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Bilag 1 – Detaljeret gennemgang af model for økonomisk effektivitet
Sekretariatet for Energitilsynet redegør i dette bilag for, hvordan netvolumenmodellen bliver anvendt til at fastsætte effektiviseringskravet for et givent netselskab.
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Benchmarkingen af netselskabernes kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau og enkeltkundeniveau, samt fastsættelse og udmøntning af
en ét-årig forbrugerkompensation som følge af mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet er beskrevet i bilag 6-7.

1. Kategorier af netselskaber
Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en benchmarking af tre separate kategorier af netselskaber:
•
•
•

50 kV selskaber
Distributionsselskaber
Transformerforeninger

Datagrundlaget for dette års benchmarking er selskabernes indberetninger af
netkomponenter og reguleringsregnskaber for 2013. Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere valgt fortsat at anvende de fastsatte omkostningsækvivalenter for 2005.
Herefter følger en beskrivelse af den udarbejdede separate benchmarking af
de to kategorier af netselskaber.

2 af 163

2. Netvolumenmodellen
Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kategorier for
selskabernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne består hovedsageligt af en række forskellige netkomponenter, da selskaberne bruger
mange omkostninger på at vedligeholde og afskrive nettet. For eksempel
udgør antallet af km kabel en selvstændig kategori, fordi selskabers omkostninger til vedligeholdelse og afskrivning stiger med antallet af km kabel.
Kategorierne består udover en række netkomponenter også af omkostninger
til kundehåndtering og administrationsomkostninger. Alle 24 kategorier
fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Kategorier af netkomponenter og omkostningsposter
1 132 kV-felt, åben
13 50/10 kV-transformer
2 132 kV-felt, gasisoleret
14 10 kV-felt
3 132 kV-kabel
15 10 kV-kabel
4 132 kV-kabel, sø
16 10 kV-kabel, sø
5 132 kV-luftledning, enkelttracé
17 10 kV-luftledning
6 132 kV-luftledning, dobbelttracé
18 10/0,4 kV-station
7 132/50 kV-transformer
19 0,4 kV-kabel
8 50 kV-kabel
20 0,4 kV-luftledning
9 50 kV-kabel, sø
21 Målere - fjernaflæsning
10 50 kV-luftledning
22 Målere - ikke-fjernaflæsning
11 50 kV-felt, åben
23 Kunderelaterede omkostninger
12 50 kV-felt, gasisoleret
24 Administrationsomkostninger
1 Driftsomkostninger
6 Omkostninger til smart grid
2 Kunderelaterede omkostninger
7 Årets afskrivninger
3 Administration
8 Afskrivninger til fjernaflæste målere
4 Omkostninger til nettab
9 Afskrivninger til smart grid
Omkostninger til drift og vedligehold af
5
10 Leveret mængde elektricitet (kWh)
fjernaflæste målere
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Bemærk at netkomponent-kategoriernes definitioner indeholder flere underkomponenter. Kategorier med komponenter på 132 kV-niveau indeholder
også komponenter på 150 kV-niveau. Tilsvarende indeholder kategorier
med komponenter på 50 kV-niveau også komponenter på 60 kV-niveau,
mens der i kategorier af komponenter på 10 kV-niveau også indgår komponenter på 15 kV og 20 kV-niveau.
Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet omkostningsækvivalenter for
hver af de 24 forskellige kategorier. Omkostningsækvivalenterne er fastsat
ud fra indberetninger vedr. regnskabsåret 2005 fra elnetselskaberne.
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Hvert elnetselskab har således indberettet selskabets samlede omkostninger
– både driftsomkostninger og afskrivninger – fordelt på de 24 kategorier1.
Derudover har elnetselskaberne indberettet, hvor mange enheder de har af
hver af de 24 kategorier.
Ved at dividere de henførte omkostninger med anførte styk opnås et udtryk
for selskabernes gennemsnitlige enhedsomkostninger for hver af de 24 kategorier. Det er disse gennemsnitlige enhedsomkostninger, der betegnes omkostningsækvivalenterne og er således defineret ved:

wj

∑ omk
=
∑N

ij

i

ij

i

hvor wj angiver omkostningsækvivalent hørende til kategori j, omkij angiver
selskab i’s omkostninger til kategori j og Nij angiver selskab i’s antal enheder af kategori j.
For hvert selskab opgøres, hvor mange omkostninger et gennemsnitligt selskab ville have ved at drive et net svarende til det pågældende selskabs net.
Dette beløb betegnes netvolumen og opgøres ved at gange hvert af selskabets anførte enheder med de dertilhørende omkostningsækvivalenter.
Netvolumen

i

=

∑ (w

j

× N ij )

j

Netvolumen sammenholdes herefter med selskabernes faktiske omkostninger til drift af nettet. Omkostningerne til drift og afskrivninger fremgår af
selskabernes reguleringsregnskaber og indeholder alle omkostningsposter,
herunder også eventuelle ekstraordinære omkostninger.
I udgangspunktet indgår samtlige af et selskabs omkostninger i netvolumenmodellen, da disse må antages at afspejle selskabets økonomiske effektivitet. Imidlertid har Energitilsynet, i forbindelse med tidligere års afgørelser vedr. benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet, holdt
omkostninger til nettab og ekstraordinære omkostninger ude af benchmarkingen. Bilag 3 indeholder en gennemgang af ekstraordinære omkostninger.
På den baggrund defineres omkostningsgrundlaget for benchmarkingen
som:
Omki = driftsomki + afskrivningeri − nettabi − ekstraordinæreomki

1

For så vidt angår søkabler, kunderelaterede omkostninger og administration findes alene
en driftsækvivalent. Se mere om ækvivalenterne for søkabler i tabel 3 i dette bilag.
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hvor driftsomki angiver driftsomkostninger for selskab i ifølge reguleringsregnskab, afskrivningeri angiver afskrivninger for selskab i ifølge reguleringsregnskab, nettabi angiver omkostninger for selskab i til nettab ifølge
reguleringsregnskab og ekstraordinæreomki angiver omkostninger for selskab i, som Energitilsynet godkender som værende ekstraordinære.
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 nedenfor:

ei =

omk i
Netvolumeni

Distributionsselskaberne er i forskelligt omfang påvirket af fordyrende
rammevilkår, og af den årsag foretages en korrektion af selskabernes omkostningsindeks inden selskabernes relative effektivitet fastsættes. Dette indeks benævnes det korrigerede omkostningsindeks . Metoden til fastsættelsen er beskrevet i bilag 2.
Et selskabs effektiviseringspotentiale kan efterfølgende fastsættes ved at
sammenholde det individuelle selskabs omkostningsindeks med et vægtet
gennemsnit af omkostningsindeksene for de mest effektive selskaber. Gennemsnittet af de mest omkostningseffektive selskaber betegnes benchmarkbasis.
De mest omkostningseffektive selskaber er defineret som de selskaber, der
har det laveste omkostningsindeks (eller korrigerede omkostningsindeks for
distributionsselskaberne), og som tilsammen udgør 10 pct. af den samlede
netvolumen (20 pct. for transformerforeninger). Denne afgrænsning af de
mest effektive selskaber benævnes også fraktilgrænsen.
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 pct. Hvis forskellen er
større end 20 pct., udgår det mest omkostningseffektive selskab af det gennemsnit, som de øvrige selskaber sammenlignes med.
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2.1. Benchmarkbasis
Beregningen af benchmarkbasis indeholder to trin. Først beregner Sekretariatet for Energitilsynet det omkostningsindeks, som præcist svarer til fraktilgrænsen (10 pct. for distributionsselskaber og 20 pct. for transformerforeninger). Dernæst beregnes et vægtet gennemsnit af fraktilgrænsens omkostningsindeks og omkostningsindeksene for samtlige selskaber.
Omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen beregnes ved en lineær interpolation mellem de to selskaber, der ligger umiddelbart over og under
fraktilgrænsen. Den beregnede værdi udtrykker det omkostningsindeks, som
et selskab forventeligt måtte have, hvis det var placeret præcist på fraktilgrænsen.
Omkostningsindekset beregnes ved formlen:

OI F = OI U +

(OI O − OI U )
⋅ ( F − AU )
( AO − AU )

hvor OIF angiver omkostningsindekset for fraktilgrænsen, OIO angiver omkostningsindekset for det selskab, som ligger lige over fraktilgrænsen, OIU
angiver omkostningsindekset for det selskab, som ligger lige under fraktilgrænsen, AO angiver den akkumulerede netvolumen (i pct.) lige over fraktilgrænsen, AU angiver den akkumulerede netvolumen (i pct.) lige under fraktilgrænsen og F angiver fraktilgrænsen i pct.
Andelen af netvolumen for observationen på fraktilgrænsen beregnes ved
formlen:
U

NV F = F ⋅ ∑ NV i − ∑ NV i
0
23
123 1
akkumulere t
netvolumen

hvor F angiver fraktilgrænsen i pct.

akkumulere t
netvolumen
under
fraktilgræ nsen

Benchmarkbasis er illustreret i figur 1. Først bestemmes omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen ved en akkumuleret netvolumen på 10 pct.
(den grønne lodrette linje)2. Dernæst beregnes benchmarkbasis som et vægtet gennemsnit af dette punkt og omkostningsindeksene for de observationer
med en akkumuleret netvolumen på mindre end eller lig 10 pct. (omkostningsindeksene til venstre for fraktilgrænsen).

