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EFFEKTIVISERINGSKRAV 2018-2021  

 

  INDLEDNING 

1. I forbindelse med fastsættelse af foreløbige indtægtsrammer for na-

turgasdistributionsselskaberne for perioden 2018-2021 skal Energitilsynet 

fastsætte effektiviseringskrav til det enkelte naturgasdistributionsselskab 

efter kapitel 3 i Bekendtgørelse nr. 768 af 23. juni 2016 om indtægtsram-

mer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber (herefter ind-

tægtsrammebekendtgørelsen).  

2. Inden omkostningsrammen indregnes i indtægtsrammen, reduceres 

den med det beløb, som udmøntes som effektiviseringskrav, jf. § 7, stk. 6, i 

indtægtsrammebekendtgørelsen. 

3. Effektiviseringskravet fastlægges ved at foretage sammenligninger 

med produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi som helhed 

i Danmark samt ved en benchmarking af historiske driftsomkostninger sel-

skaberne imellem. Denne fremgangsmåde sikrer, at effektiviseringen i gas-

distributionssektoren som helhed følger den generelle produktivitetsudvik-

ling i samfundet samtidig med, at sektorens mindre effektive selskaber får 

incitament til at effektivisere sig yderligere. 

4. Den andel af det enkelte selskabs samlede individuelle effektivise-

ringskrav, der fastsættes på baggrund af sammenligninger med produktivi-

tetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi som helhed i Danmark, 

betegnes som det generelle effektiviseringskrav. Tilsvarende betegnes den 

andel af et selskabs samlede produktivitetskrav, der fastsættes på baggrund 

af benchmarkinganalysen, som det selskabsspecifikke effektiviseringskrav. 

5. De samlede individuelle effektiviseringskrav i pct. til de tre natur-

gasdistributionsselskaber ligger i intervallet 0,72 pct. årligt til 3,69 pct. år-

ligt af selskabernes omkostningsrammer, eksklusive afskrivninger, inden 

der foretages pris- og lønregulering. 

6. Nedenfor gennemgås og begrundes fastsættelsen af effektiviserings-

kravet. Afsnit 1 omhandler fastsættelsen af det generelle effektiviserings-

krav efterfulgt af en gennemgang af benchmarkingen og det selskabsspeci-

fikke effektiviseringskrav i afsnit 2. Endelig vil afsnit 3 samle resultaterne 

til det samlede effektiviseringskrav til det enkelte naturgasdistributionssel-

skab. 
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7. For så vidt angår bilag 2 er der som følge af selskabernes høringssvar 

foretaget ændringer. Ændringerne fremgår af høringsnotatet, og tabellerne i 

bilag 2 er opdateret i overensstemmelse hermed. 

  AFSNIT 1: DET GENERELLE EFFEKTIVISERINGSKRAV 

8. Baggrunden for fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav er, 

at naturgasdistributionsselskaberne har mulighed for at effektivisere deres 

omkostninger i fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige 

brancher i økonomien. Formålet med det generelle effektiviseringskrav er 

derfor at sikre, at også de mest effektive selskaber inden for sektoren til-

skyndes til effektivisering.  

9. Det generelle effektiviseringskrav er således et udtryk for sektorens 

forventede fremtidige effektiviseringspotentiale. Ved at pålægge selskaber-

ne dette effektiviseringskrav sikres det, at selskaberne – i lighed med sel-

skaber i andre brancher - får et incitament til at søge de produktivitetsge-

vinster, der løbende opstår. 

10. Selskaberne har som udgangspunkt lige gode muligheder for at ud-

nytte dette fremtidige potentiale, og kravet er derved ens og gældende for 

alle tre naturgasdistributionsselskaber. Det generelle effektiviseringskrav 

fastsættes som en procentsats af omkostningsrammen eksklusive afskriv-

ninger på nyinvesteringer, og inden der foretages pris- og lønregulering. 

11. Det generelle effektiviseringskrav bør så vidt muligt afspejle det 

generelle effektiviseringspotentiale i sektoren. Dette er dog svært at opgøre, 

da det beror på bl.a. den fremtidige teknologiske udvikling mv. Derfor 

skønnes potentialet ofte på baggrund af den historiske udvikling. Graden af 

effektivisering i en sektor og økonomien som helhed opgøres typisk som 

udviklingen i produktiviteten.   

12. Gasdistributionsselskaberne er bl.a. kendetegnet ved at være relativt 

kapitalintensive og underlagt indtægtsrammeregulering. Det er ikke muligt 

at finde sektorer, der umiddelbart er underlagt sammenlignelige rammer 

som gasdistributionsselskaberne.  

13. I vurderingen af om sektorer er sammenlignelige, bør både input- og 

outputsiden vurderes. Specielt er det for gasdistributionsselskaberne van-

skeligt at finde sektorer, der både er sammenlignelige på input- og output-

siden. Eksempelvis er bygge- og anlægssektoren den sektor, som på input-

siden har mange fælles karakteristika med gasdistributionsselskaberne, men 

som på outputsiden er væsentlig forskellig. Sidstnævnte kan i overvejende 

grad tilskrives, at distributionsselskaberne i kraft af den ydelse de leverer 

(nødvendighedsgode), ikke i samme grad som bygge- og anlægssektoren er 

konjunkturfølsom. 

