektiviseringskrav.   
 
Endelig vil vi gerne understrege, at det ikke er Dansk Energi, der er enig i Tilsynets fremgangs-
måde, som bl.a. anført i pkt. 84 i Tilsynets høringsudkast ”Dansk Energi har efterfølgende ud-
trykt enighed i denne fremgangsmåde…”. Det bør rettelig fremgå, at det er Dansk Energis se-
kretariat, som har givet udtryk for, at Tilsynets fremgangsmåde på visse områder er rimelig. 
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Vi henviser i øvrigt til vores første høringssvar fra 20. august 2007. 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Energi 
 

 
 

Vilhelm Mørup-Petersen 



90/90 

Bilag 
 
 

Afvigelse i pct. point fra det næstmest effektive s elskab i BM, jf. ET's definition af outliers i topp en. 
Bilag 7 pkt 117. Dette betyder at man ikke kan samm enligne selskaberne indbyrdes da BM-fraktil er 
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Den store afstand fra Nibe elforsyning til ESV,
medfører at både frederiksberg og Nibe er outliers i 
forhold til ESV, da Frederiksberg er 62 pct. point bedre end ESV

 
 
 