2

For transformerforeninger er fraktilgrænsen 20 pct.
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Omkostningsindeksene til højre for fraktilgrænsen er højere end benchmarkbasis. Dette illustrerer, at disse selskaber har et effektiviseringspotentiale i forhold til selskaberne i benchmarkbasis.
Figur 1. Illustration af benchmarkbasis for distributionsselskaber (eksempel)
Omk.indeks
2,0
1,8
1,6

Fraktilgrænse (10 pct.)

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Selskaber
Korrigeret omkostningsindeks

Benchmarkbasis (10 pct.)

Omk.indeks
0,65
Fraktilgrænse (10 pct.)
0,64
0,63
0,62
0,61
0,60
0,59

Selskaber
Korrigeret omkostningsindeks

Benchmarkbasis (10 pct.)

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter benchmarkbasis på baggrund af
omkostningsindekset svarende til fraktilgrænsen og omkostningsindeksene
for selskaberne indenfor fraktilgrænsen.
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Benchmarkbasis er således et vægtet gennemsnit af de 10 pct. laveste korrigerede omkostningsindeks for distributionsselskaber og 20 pct. laveste korrigerede omkostningsindeks for transformerforeninger3.
Benchmarkbasis beregnes ved formlen:

∑ (e
F

k
i

⋅ NVi

0

)
,

F

∑ NV

i

0

hvor F angiver fraktilgrænsen ved en akkumuleret netvolumen på hhv. 10
eller 20 pct.
Omkostningsindekset ved fraktilgrænsen for distributionsselskaber er illustreret grafisk i figur 2.
Figur 2. Illustration af omkostningsindeks ved fraktilgrænsen (eksempel)

E
C

A

D

B

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Figur 2 viser, at benchmarkbasis er et gennemsnit af de fire omkostningsindeks, A, B, C og D. Selskab A og B’s omkostningsindeks ligger under det
beregnede benchmarkbasis, og de får derfor ikke beregnet et effektiviseringspotentiale. Selskab C, der også er en del af beregningsgrundlaget, har
et omkostningsindeks, der er højere end det beregnede benchmarkbasis og
får derfor beregnet et effektiviseringspotentiale på trods af, at selskabet er

3

De hhv. 10 og 20 pct. laveste omkostningsindeks findes ved at sammenveje hhv. 10 pct.
og 20 pct. af netvolumen.
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en del af beregningsgrundlaget. Elnetselskaber kan dermed godt blive pålagt
et effektiviseringskrav på trods af, at de har været en del af beregningsgrundlaget for benchmarkbasis.
Det er vigtigt at skelne mellem selskaber, der er en del af beregningsgrundlaget for benchmarkbasis og de mest effektive selskaber, hvis omkostningsindeks er lavere end benchmarkbasis. De mest effektive selskaber har pr. definition ikke et effektiviseringspotentiale4. Alle andre selskaber, inklusive
selskaber fra beregningsgrundlaget, har pr. definition et effektiviseringspotentiale.
2.2. Beregning af effektiviseringspotentiale
Beregningen af effektiviseringspotentialet afhænger af, hvilken korrektionsmetode der anvendes til at korrigere for kundetæthed (logaritmisk vs. lineær), når det korrigerede omkostningsindeks bestemmes.
På denne baggrund beregnes effektiviseringspotentialet i pct. på en af følgende måder:
Lineær korrektion:

Potentiale=

eki -e*
ei

Logaritmisk korrektion:

Potentiale=

eki -e*
eki

hvor ei angiver omkostningsindekset for selskab i, eki angiver det korrigerede
omkostningsindeks for selskab i og e* angiver benchmarkbasis.
Årsagen til de forskellige potentialeberegninger er nærmere beskrevet i bilag 2.
Effektiviseringspotentialet kan antage værdier mellem 0 og 100 pct. og udtrykker det individuelle selskabs effektiviseringspotentiale.

4

Ved anvendelse af flere benchmarkingmodeller, som ved afgørelsen i 2014, er det alene
selskaber, som måles effektive i begge modeller, som ikke har et effektiviseringspotentiale.
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2.3. Udmøntning af krav
En fjerdedel5 af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som et
effektiviseringskrav for distributionsselskaber. For 2014 er det individuelle
effektiviseringskrav for elnetselskaberne dermed bestemt ved:
Effektiviseringskravi = (Effektiviseringspotentialei /4)
For hvert elnetselskab angiver det beregnede effektiviseringskrav den procentdel af elnetselskabets påvirkelige omkostninger, som Sekretariatet for
Energitilsynet pålægger elnetselskabet at reducere sin indtægtsramme varigt
med i 2015.
Selskabernes påvirkelige omkostninger er defineret som selskabernes omkostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte
ekstraordinære omkostninger.
2.3.1. Eksempel på udmøntning af krav og indhentningsperiode
I figur 3 og tabel 2 nedenfor illustreres den faktiske udmøntning af et effektiviseringspotentiale på 10 pct. (b i tabel 2) for et selskab med et samlet omkostningsgrundlag (driftsomkostninger og afskrivninger) på 10 mio. kr. (a)
og en andel af påvirkelige omkostninger i forhold til omkostningsgrundlaget
svarende til gennemsnittet i årets benchmarking (52 pct.) (d).
Figur 3. Eksempel på udmøntning af beregnet potentiale

beregnet potentiale på
omkostningsgrundlaget

beregnet potentiale på
påvirkelige omkostninger

Faktisk udmøntet
effektiviseringkrav

Resterende potentiale
som falder bort

kr. 1.000.000 kr. 520.000 kr. 130.000 kr. 130.000 kr. 130.000 kr. 130.000

Figur 3 illustrerer således, hvordan det beregnede potentiale på 10 pct. udmøntes i kr. Det er vigtigt at bemærke, at selskabet faktiske krav er 130.000
kr. De resterende 390.000 kr. fra det beregnede potentiale på de påvirkelige
5

En syvendedel for transformerforeninger.
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omkostninger bliver ikke udmøntet, hverken det pågældende år eller efterfølgende år. Benchmarkingen foretages året efter på ny, og dermed vil der
være en helt ny kravudmøntning året efter, som igen følger princippet i figur
3.
I eksemplet i tabel 2 er det antaget, at benchmarkbasis er konstant over hele
perioden, dvs. de bedste 10 pct. af selskaberne målt ved netvolumen effektiviserer sig ikke yderligere.
Tabel 2. Eksempel på indhentning af beregnet potentiale
År
1
2
10
20
30
Omkostningsa
10.000.000 9.870.000 9.285.544 9.070.936 9.017.622
grundlag
Effektiviseringsb
10,00%
8,81%
3,08%
0,78%
0,20%
potentiale
Effektiviseringsc
2,50%
2,20%
0,77%
0,20%
0,05%
krav (pct.) (b/4)
Påvirkelige
d omkostninger
5.200.000 5.132.400 4.828.483 4.716.887 4.689.164
(52 %*a)
Effektiviseringse
130.000
113.100
37.121
9.222
2.291
krav (kr.) (c*d)
Reelt effektiviseringsf
1,30%
1,15%
0,40%
0,10%
0,03%
krav (pct.) (e/a)
Akkumuleret eff.
g
130.000
243.100
751.577
938.286
984.669
krav (kr.)
Indhentet eff.
h
13,0%
24,3%
75,2%
93,8%
98,5%
potentiale (pct.) (f/b)

I overensstemmelse med perioden for indhentning af effektiviseringspotentialet (4 år) får selskabet et effektiviseringskrav på 2,5 pct. (c = b/4). Dette
omregnes til kroner ved at multiplicere effektiviseringskravet i pct. med selskabets påvirkelige omkostninger (e = c*d). Effektiviseringskravet i kroner
bliver således 130.000 kr. – reelt svarende til 1,3 pct. af selskabets omkostninger (f = e/a), jf. tabel 2. Selskabet har således indhentet 13 pct. af det opgjorte effektiviseringspotentiale i år 1 (h).
Selskabets omkostningsgrundlag falder herefter til 9.870.000 kr. i år 2,
hvoraf de påvirkelige omkostninger nu udgør 5.132.400 kr. Det antages nu i
dette eksempel, at de mest effektive selskaber ikke har forbedret sig i den
mellemliggende periode6. Selskabet skal derfor fortsat reducere sine samlede omkostninger til 9 mio. kr. for at være blandt de mest effektive.