14. I forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammer for reguleringspe-

rioden 2014-2017 vurderede Sekretariatet for Energitilsynet, at det generel-

le effektiviseringskrav skulle fastsættes med udgangspunkt i udvalgte data-
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serier for produktivitetsudviklingen, herunder bl.a. totalfaktorproduktivitet i 

Danmark og arbejdsproduktivitet i OECD-landene. I fastsættelsen af kravet 

indgik desuden sammenligninger med udenlandske gasdistributionsselska-

ber i England og Australien.  

15. Ved fastsættelse af det generelle effektiviseringskrav for regule-

ringsperioden 2018-2021 har Sekretariatet for Energitilsynet vurderet, at det 

generelle effektiviseringskrav bør fastsættes med udgangspunkt i den gen-

nemsnitlige produktivitetsudvikling i økonomien. I det følgende argumente-

res der nærmere for dette valg. 

16. Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at naturgasdistri-

butionsselskaberne, alt andet lige, har samme mulighed som selskaber i 

resten af økonomien for at effektivisere sine processer i takt med bl.a. den 

teknologiske udvikling.  

17. Produktivitetskommissionen vurderer, at totalfaktorproduktivitet er 

det teoretisk mest korrekte produktivitetsmål, men finder samtidig, at der er 

udfordringer forbundet med at anvende totalfaktorproduktivitet som mål for 

produktivitet. Dette skyldes særligt, at der ved opgørelse af totalfaktorpro-

duktiviteten er brug for viden om den præcise ressourcesammensætning. 

18. Som alternativ til totalfaktorproduktivitet, anbefaler Produktivitets-

kommissionen, at arbejdsproduktivitet anvendes som produktivitetsmål idet 

dette produktivitetsmål anses for at have den bedste balance mellem teore-

tisk relevans og empirisk robusthed.  

19. På baggrund af Produktivitetskommissions anbefalinger, er det Se-

kretariatet for Energitilsynets vurdering, at bruttoværditilvæksten pr. ar-

bejdstime bør anvendes som mål for produktivitetsudviklingen, jf. også 

Produktivitetskommissionen anbefalinger
1
.  

20. I denne afgørelse er det valgt at tage udgangspunkt i det af Danmarks 

Statistik beregnede 5-års gennemsnit beregnet for perioden 2012-2016, der 

viser, at der i denne periode har været en årlig gennemsnitlig produktivi-

tetsudvikling på 0,72 pct. for den private sektor generelt. 

21. Ved at basere forventningen til produktivitetsudviklingen i naturgas-

distributionsselskaberne på produktivitetsudviklingen i den samlede mar-

kedsmæssige økonomi som helhed sikres det, at effektiviseringskravet ikke 

baseres på enkelte sektorer med særlige karakteristika, som gør, at den hi-

storiske produktivitetsudvikling enten er unormal høj eller lav. 

22. Ulempen ved at basere effektiviseringskrav på baggrund af produkti-

vitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi er, at gasdistribution er 

 
1
 Produktivitetskommissionens anbefaling fremgår af analyserapport 1 (2013), kapitel 3, 

side 21-23, der er offentliggjort på kommissionens hjemmeside:  

www.produktivitetskommissionen.dk/media/135897/rapport.pdf. 
 

http://www.produktivitetskommissionen.dk/media/135897/rapport.pdf
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en meget kapitaltung sektor med anlæg med løbetider over 40 år. Derfor 

kan arbejdsproduktiviteten indenfor gasdistribution være vanskelig at sam-

menligne med resten af økonomien som helhed. 

23. Uanset valg af datagrundlag i forbindelse med fastsættelse af effekti-

viseringskrav, vil der være et element af både datausikkerhed og konjunk-

turudsving. Dette kan minimeres ved at tage udgangspunkt i produktivitets-

udviklingen over en længere årrække. Det er dog væsentligt at bemærke, at 

brug af historiske data kræver vurdering af datas relevans i forhold til at 

beskrive tendensen i den aktuelle produktivitetsudvikling. 

24. Baseres effektiviseringskravet på produktivitetsudviklingen set over 

en årrække, eksempelvis et 5-årigt gennemsnit, vil det øge stabiliteten og 

forudsigeligheden af kravet. Det vil for gasdistributionsselskaberne indebæ-

re, at de bedre vil kunne planlægge deres investeringer over tid. Især for 

sektorer med stor bunden kapital er det ikke sjældent, at produktiviteten er 

negativ i lavkonjunktur. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at konjunktur-

udsving kan føre til højere tilladte indtægter i gasdistributionsselskaberne. 

Derfor bør det generelle effektiviseringskrav ikke blive lavere end 0. 

