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RESUMÉ 
1. Viby Net A/S og Brabrand Net A/S har medio april 2002 ansøgt Energitilsynet 

om forhøjelse af selskabets omkostningsramme jf. §38 i bekendtgørelse nr. 944 af 

29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder 

mv..  

 

2. Af ansøgningen fremgår det, at en stor del af selskabernes kunder aflæses kol-

lektivt og dermed er repræsenteret ved færre målere end der er fysiske kunder. I 

benchmarkmodellen er det målere der dæmper effektivitetskravene.  

 

3. For Viby Net A/S er det 21% af selskabets kunder som aflæses kollektivt og for 

Brabrand Net A/S er det 37%.  

 

4. Selskaberne ansøger derfor om, at få hævet omkostningsrammen med et beløb, 

som modsvarer de skærpede krav selskaberne stilles overfor i benchmarkingen i 

forhold til selskaber uden kollektiv aflæsning.  

 

5. Imidlertid anfører selskaberne også, at det store antal kollektivt aflæste kunder 

har betydet driftsbesparelser i selskaberne, der er mindst lige så store som de 

skærpede krav.  

 

6. Notatet er fremsendt til selskaberne i høring d. 19. august 2002 med høringsfrist 

d. 9. september 2002. I høringssvarene anfører Viby Net, at selskabets sparede 

udgifter bør tillægges selskabets omkostningsramme. Dette ville imidlertid stride 

mod bekendtgørelsens princip om at kun faktiske omkostninger kan medregnes.  

 

7. Brabrand Net kan ikke forstå, at selskabet har så høje effektivitetskrav, når sel-

skabets priser generelt er lave. Dette argument har ikke direkte konsekvens for 

selskabets klage, men diskuteres i øvrigt senere.  
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AFGØRELSE 
8. Det meddeles Viby Net A/S og Brabrand Net A/S, at Energitilsynet finder, at  

 selskaberne ikke stilles væsentlig ringere end andre selskaber og tilsynet 

dermed ikke kan imødekomme ansøgningen om forhøjelse af omkost-

ningsrammen jf. §38 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om ind-

tægtsrammer og åbningsbalancer mv.  

 

SAGSFREMSTILLING 
9. Energitilsynet har i december 2001 udmeldt effektivitetskrav til Viby Net på 

hhv. 3,5% for år 2002 og 8% for år 2003 og en samlet effektivitet på 60%, jf. §33 i 

bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalan-

cer for netvirksomheder mv.  

 

10. Brabrand Net har ligeledes fået udmeldt effektivitetskrav på hhv. 1,5% for år 

2002 og 4% for år 2003 og en samlet effektivitet på 68%.  

 

11. Beregningen af effektivitetskravene er baseret på netvolumenmodellen, som er 

beskrevet i Vejledning om fastsættelse af individuelle effektivitetskrav for elnet- 

og transmissionsvirksomheder af 4. december 2001, godkendt på Energitilsynets 

møde d. 26. november 2001.  

 

12. Af vejledningen fremgår det, at der i beregningen af de individuelle effektivi-

tetskrav skal foretages en by-land korrektion, som tager højde for selskabets kun-

detæthed og dermed øget omkostninger ved at opererer i byområder fremfor land-

områder, jf. §31, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer for netvirksomheder mv.  

 

13. "I beregningen af netvolumen indgår endvidere en korrektionsfaktor, som skal 

tage højde for, at virksomheder, som opererer i byområder, alt andet lige, har 

større omkostninger end virksomheder, som opererer i landområder. Korrektionen 

sker ved, at den enkelte virksomheds netvolumen multipliceres med en korrektions-

faktor, hvis størrelse afhænger af selskabets kundetæthed."  

 

14. Kundetætheden beregnes ved at tage antallet af målere og dividere med sum-

men af 0,4kV kabler og 0,4kV ledninger.  

 

15. Selskaberne fremfører, at de har et usædvanligt stort antal kollektivt aflæste 

forbrugere, og den korrektionsfaktor, der gøres brug af for deres selskaber er bety-

delig lavere end den burde være.  