6

I virkelighedens verden kan de mest effektive selskaber naturligvis godt have reduceret
deres omkostninger. Det ville indebære at effektiviseringspotentialet i år 2 ville være anderledes og større.
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Ved at fortsætte denne beregning over en længere periode fås nedenstående
profil for selskabets faktiske indhentning af effektiviseringspotentialet.
Beregningseksemplet illustrerer, at Sekretariatet for Energitilsynets faktiske
udmøntning af effektiviseringspotentialet for det første giver selskaberne en
væsentlig længere tidshorisont end 4 år til at indhente de beregnede faktiske
effektiviseringskrav i udgangspunktet. Det fremgår således af tabel 2, at selskabet efter 10 år har indhentet ca. 75 pct. af effektiviseringspotentialet fra
år 1 og efter 20 år ca. 94 pct.
Figur 4. Eksempel på indhentning af effektiviseringskrav (pct.)

Beregningseksemplet illustrerer ligeledes, at hvis selskaberne reducerer deres omkostninger, som angivet i benchmarkingen, vil problemstillingen
vedr. akkumulerede effektiviseringskrav, der overstiger effektiviseringspotentialer ikke forekomme. Dette skyldes, at hvis selskaberne reducerer deres
driftsomkostninger med det pålagte krav, vil selskabet, givet at benchmarkbasis er relativt konstant, få et gradvist mindre potentiale desto nærmere de
kommer på det omkostningsniveau, der afspejles i benchmarkbasis.
Eksemplet vil ikke ændre sig væsentligt, hvis benchmarkbasis ændrer sig.
Dvs. hvis selskaberne i benchmarkbasis effektiviserer sig yderligere, medfører det, at de øvrige selskaber også skal effektivisere sig yderligere for at
følge med markedet.
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3. Beregningsgrundlag for omkostningsækvivalenter
Omkostningsækvivalenterne er fastsat på baggrund af omkostningsdata fra
2005. I 2007 indberettede i alt 110 selskaber omkostningsdata for 2005 til
Sekretariatet for Energitilsynet. Det var imidlertid ikke muligt for alle selskaber at foretage en fordeling af omkostninger på det ønskede specifikationsniveau, da en række selskaber til daglig benyttede sig af konteringssystemer, der indeholdt færre omkostningskategorier.
Sekretariatet udvalgte derfor 48 indberetninger, der blev vurderet til at være
af høj kvalitet, til at fastlægge omkostningsækvivalenterne på baggrund af.
De 48 udvalgte indberetninger fordeler sig på 7 indberetninger fra regionale
transmissionsselskaber7, 35 indberetninger fra distributionsselskaber samt 6
indberetninger fra transformerforeninger.
Ved at benytte de vægte, som omkostningsækvivalenterne udtrykker, korrigerer netvolumenmodellen for forskelle i selskabernes udstrækning og opbygning af net. Modellen tillader selskaber med relativt flere kabler på 50
kV-niveau end kabler på 10 kV-niveau at afholde flere omkostninger samlet
set end et selskab med relativt flest kabler på 10 kV-niveau. Netvolumenmodellen kan på denne måde anvendes til at sammenligne selskabernes omkostninger – dvs. driftsomkostninger og afskrivninger.
Omkostningsækvivalenter består for flere af kategorierne af en driftsækvivalent og en afskrivningsækvivalent, jf. tabel 3 og 4. Omkostningsækvivalenterne for hver af kategorierne 1 til 24 for distributionsselskaber og transformerforeninger er opgjort ved at dividere de henførte omkostninger med
antal netkomponenter i den givne gruppe. Dette giver et udtryk for de gennemsnitlige enhedsomkostninger for hver kategori.
Drifts- og afskrivningsækvivalenten for fjernaflæste målere (kategori 21)
fastsættes i forbindelse med årets benchmarking-afgørelse. Se nærmere herom i bilag 5.
Driftsækvivalenten for hhv. 50kV kabel, sø og 10 kV kabel, sø blev fastsat i
forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013. Selskabernes indberetninger viste, at en stor del af de eksisterende søkabler var så
gamle, at de var fuldt afskrevet, og den daværende afskrivningsækvivalent
for 50 kV kabler afspejlede derfor et gammelt elnet, der står foran udskiftning. Sekretariatet for Energitilsynet vurderede derfor, at afskrivningselementet skulle udgå af benchmarkingen.

7

De regionale transmissionsselskaber benchmarkes ikke længere i Energitilsynets model
efter Energinet.dk’s opkøb af disse 1. januar 2012.
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Når afskrivningselementet fjernes indebærer det, at selskaber, der ejer søkabler, kan få fratrukket deres afskrivninger hertil som ekstraordinære omkostninger fra den samlede årlige afskrivning. Dette sker under den forudsætning, at selskaberne kan dokumentere, at anlægsinvesteringen i søkabler
har været i udbud, således at omkostningerne til investeringen er afholdt på
markedsmæssige vilkår. Samtidig udgår afskrivningsækvivalenten fra
benchmarkingmodellen, således at selskaberne ikke længere får medregnet
netvolumen for afskrivningen.
Sekretariatet for Energitilsynet estimerede en driftsækvivalent til de løbende
vedligeholdelsesomkostninger på baggrund af selskabernes indberettede
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til de pågældende søkabler.
Resultatet af fastsættelsen af ækvivalenterne for søkabler kan ses i tabel 3.
Tabel 3. Sekretariatet for Energitilsynets vurdering af drift og afskrivning af søkabler
kV-niveau
Omkostningstype
Vurdering
10-20 kV

Drift

Ækvivalent på 20.314 kr.
+ mulighed for ansøgning om
ekstraordinær omkostning ved brud

10-20 kV

Afskrivning

Udgår af benchmarkingen

50-60 kV

Drift

Ækvivalent til 12.088 kr.
+ mulighed for ansøgning om
ekstraordinær omkostning ved brud

50-60 kV
Afskrivning
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Udgår af benchmarkingen

Omkostningsækvivalenten for administrationsomkostninger (kategori 24) er
udregnet ved at dividere de henførte omkostninger med de forventede omkostninger til drift og vedligehold samt kundeadministration. Det skyldes, at
administrationsomkostninger kan indeholde både drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt kundehåndtering.

14 af 163

Tabel 4 viser de beregnede ækvivalenter for de 24 kategorier.
Tabel 4. Omkostningsækvivalenter for distributionsselskaber og transformerforeninger
Drifts- Afskrivnings- OmkostningsKategori Type
ækvivalent
ækvivalent ækvivalent i alt
1
132kV felt, åben
72.553
91.374
163.927
2
132kV felt, gasisoleret
98.833
212.326
311.160
3

132 kV kabel

17.706

112.047

129.753

4

132kV kabel, sø

2.865

38.712

41.578

5

132kV luftledning, enkelttracé

6.952

17.440

24.393

6

132kV luftledning, dobbelttracé

10.192

22.300

32.492

7

132/50kV transformer

139.970

112.890

252.860

8

50 kV kabel

19.953

37.161

57.115

9

50kV kabel, sø

12.088

-

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

10 kV kabel

3.234

4.982

8.215

16

10 kV kabel, sø

20.314

-

17

10kV luftledning

6.616

2.514

9.129

18

10/0,4kV station

2.454

4.100

6.554

19

0,4 kV kabel

5.108

4.423

9.531

20

0,4 kV luftledning

11.106

2.360

13.467

21

Målere - fjernaflæsning

69

75

145

22

Målere - ikke fjernaflæsning

56

19

74

23

Kunderelaterede omkostninger

179

179

24
Administration
0,38
0,38
Note: Tallene i tabellen er afrundet og den samlede omkostningsækvivalent kan således afvige fra summen af hhv. driftsækvivalenten og afskrivningsækvivalenten.
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.
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Tabel 5 viser en oversigt over metoder til fastsættelse af omkostningsækvivalenter. For hver kategori specificeres dels, hvilke aktiviteter der driver
omkostningerne, og dels hvilken størrelse omkostningerne normeres med,
for at udregne omkostningsækvivalenten.
Tabel 5. Metode til fastsættelse af omkostningsækvivalenter
Aktiviteter der driver
Kategori Omkostningsækvivalent
omkostninger
Medarbejdere i marken
Driftsomkostninger
samt materiel
1-22
Afskrivninger på anAfskrivninger
lægsinvesteringer
IT-systemer og ser23
Kunderelaterede omkostninger
vicemedarbejdere

24

Administrationsomkostninger

Backup funktion til
drift- og vedligehold,
kunderelaterede omkostninger samt energirådgivning

Normeringsstørrelse
Antal netkomponenter
Antal netkomponenter
Antal målere
Forventede omkostninger (driftsvolumen) til
drift- og vedligehold,
kundehåndtering samt
energirådgivning.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

16 af 163

4. Udvikling i netkomponenterne
Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget en sammenligning af selskabernes indberettede netkomponenter i 2012 og 2013. Udviklingen er vist i
tabel 6.
Tabel 6. Udvikling i netkomponenter 2012-2013 for alle elnetselskaber
Regnskabsår
Kategori

Enhed

2012

2013

Ændring
2012-2013
Antal
Pct.