25. For at minimere datausikkerhed, konjunkturudsving og samtidig sik-

re aktualitet i data, er det valgt at basere det generelle effektiviseringskrav 

på baggrund af Danmarks Statistiks beregning af et gennemsnit af produk-

tivitetsudviklingen i den samlede økonomi 2012-2016 (5-årigt gennemsnit). 

26. Der er jf. § 16, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelsen mulighed for, 

at Energitilsynet kan inddrage sammenligninger med udenlandske natur-

gasdistributionsselskaber.   

27. I afgørelsen af den 28. september 2009 om indtægtsrammer for na-

turgasdistributionsselskaberne for reguleringsperioden 2010-2013 blev det 

generelle effektiviseringskrav fastsat til 0,6 pct. (afrundet) om året på bag-

grund af den gennemsnitslige produktivitetsvækst i hhv. totalfaktorproduk-

tivitet og arbejdskraftkvalitet i den markedsmæssige økonomi som helhed i 

Danmark i perioden 1993-2007. Sekretariatet for Energitilsynet inddrog 

ikke sammenligninger med udenlandske gasdistributionsselskaber, da se-

kretariatet vurderede, at resultaterne i analyserne af de udenlandske gasdi-

stributionsselskaber ikke var umiddelbart sammenlignelige med fastsættel-

sen af forventningen til den fremtidige produktivitets-vækst i de danske 

gasdistributionsselskaber. Det skyldtes bl.a. forskellige strukturelle forhold 

landene imellem, som ville have betydning for størrelsen af den historiske 

produktivitetsudvikling.  

28. I den foregående reguleringsperiode 2014-2017 blev det generelle 

effektiviseringskrav ligeledes fastsat til 0,6 pct. (afrundet) om året på bag-

grund af den generelle produktivitetsudvikling fastsat med udgangspunkt i 

tre dataserie fra Danmarks Statistik om totalfaktorproduktiviteten, uddan-

nelsesniveau og arbejdsproduktivitet, hvor produktivitetsudviklingen blev 

set over 15 år. Til forskel fra reguleringsperioden 2010-2013 fandt Sekreta-
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riatet for Energitilsynet det nødvendigt yderligere at inddrage sammenlig-

ninger med udenlandske gasdistributionsselskaber i England og Australien 

til trods for, at reguleringen og naturgasdistributionsselskabernes effektivi-

seringspotentiale i disse lande ikke var helt sammenlignelige med danske 

forhold.  

29. Baggrunden for, at sekretariatet i den foregående reguleringsperiode 

inddrog sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber 

var, at Danmarks Statistik havde oplyst, at de oprindelige to produktivitets-

serier med data for årene 2008-2010 er forbundet med større usikkerhed 

end tidligere. Sekretariatet for Energitilsynet vurderede på baggrund af 

Danmarks Statistiks udmelding, at tallene fra Danmarks Statistiks daværen-

de produktivitetsstatistik var behæftet med så stor usikkerhed, at datagrund-

lagets oprindelige kilde ikke længere er tilstrækkelig robust til, at effektivi-

seringskrav alene kan baseres herpå.  

30. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at der i reguleringsperioden 

2018-2021, ligesom i reguleringsperioden 2010-2013, ikke bør sammenlig-

nes med udenlandske naturgasdistributionsselskaber.  

31. Baggrunden er, at Danmarks Statistik ikke har oplyst om usikkerhe-

der i tidsserien NP23 om arbejdsproduktiviteten for den markedsmæssige 

økonomi for 2012-2016, som anvendes i denne afgørelse, modsat tidsserien 

NATP23, navnlig for perioden 2008-2010, jf. ovenfor. De data, som anven-

des fra Danmarks Statistik i denne afgørelse, vurderes derfor at være robu-

ste.  

32. Desuden har naturgasdistributionsselskaberne udtrykt ønske om, at 

der ved fastsættelse af det generelle effektiviseringskrav ikke foretages så-

danne sammenligninger med udenlandske gasdistributionsselskaber. End-

videre lægger Sekretariatet for Energitilsynet vægt på, at Produktivitets-

kommissionen anbefaler, at sammenligninger med udlandet kun udføres på 

et solidt datagrundlag. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at det ikke 

uden videre er muligt at etablere et sådant solidt datagrundlag vedrørende 

udenlandske gasdistributionsselskaber. 

33. Sekretariatet vurderer derfor, at vurderingen af produktivitetsudvik-

lingen kan baseres alene på historiske data i tidsserien NP23 fra Danmarks 

Statistik for perioden 2012-2016, jf. nedenfor.  

34. På baggrund af ovenstående fastsættes det generelle effektiviserings-

krav for reguleringsperioden 2018-2021 til 0,72 pct. pr. år. 
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AFSNIT 2: SELSKABSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGSKRAV 

35. Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav betegner den andel af det 

enkelte naturgasdistributionsselskabs samlede effektiviseringskrav, der be-

regnes på baggrund af en sammenligning af selskabernes driftsomkostnin-

ger i den foregående periode, jf. § 16, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørel-

sen. 