 

16. Det store antal kollektivt aflæste forbrugere er for størstedelens vedkommende 

placeret i større boligkomplekser fra sidst i 60'erne. På etableringstidspunktet var 

det et ønske fra bygherren, at netselskabet ikke opsatte individuelle målere, og 

dette ønske modsatte netselskabet sig ikke.  

 

17. Viby Net har i dag 2.524 kollektivt aflæste forbrugere ud af en samlet kunde-

masse på 12.300 forbrugere svarende til 21% og Brabrand Net har 2.956 kollektivt 

aflæste forbrugere svarende til 37% af deres samlet kundemasse på 7.975 forbru-

gere.  
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18. Kollektivt aflæste forbrugere får i dag en reduktion i deres abonnementsbeta-

ling hos begge selskaber på hhv. 90 kr. af en samlet abonnementsbetaling på 500 

kr. for Viby Net og 144 kr. for Brabrand Net. Reduktionerne er baseret på selska-

bernes vurdering af selskabernes sparede omkostninger pga. den kollektive aflæs-

ning.  

 

19. Selskaberne mener, at de har en besparelse i de samlede omkostninger en en-

kelt kunde påfører selskabet svarende til punkt 18, ved at kunden er kollektiv af-

læst. Omkostningerne dækkes af abonnementsbetalingen og nettariffen.  

 

20. Selskaberne mener ikke, at besparelserne som følge af, at en stor del af deres 

forbrugere er kollektivt aflæst, er væsentlige i størrelse og de finder derfor, at an-

vendelsen af målere og ikke forbrugere i forbindelse med beregningen af korrekti-

onsfaktoren stiller selskaberne væsentlig ringere end de øvrige netselskaber i for-

bindelse med den gennemførte benchmarking.  

 

21. Derfor ansøger Viby Net og Brabrand Net om en forhøjelse af omkostnings-

rammen, som modsvarer de skærpede krav, selskaberne stilles overfor i bench-

markingen i forhold til selskaber uden kollektiv aflæsning.  

 

22. Viby Net A/S har i brev af 5. september 2002 afgivet høringssvar i sagen.  

 

23. Brabrand Net A/S har i brev af 6. september 2002 afgivet høringssvar i sagen.  

 

BEGRUNDELSE  

 2000 2001 2002 2003 

Viby Net A/S 

Omkostningsramme 10.239.789 10.150.589 8.820.209 7.938.001 

Faktiske omk. 9.851.646 8.789.051 - - 

Indtægter* 16.012.231 17.474.648 - - 

Indtægtsramme 20.933.692 21.577.695 - - 

Brabrand Net A/S 

Omkostningsramme 5.629.814 5.578.321 5.166.421 4.861.399 

Faktiske omk. 5.396.642 5.902.589 - - 

Indtægter* 11.649.176 14.686.708 - - 

Indtægtsramme 12.991.256 17.217.687 - - 

* skal dække hele indtægtsrammen og ikke kun omkostningsrammen. Indtægtsrammen er det beløb, det er tilladt 

for selskabet, at opkræve hos forbrugerne. En evt. forskel mellem indtægtsrammen og indtægter vil være en 

under/overdækning.  

 

25. Det ses, at selskabernes omkostningsramme er faldende med størst tendens i 

2002 og 2003. Dette skyldes bl.a. effektivitetskravene i årene 2002 og 2003, samt 

at der i beregningen af omkostningsrammen tages udgangspunkt i et lavere og 

mere realistisk niveau for driftsomkostningerne (faktiske 2000-tal i stedet for 

1998-tal) for 2002 og 2003.  
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26. For år 2000 har Viby Nets omkostninger været mindre end hvad indtægtsram-

mereguleringen tillader. Selskabet har samtidig opkrævet 4.921.461 kr. for lidt og 

har derfor en underdækning, som senere kan opkræves af forbrugerne. Brabrand 

Nets omkostninger i år 2000 har ligeledes været mindre end hvad indtægtsrammen 

tillader og har samtidig opkrævet 1.342.080 kr. mindre end indtægtsrammens stør-

relse og har derfor ligeledes en underdækning, som selskabet senere kan opkræve 

hos forbrugerne.  