1 132kV felt, åben

stk.

0

0

0

-

2 132kV felt, gasisoleret

stk.

2

2

0

0

3 132kV kabel

km

0

0

0

-

4 132kV kabel, sø

km

0

0

0

-

5 132kV luftledning, enkelttracé

km

0

0

0

-

6 132kV luftledning, dobbelttracé

km

46

46

0

0

stk.

41

2

-39

-95

8 50kV kabel

km

2.471

2.991

520

21

9 50kV kabel, sø

km

89

116

27

31

10 50kV luftledning

km

4.199

5.284

1.085

26

11 50kV felt, åben

stk.

3.854

3.854

9

0

7 132/50kV transformer

1

12 50kV felt, gasisoleret

stk.

179

197

18

10

13 50/10kV transformer

stk.

1.409

1.418

9

1

14 10kV felt

stk.

10.776

11.141

365

3

15 10kV kabel

km

61.488

62.023

535

1

16 10kV kabel, sø

km

177

209

32

18

17 10kV luftledning

km

1.977

1.330

-647

-33

18 10/0,4kV station

stk.

70.855

70.705

-150

0

19 0,4kV kabel

km

90.842

91.259

417

0

2.807

1.588

-1.216

-43

1.594.709 1.700.452 105.743

7

20 0,4kV luftledning

km

21 målere - fjernaflæsning

stk.

22 målere - ikke fjernaflæsning
stk.
1.643.542 1.552.136 -91.406
-6
Note1: Den markante udvikling i 132/50 kV transformere skyldes salg til Energinet.dk.
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Af elnetselskabernes indberetninger fremgår det, at der forsat sker en løbende udskiftning af luftledninger med nedgravede kabler på samtlige spændingsniveauer. Derudover fortsætter tendensen med udskiftning af målere
fra ikke-fjernaflæste målere til fjernaflæste målere. I regnskabsåret 2012
udgør de fjernaflæste målere 49,2 pct. af det samlede antal målere i Danmark. Denne andel er i 2013 steget til 52,3 pct.
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Bilag til punkt 4
Energitilsynets møde den 16. december 2014

16. december 2014
Detail & Distribution
Deres ref.
/LIC, LAA, IRT

Bilag 2 – Analyse af fordyrende rammevilkår
Sekretariatet for Energitilsynet analyserer årligt, hvorvidt benchmarkingmodellen bør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnetselskaberne kan i forskellig grad være underlagt fordyrende rammevilkår, der
kan påvirke selskabernes omkostninger per enhed netkomponent, hvorfor
benchmarkingmodellen eventuelt bør korrigere herfor.

Sekretariatet for
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
tlf.
mail

41 71 54 00
post@energitilsynet.dk

web

www.energitilsynet.dk

Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere analyseret gruppeopdeling af
de regionale transmissionsselskaber (inden salget til Energinet.dk i
2012), fordyrende rammevilkår vedr. kundetæthed samt fordyrende
rammevilkår som følge af korrosivt miljø.
Benchmarkingmodellen blev ændret markant vedr. behandlingen af
fjernaflæste målere i 2011 i netvolumenmodellen, hvilket medførte et databrud i de datasæt, der oprindeligt er blevet benyttet til at foretage analyser af fordyrende rammevilkår.
Benchmarkingmodellen for 2012, 2013 og 2014 (data for 2011-2013) indeholder dog, alt andet lige, de samme relative antagelser vedr. fjernaflæste målere.
I 2012 og 2013 udgik omkostninger vedr. fjernaflæste målere af benchmarkingmodellen. Dette medførte, at alle omkostninger forbundet med
fjernaflæste målere blev fratrukket selskabernes driftsomkostninger og
holdt ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger samtidig
med, at der ikke indgik ækvivalenter for fjernaflæste målere i beregningen af netvolumen.
I 2014 indgår alle omkostninger forbundet med fjernaflæste målere igen i
benchmarkingmodellen samtidig med, at der er etableret nye opdaterede
ækvivalenter på baggrund af ensrettede regnskabsoplysninger samt en
korrektionsmetode, der ensretter evt. forskelligt valg af regnskabspraksis.
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer således, at modellerne for 20122014 kan sammenlignes på tværs, da den eneste forskel for så vidt angår
fjernaflæste målere er, at såvel omkostninger og dertilhørende omkostningsækvivalenter er udeladt i 2012 og 2013, mens begge dele indgår i
2014. Dette indebærer, at modellerne 2012-2014 forholdsmæssigt be18 af 163

handler omkostninger til fjernaflæste målere ens – da selskabernes omkostningsindeks, alt andet lige har samme relative resultat, uanset om alle omkostninger (’tæller’ i beregningen af omkostningsindeks) og ækvivalenter (’nævner’ i beregningen af omkostningsindeks) vedr. fjernaflæste målere er inkluderet eller ekskluderet af modellen.
Sekretariatet for Energitilsynet har således et opdateret og konsistent datasæt beståede af selskabernes oplysninger fra henholdsvis 2011, 2012
og 2013. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor gennemført analyser
af fordyrende rammevilkår på de nye opdaterede treårige datasæt.
Sekretariatet for Energitilsynet finder, at distributionsselskaberne fortsat
skal korrigeres for selskabernes kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsynet finder endvidere, at der fortsat ikke er grundlag for at korrigere de
vestjyske selskaber med hensyn til korrosivt miljø.
Sekretariatet for Energitilsynet baserer analyserne af fordyrende rammevilkår på et datasæt bestående at data fra regnskabsårene 2011, 2012 og
2013. Således består hver dataserie af 51 observationer fra 2011, 50 observationer fra 2012 og 48 observationer fra 2013 – i alt 149 observationer.

1. Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed
Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder årligt en analyse af sammenhængen mellem omkostningsindekset og kundetætheden. Sekretariatet
for Energitilsynets analyse i 2014 viser, at et selskabs kundetæthed – opgjort som antal målere pr. km 0,4 kV-net – fremtræder som en robust indikator for omfanget af fordyrende rammevilkår, i lighed med tidligere
års analyse.
Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med afgørelsen for 2014
estimeret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed
for dataårene 2011, 2012 og 2013 vha. en pooled1 OLS-regression.
Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet både den lineære sammenhæng og den log-lineære sammenhæng i den opdaterede analyse
Beregningerne viser, at der er en signifikant positiv sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed for både den lineære og den loglineære sammenhæng. Når kundetætheden øges, så øges omkostningsindekset ligeledes. Sammenhængen mellem kundetætheden og omkostningsindekset ses i figur 1. Blandt observationerne er der indlagt en hhv.
lineær og logaritmisk (konkav) tendenslinje.