36. Det selskabsspecifikke effektiviseringspotentiale fastsættes ved be-

regning af omkostningspotentialet i forhold til andre naturgasdistributions-

selskaber (benchmarking). Mere konkret sammenlignes (benchmarkes) sel-

skabernes driftsomkostninger fordelt på konkrete netkomponenter ved 

hjælp af en såkaldt netvolumenmodel. 

37. Sekretariatet for Energitilsynet anvender, som i de foregående regu-

leringsperioder, netvolumenmodellen til sammenligning af naturgasdistri-

butionsselskabernes driftsomkostninger. 

38. Nedenfor gennemgås først benchmarkingmodellen. Herefter fastlæg-

ges det omkostningsgrundlag, der indgår i benchmarkingen. Endelig foreta-

ges selve benchmarken og de selskabsspecifikke effektiviseringskrav fast-

sættes for det enkelte selskab. 

BENCHMARKINGMODELLEN 

39. Sekretariatet for Energitilsynet anvender netvolumenmodellen til 

sammenligning af selskabernes driftsomkostninger. Der har ikke været fun-

det grundlag for at ændre valget af netvolumenmodellen i forhold til tidlige-

re reguleringsperioder. 

40. Netvolumenmodellen sammenligninger størrelsen af selskabernes 

driftsomkostninger målt i forhold til størrelsen på den fysiske opbygning af 

deres netværk. På denne måde tages der hensyn til det enkelte selskabs 

geografiske udstrækning samt for anvendelsen af forskellige netkomponen-

ter og heraf forskellige driftsomkostninger til følge. 

41. Netvolumenmodellen beregner og standardiserer dermed distributi-

onsselskabernes driftsomkostninger, inden de sammenlignes. Fordelen ved 

modellen er bl.a., at den er relativ simpel og gennemsigtig.  

42. Selskabernes netvolumen er et udtryk for de gennemsnitlige omkost-

ninger ved at drive et distributionsnet af den givne størrelse. Netvolumen 

sammenholdes med selskabernes faktiske driftsomkostninger, samt de an-

dre selskabers netvolumen og faktiske omkostninger. 

43. Det mest omkostningseffektive selskab får beregnet indekstallet 100. 

Mindre omkostningseffektive selskaber får beregnet et indekstal under 100 

afhængigt af forskellen mellem dem og det mest effektive selskab. 

44. Det er på baggrund af de modelberegnede indekstal, at de selskabs-

specifikke effektiviseringskrav fastlægges. Indekstallene kan betragtes som 

en indikator for, hvorledes selskaberne befinder sig i forhold til hinanden.  
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45. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at netvolumenmodellen er 

en konstant skalaafkast-model. Dette betyder, at såfremt der eksisterer faste 

omkostninger, der i absolut værdi er uafhængige af selskabernes størrelse 

(målt i fysiske enheder), da vil større selskaber alt andet lige blive vurderet 

som havende færre omkostninger pr. netkomponent. Det skyldes, at større 

selskaber vil have lavere enhedsomkostninger, da den faste omkostning 

deles ud på et større antal enheder. 

46. Dette kan illustreres med et eksempel. To distributionsselskaber A 

og B har henholdsvis et netværk på 100 km ledning og 200 km ledning. 

Begge selskaber er nødsaget til at investere i et softwareprogram til en pris 

på 1.000 kr. Softwareprogrammets pris afhænger ikke af selskabernes net-

værksstørrelse. Således vil selskab A’s enhedsomkostninger stige med 10 

kr. (=1.000 kr./100 km), mens selskab B’s enhedsomkostninger vil stige 

med 5 kr./km (=1.000 kr./200 km). Dette vil alt andet lige medføre, at det 

større selskab B i en konstant skalaafkast-model vil opnå det højeste in-

dekstal. 

47. I lighed med reguleringsperioderne 2006-2009, 2010-2013 og 2014-

2017, vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at konstant skalaafkast ikke 

udgør et væsentligt problem ved modellen. Sekretariatet for Energitilsynet 

lægger derimod vægt på, at naturgasforbrugere i samme distributionsområ-

de bærer de samme enhedsomkostninger. Enhedsomkostningerne kan dog 

godt variere områderne imellem. 

48. Antagelsen om konstant skalaafkast sikrer desuden, at bench-

markmodellen ikke er en hindring for strukturudvikling i selskaberne idet 

det sikres, at det hverken er til ulempe at være et stort eller et lille selskab.  

49. I praksis har de tre naturgasdistributionsselskaber til Sekretariatet for 

Energitilsynet indrapporteret deres driftsomkostninger fordelt på 23 om-

kostningskategorier, som herefter fordeles på de 11 netkomponenter, hvoraf 

kun de 9 indgår i selve beregningen, jf. boks 2, nedenfor. De 2 øvrige om-

kostningskategorier henføres til ikke-påvirkelige omkostninger, som f.eks. 

de såkaldte § 13-omkostninger. 

50. Herefter beregnes en omkostningsvægt for hver af de ni netkompo-

nenter. Omkostningsvægten for f.eks. fordelingsnet beregnes på baggrund 

af summen af de tre selskabers omkostninger til fordelingsnet divideret med 

længden af fordelingsnet i alle tre selskaber, jf. boks 2.  