 

27. Brugen af antal målere i stedet for antallet af kunder i benchmarkingen vil 

have følgende økonomiske konsekvenser for selskaberne:  

 2002 i kr. 2003 i kr. 2002 i pct. 2003 i pct. 

Viby Net     

Nuværende # målere 330.289 777.123 3,5% 8% 

Ved at bruge # kunder 235.921 486.304 2,5% 5% 

Difference 94.368 290.819 1% 3% 

Brabrand Net     

Nuværende # målere 81.204 221.362 1,5% 4% 

Ved at bruge # kunder 0 0 0% 0% 

Difference 81.204 221.362 1,5% 4% 

 

28. En ændring af beregningen vil altså give Viby Net mulighed for at opkræve 

hhv. 94.368 kr. og 290.819 kr. mere i 2002 og 2003 og Brabrand Net vil kunne 

opkræve hhv. 81.368 kr. og 221.362 kr. mere i 2002 og 2003.  

 

29. Viby Net giver kollektivt aflæste forbrugere en rabat på 90 kr., hvilket svarer 

til en årlig rabat i alt på 227.160 kr..  

 

30. Brabrand Net giver ligeledes de kollektivt aflæste forbrugere en rabat, som er 

på 144 kr., hvilket svarer til en årlig rabat på i alt 425.664 kr..  

 

31. Selskabernes givne rabatter er deres egne vurderinger af besparelserne ved at 

have kollektiv aflæsning frem for individuel aflæsning.  

 

32. Ovenstående i punkt 27 fremgår de økonomiske konsekvenser for selskaberne 

ved, at benchmark modellen ikke tager kollektivt aflæste kunder med individuelt i 

beregningerne. Konsekvensberegningerne sker konkret ved at antallet af målere 

udskiftes i effektivitetsberegningerne med antallet af kunder (oplyst af selskabet), 

hvorefter der beregnes nye krav.  

 

33. I det nuværende system får selskaberne en omkostningsramme til dækning af 

de omkostninger der er forbundet ved at have et antal kunder svarende til antallet 

af målere, samt dækning af alle andre omkostninger.  

 

34. Viby Net vurderer, at de kollektive kunder (som ikke fremgår af antal målere) 

giver selskabet en årlig besparelse på 227.160 kr. og Brabrand Net vurderer, at de 

har en årlig besparelse på 425.664 kr..  
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35. Såfremt der i beregningerne af effektivitetskravene tages udgangspunkt i antal-

let af kunder i stedet for målere ville begge selskaber få en forøgelse af omkost-

ningsrammen i år 2003 (hvor effekten er størst pga. større krav) på hhv. 290.819 

kr. for Viby Net og 221.362 kr. for Brabrand Net. Med andre ord betyder den nu-

værende regulering, at der stilles krav om, at selskaberne har færre omkostninger 

end sammenlignelige selskaber.  

 

36. Det har selskaberne imidlertid også, jf. punkt 33. Samlet set koster det Viby 

Net 63.659 kr. i år 2003, at modellen ikke bruger antal kunder men antal målere i 

beregningen af effektiviteten, set i forhold til selskabets egen vurdering af de reelle 

besparelser. I år 2002 derimod "sparer" selskabet 132.792 kr., idet modellen be-

regner en mindre besparelse end selskabets egen vurdering. Brabrand Net "sparer" 

204.302 kr. i år 2003 og 344.460 kr. i år 2002.  

 

37. Derfor er ikke grundlag for at sige, at selskaberne stilles væsentlig ringere end 

andre selskaber, jf. §38 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægts-

rammer og åbningsbalancer mv., som ikke har kollektiv aflæste kunder. 

 
VIBY NET A/S' HØRINGSSVAR OG BEMÆRKNINGER HERTIL 

38. Viby Net A/S har i brev af 5. september 2002 afgivet høringssvar i sagen vedr. 

Viby Net og Brabrand Nets ansøgning om forhøjelse af omkostningsrammen på 

baggrund af kollektiv aflæste kunder.  