1

En pooled regression er et fagudtryk indenfor statistik, der i dette tilfælde betyder, at
regressionen er foretaget på data fra flere forskellige regnskabsår, der er samlet i et fælles datasæt.
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Figur 1. Observationer af kundetæthed og omkostningsindeks (2011, 2012 og
2013)
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Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Sekretariatet for Energitilsynets analyser har historisk vist forskellige resultater på estimeringen af, hvilken funktionelle form (lineær eller loglineær) der bedst forklare sammenhængen mellem omkostningsindeks og
kundetætheden.
Tabel 1 viser en opsummering over sekretariatets tidligere resultater.
Tabel 1. Anvendt sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed
Afgørelses år
Sammenhæng mellem omkostningsindeks og kundetæthed
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

lineær
lineær
lineær
konkav (logaritmisk)
konkav (logaritmisk)
lineær
lineær

Sekretariatet for Energitilsynet har altid valgt korrektionsmetode ud fra
den sammenhæng, der var bedst understøttet af data.
Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede analyse af fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurderet
den funktionelle sammenhæng mellem observationerne.
Datasættet består af 4 dataserier: Omkostningsindeks, kundetæthed, omkostningsindeks transformeret med den naturlige logaritme og kundetæthed transformeret med den naturlige logaritme. Dataserierne indeholder
sammensatte data for regnskabsårene 2011-2013.
20 af 163

1.1. Lineær regression
Den lineære kurve i figur 1 viser udgangspunktet for den lineære regression. Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel lineær
sammenhæng ses i boks 1.
Boks 1. Beskrivelse af en pooled OLS-regression med lineær sammenhæng
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed vha. følgende regressionsmodel:
O i ,t   0   1 K i ,t  e i ,t

(1)

Oi,t = Selskab i’s omkostningsindeks i år t
β0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul
β1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som et selskabs omkostningsindeks
bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden
Ki,t = Selskabs i’s kundetæthed i år t
ei,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable.
Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (1)
vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 2.
Tabel 2. Parameterestimater
Estimat Standardfejl
β0
0,5190
0,0268
β1
0,0067
0,0006
R2
0,4919

P-værdi
0,001>P
0,001>P

I tabel 2 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5
pct. Kundetætheden Ki,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 2.
R2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. variation i kundetætheden. R2 indikerer
således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 49 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne.
Standardfejlen kan betragtes som den typiske ’fejl’, der begås i en stikprøve, og den
afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β1 er i den lineære model udgør 0,0006, hvilket svarer til 8 pct. Jo mindre standardfejl, jo mere præcist parameterestimat.
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1.2. Log-lineær regression
Den logaritmiske (konkave) kurve i figur 1 viser endvidere udgangspunktet for den log-lineær regression. Intuitionen bag en konkav sammenhæng er, at den marginale omkostning som følge af øget kundetæthed er aftagende.
Sekretariatet anvender datasættene, hvor der er taget den naturlige logaritme til hhv. kundetæthed og omkostningsindeks. På baggrund af observationerne mellem kundetæthed og omkostningsindeks udtrykt i logaritmeværdier, kan der foretages en lineær regression, der udtrykker en positiv sammenhæng, men med aftagende marginal omkostning som følge af
øget kundetæthed. Sammenhængen vises i figur 2.
Figur 2. Log-lineær sammenhæng mellem kundetæthed og omkostningsindeks
(2011, 2012 og 2013)
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Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Beskrivelse samt resultater af en estimation af en eventuel logaritmisk
sammenhæng ses i boks 2.
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Boks 2. Beskrivelse af en pooled OLS-regression med logaritmeværdier
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed udtrykt i logaritmeværdier vha. følgende regressionsmodel:
O i ,t   0   1 K i ,t  e i ,t

(2)

Oi,t = Selskab i’s omkostningsindeks i år t udtrykt i ln
β0 = Konstant, omkostningsindeks ved en kundetæthed på nul udtrykt i ln
β1 = Hældningskoefficient, der angiver den faktor som selskabs omkostningsindeks
bliver ændret med ved en stigning i kundetætheden udtrykt i ln
Ki,t = Selskabs i’s kundetæthed i år t udtrykt i ln
ei,t = Restled indeholdende den variation, som ikke er beskrevet af modellens variable.
Sekretariatet for Energitilsynet har estimeret koefficienterne i regressionsligning (2)
vha. af pooled OLS-regression. Resultatet af denne analyse er gengivet i tabel 3.
Tabel 3. Parameterestimater
Estimat Standardfejl
β0
-1,4496
0,0980
β1
0,3331
0,0272
R2
0,5042

P-værdi
0,001>P
0,001>P

I tabel 3 er det testet om hældningskoefficienten er nul. Hypotesen afvises, da signifikanssandsynligheden (0,001 pct.) er markant mindre end signifikansniveauet på 5
pct. Kundetætheden Ki,t er en stærkt signifikant forklarende variable i regressionsmodellen (1), jf. tabel 3.
R2 giver en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt distributionsselskaberne, som kan forklares vha. variation i kundetætheden. R2 indikerer
således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 50 pct. af variationen i omkostningsindekset blandt distributionsselskaberne.
Standardfejlen kan betragtes som den typiske ’fejl’, der begås i en stikprøve, og den
afhænger af standardafvigelsen i populationen og stikprøvens størrelse. Standardfejlen på β1 er i den log-lineære model udgør 0,0272, hvilket svarer til 8 pct. Jo mindre
standardfejl, jo mere præcist parameterestimat.
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2. Den valgte korrektionsfaktor for kundetæthed
Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på, at det ved årets afgørelse kan være vanskeligt at vælge entydigt blandt modellerne til estimation af kundetæthedskorrektionen. Sekretariatet for Energitilsynet har på
baggrund af høringssvarene fra 2014 foretaget en fornyet vurdering af
kundetæthedskorrektionen.
Sekretariatet for Energitilsynet er således enig med selskaberne i, at det
ved årets benchmarking er hensigtsmæssigt at udføre en beregning af effektiviseringskrav med anvendelse af begge typer modeller for estimation af kundetæthed. Sekretariatet er enig i, at den valgte metode til kundetæthedskorrektion kan have en væsentlig betydning for selskabernes individuelle placering i benchmarkingen og de deraf udmøntede effektiviseringskrav.
Selskaberne har i deres høringssvar anført, at kundetæthedskorrektionen
bør foretages ved brug af begge typer estimationsmodeller, og at de deraf
følgende effektiviseringskrav udmøntes efter en ”best-off”-praksis, dvs.
at selskaberne vil modtage det laveste af de to beregnede krav som de to
forskellige modeller vil resultere i.
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer imidlertid, at en passende metode for kundetæthedskorrektion, når der foreligger to metoder, som begge
er signifikante og har en rimelig forklaringsgrad, vil være at betragte
gennemsnittet af de to metoder. På den måde opnås en rimelig afvejning
mellem de to metoder, hvor den ene ikke entydigt kan fastslås som den
bedste.
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en ”best-off”-praksis ikke er
hensigtsmæssig. En ”best-off”-praksis vil alene komme selskaberne til
gode og vil ikke varetage forbrugernes interesser, fordi hvert selskabs effektiviseringskrav alene beregnes ud fra den metode, der giver det laveste effektiviseringskrav.
Forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, forbrugerhensyn og bæredygtig
energianvendelse er alle hensyn efter elforsyningslovens formål. Elforsyningslovens formål er reguleret i Elforsyningslovens § 1, hvoraf der
fremgår følgende:
”[…]
§ 1 Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre
forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse
på forvaltningen af elsektorens værdier.
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Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt
fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en
effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.
[…]”.

Sekretariatet for Energitilsynet har ved sin vurdering valgt at afveje konsekvenserne for både elnetselskaber og forbrugere.
Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at den mest afbalancerede metode til korrektion for fordyrende rammevilkår som følge af
kundetæthed er at udmønte gennemsnittet af de beregnede krav ved anvendelse af hhv. modellen med en logaritmisk og lineær korrektion.
På denne måde imødekommer Sekretariatet for Energitilsynet de umiddelbare økonomiske konsekvenser for netselskaberne, som følge af at
vælge den ene fremfor den anden metode til kundetæthedskorrektion.
Samtidig sikres en afvejning i forhold til at sikre forbrugernes adgang til
billig elektricitet, jf. Elforsyningslovens § 1. En eventuel tvivl blandt
valg mellem lige signifikante modeller bør komme både forbrugere og
selskaber til gode.

2.1. Korrektion
Begge typer af korrektionsmetode medfører, at distributionsselskaber
med en kundetæthed over den med netvolumen vægtede gennemsnitlige
kundetæthed får et lavere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke
korrigerede omkostningsindeks. Omvendt medfører korrektionsmetoden,
at distributionsselskaber med en lavere kundetæthed end den med netvolumen vægtede gennemsnitlige kundetæthed får et højere korrigeret omkostningsindeks end deres ikke korrigerede omkostningsindeks.
Korrektionsmetoden er illustreret grafisk i figur 3.