51. Med udgangspunkt i både de beregnede omkostningsvægte, som er 

generelle for alle tre selskaber, og det enkelte selskabs faktiske netkompo-

nenter, kan der beregnes et kunstigt omkostningsniveau, som er udtryk for 

det omkostningsniveau et gennemsnitligt dansk gasdistributionsselskab 

ville have haft. Dette beregnede omkostningsniveau sammenlignes herefter 

med selskabernes faktiske omkostninger. 
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Boks 1. Netvolumenmodellen 

Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kategorier af 

selskabernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne består ho-

vedsageligt af en række forskellige netkomponenter, da selskaberne bru-

ger mange omkostninger på at drive nettet. 

Metoden indebærer, at hvert selskab fordeler sine omkostninger ud på en 

række definerede kategorier og samtidig angiver hvilket antal, de har af 

hver. Ved at dividere samtlige selskabers henførte omkostninger med det 

anførte antal beregnes for hver af kategorierne de gennemsnitlige omkost-

ninger. Disse kaldes også for omkostningsvægtene og defineres ved:  

nj
N

omk

w

i

ij

i

ij

j ......,,1, 




 

jw
omkostningsvægt hørende til kategori j 

ijomk
omkostninger henført til kategori j for selskab i 

ijN
antal komponenter på kategori j for selskab i 

For hvert selskab opgøres, hvor mange omkostninger et gennemsnitligt 

selskab ville have forbundet med at drive et net svarende til det pågæl-

dende selskabs net. Dette beløb betegnes netvolumen, og opgøres ved at 

gange hver af selskabets anførte styk med de dertil hørende vægte. 

Ved at dividere selskabets faktiske omkostninger med dets netvolumen 

beregnes et indeks, der udtrykker selskabernes relative effektivitet. Dette 

indeks betegnes omkostningsindekset og er defineret som: 

......,,1, 


j

Nw

omk
e

j

ijj

i
i

 

ie omkostningsindeks for selskab i 

iomk omkostning for selskab i 

jw
omkostningsvægt på kategori j 
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ijN
antal komponenter for selskab i på kategori j 

Selskabernes indekstal opgøres til sidst ved at sammenholde selskabets 

omkostningsindeks med omkostningsindekset for det mest effektive sel-

skab. Indekstallet vil antage en værdi mellem 0 og 100 pct. og beregnes 

dermed som:  

 

%100
i

lav

i
e

e
Indekstal

 

iIndekstal indekstal for selskab i 

lave omkostningsindeks for det mest effektive selskab 

ie omkostningsindeks for selskab i 

 

52. Ved fastsættelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav til 

det enkelte selskab indregnes et forsigtighedshensyn på det selskabsspeci-

fikke effektiviseringspotentiale beregnet vha. netvolumenmodellen. Dette 

hensyn skal bl.a. tage højde for modelusikkerhed.  

53. Effektiviseringskravet skal være rimeligt i forhold til de usikkerhe-

der, der er forbundet med benchmarking. Det er ved fastsættelse af forsig-

tighedshensynet relevant både at afveje hensynet til forbrugerne, som vil 

kunne få lavere distributionspriser ved større effektiviseringskrav, og hen-

synet til distributionsselskaberne.  

54. I reguleringsperioden 2014-2017 skulle det enkelte selskab udligne 

en ottendedel af den samlede effektivitetsforskel pr. år svarende til 50 pct. 

over en fireårig reguleringsperiode. 

55. For reguleringsperioden 2018-2021 udmøntes ligeledes en ottendedel 

af effektiviseringsforskellen pr. år. 

 

OMKOSTNINGSGRUNDLAGET FOR BENCHMARKINGEN 

56. Selve benchmarkingen tager udgangspunkt i en sammenligning af 

selskabernes driftsomkostninger (ekskl. afskrivninger) for 2013-2016. 

Driftsomkostninger er nærmere defineret i § 2, nr. 5, i indtægtsrammebe-

kendtgørelsen. For at opnå et retvisende og anvendeligt resultat er det nød-

vendigt, at selskaberne har foretaget en ensartet fordeling af driftsomkost-

ninger. 
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57. For at kunne sammenligne selskabernes relative omkostningseffekti-

vitet, har Sekretariatet for Energitilsynet udarbejdet en liste på 23 omkost-

ningsposter, hvoraf de 22 omkostningsposter er uændrede i forhold til dem 

der blev anvendt ved afgørelse af den 29. oktober 2013 om foreløbige ind-

tægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne for reguleringsperioden 

2014-2017. Der er tilføjet en omkostningspost, som vedrører omkostninger 

til opgradering af biogasanlæg. Det skyldes, at der er indført nye krav til 

distributionsselskaberne, jf. kapitel 6a om Levering af opgraderet biogas til 

naturgassystemet i Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning om distri-

butionsaktiviteterne (Naturgasforsyningsloven). Det betyder, at der er be-

hov for at inkludere en ny omkostningspost for at give et dækkende og 

målbart billede af de leverede ydelser. 