 

39. Af høringssvaret fremgår det, at Viby Net ikke er enig i sekretariatets bereg-

ninger af konsekvenserne for selskabet.  

 

40. Selskabet har selv foretaget 2 beregninger for at belyse de økonomiske konse-

kvenser af, at benchmarkmodellen bruger antallet af målere i stedet for antallet af 

kunder, som parameter.  

 

41. Den første beregning er identisk med den gældende metode, dvs. den økono-

miske oversigt der er vist i punkt 24. I den anden beregning har selskabet tillagt de 

sparede omkostninger på 227.160 kr. til selskabets ramme og samtidig anvendt 

antallet af kunder i stedet for målere, dvs. brugt benchmarket som angivet i punkt 

27 under # kunder.  

42. Selskabet kommer hermed frem til, at Energitilsynets fremgangsmåde koster 

dem ca. 230.000 kr. hvert år i perioden 2000-2003.  

 

43. Sekretariatet skal bemærke, at den valgte beregningsmetode 2 ikke er korrekt, 

idet de sparede omkostninger bliver tillagt omkostningsrammen. Omkostnings-

rammen i 2000 og 2001 er givet ved selskabets faktiske omkostninger i 1998 gan-

get med inflationen og omkostningsrammen i 2002 og 2003 er selskabets faktiske 

omkostninger i 2000 ganget med inflationen. De sparede omkostninger vil på intet 

tidspunkt skulle tillægges omkostningsrammen og såfremt de tages ud i beregning 

2, så er der en difference på ca. 5.000 kr. hvert år.  

 

44. De af sekretariatet foretaget konsekvensberegninger i punkt 27 viser præcis 

hvad forskellen for selskabet vil være. I værste tilfælde koster den anvendte meto-

de Viby Net 290.819 kr., men da selskabet selv bemærker at de sparer 227.160 kr. 

på at antallet af målere er mindre end antallet af kunder, er den økonomiske kon-
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sekvens langt mindre, nemlig maksimalt 63.659 kr. 

 
BRABRAND NET A/S' HØRINGSSVAR OG BEMÆRKNINGER HERTIL 

45. Brabrand Net A/S har i brev af 6. september 2002 afgivet høringssvar i sagen 

vedr. Viby Net og Brabrand Nets ansøgning om forhøjelse af omkostningsrammen 

på baggrund af kollektiv aflæste kunder.  

 

46. Af høringssvaret fremgår det, at Brabrand Net ikke er enig i sekretariatets 

benchmark i det hele taget. Modellen er udarbejdet i samarbejde med eksterne 

konsulenter, og herefter forelagt branchen.  

 

47. Der er på intet tidspunkt blevet anket over brugen af netvolumenmodellen, 

som den er beskrevet i vejledningen af 4. december 2001, dog har ét enkelt selskab 

anket sine individuelle krav, men ankenævnet har stadfæstet tilsynets afgørelse.  

 

48. Mht. sammenhængen mellem prisen og effektiviteten, så er der mange ting 

som ligger til grund for elprisen. Den transporterede mængde er bl.a. en væsentlig 

faktor, som gør at der ikke umiddelbart er sammenhæng mellem effektiviteten og 

prisen. Desuden er over/underdækningen også en faktor, som kan sløre prissam-

menligningerne.  

 

49. Netvolumenmodellen inddrager ikke forsyningssikkerheden og derfor vil dette 

heller ikke være udslagsgivende i benchmarkingen.  

 

50. Det refererede citat fra en email fra Energitilsynet til Brabrand Net A/S er taget 

ud af en sammenhæng. Den omtalte korrespondance mellem sekretariatet og EL-

FOR havde udtrykkeligt karakter af en beregningsservice fra sekretariatet overfor 

ELFOR. Dette er efterfølgende bekræftet af ELFOR. Der er således ingen egentlig 

forvaltningsakt knyttet til denne email. 

 
 

 

 