25 af 163

Figur 3. Korrektion af omkostningsindeks for kundetæthed

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

I diagrammet ses det, at selskabernes omkostningsindeks korrigeres med
hældningskoefficienten på linjen A til samme kundetæthedsniveau – vist
ved den lodrette linje B (gennemsnitlige kundetæthed). Således vil korrektionen bliver større, jo større forskel der er mellem den gennemsnitlige kundetæthed og selskabernes individuelle kundetæthed.
Alle selskaber benchmarkes herefter på samme kundetæthedsniveau, og
der er således taget højde for effekten af fordyrende rammevilkår på selskabernes omkostningsindeks.
Den lodrette afstand mellem selskabernes omkostningsindeks langs linjen B (markeret ved parenteser i figuren) udtrykker selskabernes effektivitetsforskelle, når der er korrigeret for kundetæthed, og danner grundlag
for fastsættelsen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale.
Som ved tidligere års benchmarking er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at sekretariatets analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthed etablerer et solidt grundlag for at gennemføre en samlet benchmarking af distributionsselskaber, der er underlagt forskellige fordyrende rammevilkår.
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2.1.1. Potentialeberegning afhængig af model for korrektion
Beregningen af selskabernes effektiviseringspotentiale afhænger af, hvilken korrektionsfaktor (lineær/logaritmisk), der anvendes til at korrigere
for kundetæthed. I årets afgørelse er det valgt at anvende gennemsnittet
af de to korrektionsfaktorer, hvilket medfører, at potentialerne beregnes
på baggrund af begge metoder, hvorefter der beregnes et gennemsnit.
Potentiale ved lineær kundetæthedskorrektion
Ved brug af den lineære kundetæthedskorrektion bliver selskabernes korrigerede omkostningsindeks ( eik ) bestemt ved formlen:
e ik  e i  1  kundetæthe d i  gennemsnit lig kundetæthe d  ,

(3)

hvor ei er selskabernes omkostningsindeks og β1 angiver hældningskoefficienten ved den lineære sammenhæng beregnet ved brug af OLSregression.
Beregningen af effektiviseringspotentialet ser i dette tilfælde således ud:
Potentiale=

eki -e*
ei

(4)

∙ 100%,

hvor benchmarkbasis (e*) er beregnet som et vægtet gennemsnit af de
laveste korrigerede omkostningsindeks for selskaber svarende til 10 pct.
af samlet netvolumen. For en gennemgang af beregningen af benchmarkbasis henvises til bilag 1.
Selskabet vil i ligning (4) få udtrykt sit effektiviseringspotentiale som afstanden fra sit eget korrigerede omkostningsindeks til benchmarkbasis og
udmålt i forhold til sit eget faktiske omkostningsindeks. Selskabet vil således få beregnet, hvor meget det skal reducere sit faktiske omkostningsgrundlag med, for at være lige så effektiv som selskaberne i benchmarkbasis.
Potentiale ved logaritmisk kundetæthedskorrektion
Det korrigerede omkostningsindeks ( eik ) med logaritmisk korrektion er
beregnet ved formlen:
ln(eik )  ln(ei )  1  ln(kundetæthed i )  ln(gennemsnitlig kundetæthe d)



kundetæthe d i

eik  ei  
gennemsnit
lig
kundetæthe
d



 1

,

(5)

hvor ei er selskabernes omkostningsindeks og β1 angiver hældningskoefficienten ved den lineære sammenhæng beregnet ved brug af OLSregression på de logaritmisk transformerede data.
Beregningen af effektiviseringspotentialet ser i dette tilfælde således ud:
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Potentiale=

eki -e*
eki

∙ 100%

(6)

Selskabet vil i ligning (6) få udtrykt sit effektiviseringspotentiale som afstanden fra sit eget korrigerede omkostningsindeks til benchmarkbasis og
udmålt i forhold til sit eget faktiske korrigerede omkostningsindeks. Selskabet får således beregnet, hvor meget det skal reducere sit faktiske omkostningsgrundlag med, for at være lige så effektiv som selskaberne i
benchmarkbasis.
Årsagen til at det korrigerede omkostningsindeks både skal anvendes i
tæller og nævner i ligning (6) ved beregning af selskabernes effektiviseringspotentiale, at det korrigerede omkostningsindeks ( eik ) er udtrykt ved
et relativt forhold mellem selskabets egen faktiske kundetæthed og den
gennemsnitlige kundetæthed.
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3. Analyse af korrosion
I høringssvarene fra 2010 og 2014 om benchmarkingmodellen har en
række vestjyske selskaber fremført, at tilstedeværelsen af en række forhold medfører, at driften af elnettet ved den jyske vestkyst må være forbundet med højere omkostninger relativt til andre dele af landet. Selskaberne fremførte, at især et mere korrosivt miljø ved vestkysten som følge
af den relativt høje koncentration af salt i luften vil medføre højere omkostninger for selskaber med net i disse områder. Selskaberne har derfor
argumenteret for, at selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst på
baggrund af ovenstående forhold bør kompenseres herfor i benchmarkingen.
Tidligere års analyser af korrosion har ikke kunnet understøtte, at selskaberne ved den jyske vestkyst skulle have et højere niveau for omkostninger eller et højere niveau for de omkostninger, der i benchmarkingmodellen er korrigeret for fordyrende rammevilkår. Resultaterne har dermed
indikeret, at selskaberne med elnet ved den jyske vestkyst, ikke bliver
stillet dårligere i benchmarkingmodellen i forhold til andre selskaber.
Det kan imidlertid ikke udelukkes, at selskaberne ved den jyske vestkyst
generelt er mere effektive end de øvrige netselskaber.
Til at undersøge dette blev der af Sekretariatet for Energitilsynet i 2009
fortaget en supplerende analyse, der skulle belyse, hvorvidt de korrosionsudsatte selskaber var mere effektive end andre selskaber på netkomponenter, der var upåvirket af korrosion end på korrosionsudsatte netkomponenter.
Analysen blev udført på en opdeling af netkomponenterne i to grupper,
henholdsvis en gruppe af netkomponenter, som forventes at være påvirket af korrosion, samt en gruppe af komponenter, der ikke forventes at
være påvirket. Resultaterne viste, at selskaberne med elnet ved den jyske
vestkyst var mere effektive end de øvrige netselskaber på begge typer af
netkomponenter. Samtidig viste analysen, at selskabernes effektivitet ikke var mindre på de netkomponenter, der kunne være påvirket af korrosion.
Analysen af de to grupper af netkomponenter udføres ikke årligt, da det
antages at selskabernes sammensætning af netkomponenter ikke ændres
betydeligt fra år til år. Til gengæld er effektivitetsanalysen som foretages
med afsæt i selskabernes omkostningsindeks løbende blevet opdateret,
og resultaterne af analysen foretaget i forbindelse med årets afgørelse
fremgår af nedenstående afsnit.
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3.1. Opdateret analyse af omkostningsindeks i 2014
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret, hvorvidt selskaber med
elnet ved den jyske vestkyst fremstår dårligere i deres resultater i benchmarkingmodellen end de øvrige selskaber pga. korrosion.
I analysen indgår flere statistiske test. Overordnet testes det, hvorvidt distributionsselskabernes omkostningsindeks samt korrigerede omkostningsindeks2 adskiller sig signifikant fra hinanden afhængig af, om selskabets elnet er placeret i et korrosivt miljø. Alle test for korrosion omfatter data for regnskabsårene 2011, 2012 og 2013.
Selskabernes observationer er inddelt i to stikprøver afhængig af, om det
enkelte selskab har elnet i en afstand større eller mindre end 25 km fra
den jyske vestkyst3.
Distributionsselskaberne med elnet ved den jyske vestkyst fremstår mere
effektive efter korrektionen for fordyrende rammevilkår, da middelværdien for deres korrigerede omkostningsindeks (0,7340) er lavere end det
korrigerede omkostningsindeks for øvrige selskaber (0,7906), jf. tabel 3.
Tabel 4. Sammenligning af middelværdi for distributionsselskaber med og uden
elnet på den jyske vestkyst
Øvrige elnet
Elnet ved vestkysten
Omkostningsindeks
0,8248
0,6165
Korrigeret omkostningsindeks
0,7906
0,7340
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

I de statistiske analyser anvendes hypotesetest, hvor der på baggrund af
et parameterestimat i en tilgængelig stikprøve ønskes at estimere, hvorvidt den forventede hypotese accepteres eller forkastes. Boks 3 forklarer
begrebet hypotesetest.
Boks 3. Hypotesetest generelt
I en hypotesetest opstilles en nulhypotese, som testes overfor den alternative hypotese. Hypotesen kan både opstilles som en ensidet eller en tosidet hypotese. På baggrund af den statistiske hypotese beregnes en teststørrelse. Herudover defineres et acceptområde ud fra antallet af observationer og det valgte signifikansniveau. Ligger
teststørrelsen i acceptområdet, vil hypotesen blive accepteret. Har teststørrelsen derimod en værdi udenfor acceptområdet (det kritiske område), forkastes hypotesen.
Accept af nulhypotesen betyder, at hypotesen ved en given statistisk sandsynlighed
ikke kan afvise. I statistiske test anvendes som standard et signifikansniveau på 5 pct.
Det betyder, at det i den statistiske test maksimalt vil blive accepteret, at en sand nulhypotese bliver forkastet i 5 pct. af tilfældene.
I en fortolkning af hypotesetestene er det vigtigt at bemærke, at det ikke kan sluttes,
at den alternative hypotese er sand, fordi nulhypotesen forkastes. Ligeledes kan der
ikke stilles sikkerhed for, at nulhypotesen er sand, fordi den ikke forkastes. Det der
2

De anvendte korrigerede omkostningsindeks for regnskabsåret 2013 er korrigeret vha.
den lineære korrektion for kundetæthed.
3
I analysen tages der ikke højde for, hvor stor en andel af selskabernes elnet, der ligger
mindre end 25 km fra den jyske vestkyst, som de vestjyske selskaber angiver som
grænsen for, hvor materiel er påvirket af korrosion i større eller mindre grad, og dermed
korrosions-kategori C5-M.
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helt konkret kan sluttes er, at hvis nulhypotesen forkastes understøtter de undersøgte
data ikke nulhypotesen i tilstrækkelig grad til, at der haves tiltro til denne.