58. Inden omkostningsstørrelser kan indregnes i netvolumenmodellen er 

det nødvendigt først at fordele samtlige 23 omkostningsposter på en række 

cost drivere. En række af omkostningsposterne fordeles direkte på en cost 

driver, mens andre af omkostningsposterne (overheadomkostninger) forde-

les forholdsmæssigt på samtlige cost drivere. 

 

Boks 2. Fordeling af driftsomkostninger på netkomponenter 
Distributionsselskaberne anmelder til benchmarkinganalysen deres driftsomkostninger for 

2013-2016. I samarbejde med selskaberne har Sekretariatet for Energitilsynet valgt, at 

omkostningerne skal posteres på nedenstående omkostningskategorier. 

 

1 Fordelingsnet 13 Transportafregning 

2 Distributionsnet 14 IT-systemer 

3 Stikledninger 15 Overordnede tekniske aktiviteter 

4 MR-stationer 16 Generel administration 

5 DR-stationer 17 
Målerdifferencer, systemfyldning 

og gastab 

6 Målere hos villakunder 18 Debitortab 

7 Målersystemer hos øvrige kunder 19 
Gas til forvarmning af MR-

stationer 

8 Lovpligtigt tilsyn og rådgivning 20 Elforbrug til drift af MR-stationer 

9 Overvågning 21 Ejendomsskat 

10 Kvalitetssikring 22 Myndighedsbetjening 

11 Fælles netudgifter 23 Biogasomkostninger 

12 Markedsføring   

 

Før benchmarkingen kan gennemføres skal disse 23 omkostningsposter kunne relateres til 

selskabernes fysiske net. Omkostningerne fordeles derfor på 11 forskellige cost drivere – 

dvs. omkostningerne arrangeres efter nedenstående metode i 11 grupper. Hver cost driver 

relaterer sig direkte til en del af selskabernes fysiske net. Sekretariatet har fastsat neden-

stående 10 cost drivere i samarbejde med selskaberne. 

 

1 Fordelingsnet 7 Målere hos øvrige kunder 

2 Distributionsnet 8 Tilsluttet biogas 
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3 Stikledninger 9 Tab på debitorer 

4 MR-stationer 10 § 13 

5 DR-stationer 11 Øvrige 

6 Målere hos villakunder   

 

Af de 23 omkostningsposter relaterer en del sig direkte til en specifik cost driver og kan 

fordeles direkte på denne driver. Andre omkostninger har derimod en mere generel ka-

rakter og kan siges at vedrøre samtlige cost drivere. Disse fordeles derfor forholdsmæssigt 

ud på samtlige cost drivere – også kaldt pro rata fordeling. 

 

Selskaber har svært ved at påvirke visse omkostningsposter og sekretariatet har ikke fun-

det det rimeligt, at pro rata fordelingen også sker på baggrund af disse. Disse omkost-

ningsposter fordeles derfor direkte på cost drivere efter pro rata fordelingen er foretaget 

hvilket betyder, at selve omkostningsfordelingen foretages i tre trin. 

 

Modellen for omkostningsfordeling består således af følgende tre trin:  

         Direkte fordeling 1

         Forholdsmæssig fordeling

         Direkte fordeling 2

  

 
Direkte fordeling 1 

  Omkostningspost   Netkomponent 

  Fordelingsnet → Fordelingsnet 

  Distributionsnet → Distributionsnet 

  Stikledninger → Stikledninger 

  MR-stationer → MR-stationer 

  DR-stationer → DR-stationer 

  Målere hos villakunder → Målere hos villakunder 

  Målere hos øvrige kunder → Målere hos øvrige kunder 

  Biogasomkostninger → Tilsluttet biogas 

 Tab på debitorer → Målere hos villakunder 

  Lovpligtigt tilsyn og rådgivning → § 13 

  Energisparerådgivning → Øvrige 

  Overvågning → § 13 

  Kvalitetssikring → § 13 

  

Pro rata fordeling 

Omkostningspost                                                              Cost Driver 

      Fordelingsnet 

  Fælles netudgifter   Distributionsnet 

  Markedsføring   Stikledninger 

  Transportafregning → MR-stationer 

  IT-systemer   DR-stationer 

  Overordnede tekniske aktiviteter   Målere hos villakunder 

  Generel Administration   Målere hos øvrige kunder 

   Tab på debitorer 

      Tilsluttet biogas 
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      § 13 

      Øvrige 

  

Direkte fordeling 2  

  Omkostningspost   Cost Driver 

  Målerdifferencer, systemfyldning og gastab → § 13 

  Gas til forvarmning af MR-stationer → Øvrige 

  Elforbrug til drift af MR-stationer → Øvrige 

  Ejendomsskat  → Øvrige 

  Myndighedsbetjening → § 13 

  

  

 

 

59. Inden selskabernes driftsomkostninger anvendes i netvolumenmodel-

len foretages der dog tre korrektioner af bruttodriftsomkostningerne. Som i 

den foregående reguleringsperiode udeholdes såkaldte ekstraordinære om-

kostninger af grundlaget for benchmarkingen. Det drejer sig om følgende 

tre omkostningskategorier: 1) Direkte indtægter/omkostninger afholdt af 3. 

part, 2) Dokumenterede afskrivninger ved tilkøbte ydelser og 3) Atypiske 

omkostninger. 