3.1.1. Analyse af varians
Det testes, om ovenstående forskel mellem korrosionsudsatte selskaber
og øvrige selskaber er statistisk signifikant vha. en t-test. Til analyser af
middelværdi for to stikprøver findes to t-test; én for to stikprøver med
forskellig varians og én for to stikprøver med ens varians.
Sekretariatet for Energitilsynet har derfor indledningsvist analyseret variansen for de to stikprøver vha. en F-test for dobbelt stikprøve for varians. Resultatet af F-testen for hhv. omkostningsindeks og korrigerede
omkostningsindeks fremgår af tabel 5 og 6.
Tabel 5. F-test: Dobbelt stikprøve for varians (omkostningsindeks)
Øvrige elnet
Elnet ved vestkysten
Middelværdi
0,8248
0,6165
Varians
0,0529
0,0168
Observationer
128
21
Frihedsgrader
127
20
Teststørrelse
3,1558
F-Kritisk værdi, en-halet test
1,8935
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Betragtes tabel 5, fremgår det, at teststørrelsen på 3,1558 ikke falder i
acceptområdet for den en-halede hypotese [0;1,8935]. Hypotesen om ens
varians i omkostningsindeksene kan forkastes, og der skal således i det
følgende anvendes en t-test, der tager højde for forskellig varians.
Tabel 6. F-test: Dobbelt stikprøve for varians (korrigerede omkostningsindeks)
Øvrige elnet
Elnet ved vestkysten
Middelværdi
0,7906
0,7340
Varians
0,0295
0,0087
Observationer
128
21
Frihedsgrader
127
20
Teststørrelse
3,3957
F-Kritisk værdi, en-halet test
1,8935
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Det fremgår af tabel 6, at teststørrelsen på 3,3957 ikke falder i acceptområdet for den en-halet hypotese [0;1,8935]. Hypotesen om ens varians i
de korrigerede omkostningsindeks forkastes dermed, og der skal, som i
det ovenstående tilfælde, således anvendes en t-test, der tager højde for
forskellig varians.
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3.1.2. Analyse af middelværdier
Opstillingen af t-test for sammenligning af to middelværdier med forskellige varians er beskrevet i boks 4.
Boks 4. t-test for sammenligning af to middelværdier med forskellig varians
H 0 :  x  aty middelværdierne
0
Hypotesen,
er identisk, opstilles som:
mod alternativ et
,HogA :H0x forkastes,
  y  0 hvis:
X Y
S12 S´22

m
n

 t0,025 (df )
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X Y
S12 S 22

m
n

 t0,025 (df )

, hvor

X  den estimerede middelværdi for x
Y  den estimerede middelværdi for y
t er teststørrelsen
df er frihedsgraderne :
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T-testen anvendes til at teste middelværdierne for hhv. omkostningsindeks og de korrigerede omkostningsindeks. Nulhypotesen for begge test
er:
H0: µelnet ved vestkysten = µøvrige elnet
Mod alternativhypotesen:
HA: µelnet ved vestkysten ≠ µøvrige elnet
Resultatet af t-testen for hhv. omkostningsindeks og korrigerede omkostningsindeks fremgår af tabel 7 og 8.
Tabel 7. t-test: To stikprøver med forskellig varians (omkostningsindeks)
Øvrige elnet
Elnet ved vestkysten
Middelværdi
0,8248
0,6165
Varians
0,0529
0,0168
Observationer
128
21
Teststørrelse
5,9825
t-Kritisk værdi, en-halet test
1,6802
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Som tidligere nævnt er nulhypotesen, at middelværdierne for de to grupper er ens. Resultaterne viser, at nulhypotesen kan forkastes, da teststørrelsen (5,9825) ikke falder i acceptområdet [0;1,6802], jf. tabel 7.
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Tabel 8. t-test: To stikprøver med forskellig varians (korrigerede omkostningsindeks)
Øvrige elnet
Elnet ved vestkysten
Middelværdi
0,7906
0,7340
Varians
0,0295
0,0087
Observationer
128
21
Teststørrelse
2,2290
t-Kritisk værdi, en-halet test
1,6787
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Betragtes tabel 8 fremgår det, at nulhypotesen også i denne forbindelse
kan forkastes, da teststørrelsen (2,2290) ikke falder i acceptområdet
[0;1,6787].
Det kan således med udgangspunkt i de to tests konkluderes, at middelværdierne for de to grupper er signifikant forskellige, både i tilfældet
med omkostningsindekset og det korrigerede omkostningsindeks. Betragtes middelværdierne for de to grupper, både i tilfældet med omkostningsindeks og det korrigerede omkostningsindeks (jf. tabel 7 og 8),
fremgår det, at middelværdierne for selskaber med elnet ved vestkysten
er lavere end middelværdierne for de øvrige selskaber. Dette betyder, at
de vestjyske selskaber generelt fremstår mere effektive end de øvrige
selskaber.

3.2. Sammenfatning
Konklusionen på de foretaget analyser er, at det må afvises, at vest jyske
distributionsselskaber og transformerforeninger stilles dårligere i benchmarkingmodellen end øvrige selskaber. Analysen viser, at distributionsselskaberne med elnet ved den jyske vestkyst ikke fremstår dårligere på
hverken omkostningsindekset eller det korrigerede omkostningsindeks,
og det indikerer, at distributionsselskaberne i benchmarkingmodellen ikke er påvirket af forhold, som modellen ikke allerede tager højde for.
Endvidere fremgår det af analysen fra 2009, at distributionsselskaberne
ved den jyske vestkyst generelt fremstår mere effektive i driften af netkomponenter relativt til de øvrige distributionsselskaber. Gennem en opdeling i korrosionspåvirkede- og ikke-korrosionspåvirkede netkomponenter fremstår selskaberne relativt mest effektive på netkomponenterne,
der kan være påvirket af korrosion.
Den samlede analyse giver dermed ikke anledning til, at selskaberne med
elnet i et mere korrosivt miljø, bør korrigeres yderligere for fordyrende
rammevilkår i forhold til den gældende benchmarking.

33 af 163

Bilag til punkt 4
Energitilsynets møde den 16. december 2014

16. december 2014
Detail & Distribution
Deres ref.
/LIC, LAA, IRT

Bilag 3 – Ekstraordinære omkostninger til Energitilsynets benchmarking

Sekretariatet for
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

1. Definition af ekstraordinære omkostninger
Netvolumenmodellen inddrager elnetselskabernes driftsomkostninger og
afskrivninger i vurderingen af elnetselskabernes relative økonomiske effektivitet. Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet og indeholder alle omkostningsposter – herunder også omkostninger af ekstraordinær karakter.