KORREKTIONER AF BRUTTODRIFTSOMKOSTNINGER 

60. Energitilsynet lægger vægt på, at de indsendte omkostninger, som 

ønskes undtaget fra benchmarking, er en del af det samlede regulerings-

mæssige regnskab, som revisor har erklæret sig om.  På den baggrund vur-

derer Energitilsynet, at de indmeldte omkostninger der kan undtages følger 

den af Energitilsynet udarbejdede vejledning for omkostninger, der kan 

undtages benchmarking. 

DIREKTE INDTÆGTER 

61. Direkte indtægter er indtægter, som selskaberne modtager til dæk-

ning af enkelte omkostningsposter. Dette drejer sig eksempelvis om om-

kostninger vedr. pålagte omlægninger af ledningssystemet eller overgrav-

ninger af ledninger. Da selskaberne påføres disse omkostninger af tredje 

part, indgår disse ikke i benchmarkingen. 

62. Direkte indtægter kan endvidere være indtægter fra forsikringssel-

skaber, hvor der i selskabets omkostninger findes en tilsvarende udgift. 

Tabel 1 viser selskabernes indberettede beløb vedr. direkte indtægter. 

 

 

 



 
Side 13/16 

TABEL 1 | DIREKTE INDTÆGTER  

T.kr. DGD HMN NGF 

2013 10.458 28.970 0 

2014 10.208 32.084 0 

2015 9.045 32.767 3.010 

2016 9.128 24.601 0 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

63. På baggrund af høringssvar fra HMN, vurderer Sekretariatet for 

Energitilsynet, at indtægter forbundet med standardgebyrer indgår i bench-

markingen, mens indtægter forbundet med ikke-standardgebyrer holdes ude 

af omkostningsgrundlaget til brug for benchmarkingen, jf. bilag 5, hvortil 

der henvises.  

DOKUMENTERET AFSKRIVNING OG FORRENTNING VED TILKØBTE YDELSER OG 

HUSLEJE 

64. Dokumenteret afskrivning og forrentning ved tilkøbte ydelser og 

husleje omfatter afskrivning og forrentning, som måtte være indeholdt i 

driftsomkostningerne som følge af outsourcede tjenester. Benchmarking-

analysen sammenligninger udelukkende selskabernes driftsomkostninger og 

eventuelle afskrivningselementer i tilkøbte ydelser bliver derfor modregnet. 

I modsat fald ville selskabernes valg af outsourcing/inhouse strategi have 

indflydelse på benchmarkinganalysens resultater. Tabel 2 viser de beløb 

vedr. afskrivning og forrentning, der modregnes i benchmarkingen. 

TABEL 2 | DOKUMENTERET AFSKRIVNING OG FORRENTNING VED TILKØBTE 

YDELSER OG HUSLEJE 

T.kr. DGD HMN NGF 

2013 5.526 0,00 4.621 

2014 5.325 0,00 5.044 

2015 6.330 0,00 4.343 

2016 19.374 0,00 4.529 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

ATYPISKE OMKOSTNINGER 

65. Atypiske omkostninger er omkostninger, der er atypiske og ekstraor-

dinære i benchmarkingåret i forhold til, hvad der kan anses som ordinære 

omkostninger for det enkelte selskab. Et eksempel på atypiske omkostnin-

ger kan være særligt markante fratrædelsesgodtgørelser mv., hvor eksem-
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pelvis udgiften vedrører en anden periode end det år, hvor godtgørelsen er 

driftsført. 

66. Der skal foreligge dokumentation på de anmeldte atypiske omkost-

ninger og fradraget heraf i benchmarkingen vil afhænge af en konkret vur-

dering. Tabel 3 viser en oversigt over selskabernes anmeldelser og sekreta-

riatets vurdering heraf. 

67. Selskaberne kan ansøge om, at atypiske omkostninger holdes ude af 

benchmarkingen.  

68. HMN har indsendt ansøgning vedrørende fratrædelsesgodtgørelser, 

jf. nedenstående Tabel 3. 

 

TABEL 3 | EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER 

 

T.kr. Indberettet Beskrivelse Undtages benchmark Energitilsynets- 

begrundelse 

2016 2.290 Fratrædelses-

godtgørelser 

Ja Sekretariatet for Ener-

gitilsynet vurderer, at 

større fratrædelses-

godtgørelser  kan und-

tages, da de udgør en 

ekstraordinær omkost-

ning i forhold til et al-

mindeligt år 

Kilde: HMN’s  reguleringsregnskab, indberetningsskema 5 

 

69. Af Tabel 4 fremgår de gennemsnitlige nettoomkostninger for perio-

den 2013-2016 for de tre naturgasdistributionsselskaber.  

TABEL 4 | GENNEMSNITLIGE NETTOOMKOSTNINGER TIL NETVOLUMENMODELLEN 

 

T. kr. Brutto- 

omkostninger 

Afholdt af  

tredjepart 

Afskrivninger Atypiske   

omkostninger 
Netto- 

omkostninger 

DGD 165.410 -9.710 -9.139  146.562 

HMN 270.951 -29.606  -572 236.501 

NGF 57.502  -753  -4.634   52.115  

Kilde: Selskabernes reguleringsregnskaber, indberetningsskema 5 
 

70. De videre beregninger i netvolumenmodellen er således baseret på 

de totale nettoomkostninger, jf. Tabel 4.  

BENCHMARKING 

71. Benchmarking udføres ved hjælp af netvolumenmodellen, hvor det 

alene er selskabernes driftsomkostninger, der inkluderes i beregningerne.  
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72. Det fremgår i indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, stk. 4, at bereg-

ningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker på baggrund 

af en sammenligning (benchmarking) af selskabernes driftsomkostninger i 

den foregående reguleringsperiode. Driftsomkostninger er i § 2 defineret 

ved: ”Omkostninger i forbindelse med distributionsaktiviteter til indkøb af 

energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse og andre 

driftsomkostninger, herunder omkostninger omfattet af § 9, stk. 1, nr. 2, i 

lov om naturgasforsyning, men bortset fra omkostninger omfattet af § 13 og 

§ 19, stk. 3, i denne bekendtgørelse.” 

73. Det betyder således, at selskabernes § 13-omkostninger samt de så-

kaldte ”øvrige omkostninger” er udeladt af beregningerne.  

74. Ifølge benchmarkingen har DGD det laveste omkostningsindeks og 

selskabet får derfor beregnet indekstallet 100. HMN og NGF får beregnet et 

lavere indekstal, hvis størrelse afhænger af forholdet mellem det pågælden-

de selskabs omkostningsindeks og omkostningsindekset for DGD. 

75. Vha. netvolumenmodellen beregnes for DGD et indekstal på 100, 

HMN får indekstallet 94 mens der for NGF beregnes et indekstal på 75. 

TABEL 5 | RESULTAT AF BENCHMARKING 

 DGD HMN NGF 

Driftsomkostninger (t.kr.)          77.156         141.142          26.802  

Netvolumen (t.kr.)          82.370         140.375           21.354  

Omkostningsindeks                   0,937                   0,998                   1,255  

Indekstal (pct.) 100 94 75 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

76. Resultatet af benchmarkingen får betydning for selskabernes effekti-

viseringskrav i procent og dermed den faktiske udmøntning i kr.  

FASTSÆTTELSE AF SELSKABSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGSKRAV 

77. De i Tabel 5 angivne indekstal for gasdistributionsselskaberne om-

sættes til et årligt effektiviseringskrav idet en ottendedel af effektivitetsfor-

skellen pr. år udlignes over en fireårig periode.   

78. DGD er det mest omkostningseffektive selskab med et indekstal på 

100, hvilket fremgår af benchmarkingen i Tabel 5. Som følge heraf pålæg-

ges selskabet ikke et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i regule-

ringsperioden 2018-2021. 

79. HMN opnår i benchmarkingen et indekstal på 94 og selskabet på-

lægges dermed et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i regulerings-

perioden 2018-2021 på 0,75 pct. 
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80. NGF opnår i benchmarkingen et indekstal på 75 og selskabet pålæg-

ges dermed et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i reguleringspe-

rioden 2018-2021 på 2,87 pct.  

81. Af Tabel 6 fremgår de selskabsspecifikke effektiviseringskrav for de 

tre naturgasdistributionsselskaber. 

TABEL 6 | SELSKABSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGSKRAV 

Pct. DGD HMN NGF 

Selskabsspecifikke effektiviseringskrav 0,00 0,75 2,87 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

AFSNIT 3: SAMLEDE EFFEKTIVISERINGSKRAV 

82. På ovennævnte baggrund fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet 

det samlede årlige effektiviseringskrav til det enkelte naturgasdistributions-

selskab, jf. § 16. stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelsen, som anført i Ta-

bel 7Tabel 7.  

83. Effektiviseringskravene fastsættes som procentsatser af omkost-

ningsrammen, ekskl. afskrivninger, inden pris- og lønregulering. 

TABEL 7 | DE SAMLEDE ÅRLIGE EFFEKTIVISERINGSKRAV FOR PERIODEN 2018-

2021 

 DGD HMN NGF 

Selskabsspecifikt effektiviserings-

krav i pct. af omkostningsrammen 

(pct. pr. år) 

0,00 0,75 2,87 

Generelt effektiviseringskrav angivet 

i pct. af omkostningsrammen  (pct. 

pr. år) 

0,72 0,72 0,72 

Samlede effektiviseringskrav i 

pct. af omkostningsrammen (pct. 

pr. år) 

0,72 1,47 3,59 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 