tlf.
mail

41 71 54 00
post@energitilsynet.dk

web

www.energitilsynet.dk

Udgangspunktet for den økonomiske benchmarking er, at samtlige af et
elnetselskabs omkostninger medtages, idet disse må antages at afspejle
selskabets økonomiske effektivitet. Imidlertid har Sekretariatet for Energitilsynet allerede ved afgørelsen fra september 2007 valgt at trække visse poster ud af den økonomiske benchmarking. Disse poster har Sekretariatet for Energitilsynet valgt at benævne ”ekstraordinære omkostninger”. Når nogle af et selskabs omkostninger trækkes ud af benchmarkingen, opnår selskabet alt andet lige et bedre resultat.
Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat en vejledende korrektionsgrænse således, at der i forbindelse med benchmarkingen i udgangspunktet bliver korrigeret for ekstraordinære omkostninger, der udgør over 0,5
pct. af det enkelte selskabs netvolumen. For omkostninger, der ligger
under ovenstående beløbsgrænse, foretages en individuel betragtning
med henblik på at vurdere, hvorvidt omkostningen fremstår som en ekstraordinær omkostning. Sekretariatet for Energitilsynet tillader generelt
ikke, at flere ekstraordinære omkostninger summeres for at få beløbet
over korrektionsgrænsen. Den vejledende bagatelgrænse er fra 2011 blevet suppleret af en vejledende beløbsgrænse på to millioner kroner.
Sekretariatet for Energitilsynet foretager for hver enkelt ansøgning en
konkret vurdering af om de enkelte ansøgninger kan anses for ekstraordinære omkostninger.
Der forekommer ikke nogen udtømmende definition af ekstraordinære
omkostninger i hverken elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011. Som ved tidligere års benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet er det således op til Sekretariatet
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for Energitilsynet at definere, hvilke omkostninger der er at betragte som
ekstraordinære omkostninger. I det følgende vil Sekretariatet for Energitilsynet derfor præsentere, hvilke typer af omkostninger som Sekretariatet for Energitilsynet som udgangspunkt betragter som ekstraordinære
omkostninger.
Indledningsvis bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at ekstraordinære omkostninger falder i forskellige kategorier. Der forekommer derfor forskellige begrundelser for at undtage forskellige typer af omkostninger af den økonomiske benchmarking. Som ved tidligere års afgørelser har Sekretariatet for Energitilsynet fastlagt, hvilke typer af omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger ud fra et
objektivt, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag.
Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet
godkendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i fem omkostningskategorier:
1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part
2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser
3. Force majeure omkostninger
4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes
adfærd, herunder migreringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner
5. Omkostninger til smart grid projekter

1.1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part
Den første kategori indeholder omkostninger, der bliver afholdt af 3.
part. Strengt taget er der ikke tale om ”ekstraordinære omkostninger”.
Der er tale om en udgiftspost, der i sidste ende ikke udgør en omkostning
for selskabet. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor selskabet udfører arbejde for 3. part, og hvor 3. part afholder udgiften, eller hvor selskabet
reparerer en opstået skade, der efterfølgende betales af forsikringsselskabet.
Sekretariatet for Energitilsynet har besluttet, at netselskaberne kan summere flere små poster inden for kategorien ”omkostninger, der refunderes af 3. part”. Årsagen til dette er, at disse omkostninger i virkeligheden
reelt ikke udgør en omkostning for selskabet.
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1.2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtelser
Den anden kategori indeholder pensionsforpligtelser til fratrådte medarbejdere og disses ægtefæller. Baggrunden for at trække disse poster ud af
selskabernes omkostninger er, at disse udgifter udspringer af historisk
ledelse. Det er udelukkende pensionsforpligtelserne, der er omfattet af
denne kategori. Det betyder, at f.eks. fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd ikke kan trækkes ud.

1.3. Force majeure omkostninger
Den tredje kategori indeholder hændelser af ren force majeure lignende
karakter. Inden for denne kategori indgår omkostninger, der opstår som
følge af ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter.
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i denne sammenhæng, at en
specifik omkostning kun kan falde inden for denne kategori, såfremt den
specifikke omkostning er forårsaget af en hændelse, som selskabet ikke
kunne have forudset, og som netselskabet meget vanskeligt kunne have
garderet sig i mod. Hvis et netselskab kunne have forhindret en beskadigelse af materiel som følge af ekstreme vejrforhold og dermed den tilhørende omkostning ved valg af stærkere materiel, vil Sekretariatet for
Energitilsynet generelt ikke betragte omkostningen som værende en ekstraordinær omkostning.
Ved vurdering af ansøgninger om force majeure, herunder hændelser i
forbindelse med ekstreme vejrforhold, tager Sekretariatet for Energitilsynet så vidt muligt udgangspunkt i officielle udmeldinger fra bl.a. DMI.
I 2013 har der ifølge DMI været to ekstreme vejrforhold i Danmark:
•
•

28. oktober 2013: Stormen ’Allan’
5.-6. december 2013: Stormen ’Bodil’

Omkostninger som følge af disse vejrforhold godkendes i årets ansøgning som ekstraordinære omkostninger.

1.4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netselskabernes adfærd
I den fjerde kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan anses for at være ekstraordinære. Sekretariatet for Energitilsynet har dog
besluttet at trække disse omkostninger ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikke giver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne.
En udskiftning af gamle målere med fjernaflæste målere kan f.eks. være
særdeles omkostningstung. Såfremt et netselskabs gamle målere ikke er
fuldt afskrevet, når de bliver erstattet af fjernaflæste målere, vil netselskabet dermed også skulle bære et tab i form af en straksafskrivning af de
gamle målere.
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Hvis netselskaberne ønsker at holde omkostningerne nede med henblik
på en optimal placering i benchmarkingen, kunne det være en løsning ikke at investere i fjernaflæste målere. Dette giver således risiko for en
uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne.
Sekretariatet for Energitilsynet har valgt at betragte straksafskrivning på
gamle skrottede målere som ekstraordinære omkostninger.
Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere besluttet, at migreringsomkostninger af IT-systemer i forbindelse med en fusion bliver holdt ude af
benchmarkingen. Der er tale om meget store poster, og benchmarkingmodellen skal ikke være opbygget på en måde, der afholder selskaberne
fra at fusionere.
Ved fusioner mellem selskaber er der dog utallige omkostninger som kan
blive henført til fusionen. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at
det udelukkende er migreringsomkostninger af IT-systemer ved fusioner,
der bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger. Andre omkostninger som f.eks. juridisk bistand i forbindelse med en fusion bliver således ikke betragtet som en ekstraordinær omkostning.
Sekretariatet for Energitilsynet skal endvidere understrege, at poster, som
har resulteret i en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen ved en fusion, ikke kan trækkes fra ved den økonomiske benchmarking.

1.5. Omkostninger til smart grid projekter
En række selskaber påklagede Energitilsynets afgørelse af 18. december
2012 til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 19. august 2013. Energiklagenævnet stadfæstede brugen af
benchmarkingmodellen, men hjemviste bl.a. afgørelsen for så vidt angår
omkostninger til smart grid projekter. Konkret traf Energiklagenævnet
afgørelse om, at omkostninger til smart grid på daværende tidspunkt
skulle holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger.
På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse har omkostninger til smart
grid været holdt ude af benchmarkingen i afgørelsesårene 2012 og 2013.
Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række ansøgninger vedr.
smart grid projekter, jf. tabel 1. Det har ikke været muligt for sekretariatet at fastsætte en konkret definition af, hvilke kriterier et smart grid projekt skal opfylde, før det kan medtages i modellen som en ekstraordinær
omkostning inden for den tidsramme, der er til rådighed til forarbejdet,
som skal danne grundlag for Energitilsynets afgørelse om ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015” den 17. december 2014. Som
konsekvens heraf har Sekretariatet som udgangspunkt valgt at acceptere
alle ansøgninger som ekstraordinære omkostninger. Som følge af Energiklagenævnets afgørelse bliver den vejledende bagatelgrænse ikke anvendt på ekstraordinære omkostninger vedr. smart grid.
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2. Særligt vedr. omkostninger til fjernaflæste målere
Sekretariatet for Energitilsynet har i sommeren 2014 i samarbejde med
konsulentfirmaet Incentive beregnet en ny ækvivalent for fjernaflæste
målere. Fra 2014 indføres dermed en individuel korrektion til selskaberne i forhold til valg af regnskabspraksis på disse.
Omkostninger til fjernaflæste målere indgår således på lige fod med øvrige afskrivninger og driftsomkostninger, og disse betragtes ikke som
ekstraordinære omkostninger. Afskrivninger til fjernaflæste målere omfatter både indkøb af måler, montering og datahjemtagningssystemer –
hertil kommer de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

3. Selskabernes ansøgninger for reguleringsåret
2013
I tabel 1 er anført de ekstraordinære omkostninger, som de forskellige
selskaber har anmeldt for reguleringsåret 2013.
Tabel 1. Behandling af anmodninger vedr. ekstraordinære omkostninger.
Selskab
Bjerringbro
Elværk

DONG Energy Eldistribution
A/S

Type
Drift
Afskrivskrivning
Drift

Drift
Drift

Afskrivskrivning
Drift
Afskrivskrivning
Afskrivskrivning

Beløb Kategori
250.963 Drift og vedligeholdelse
af fjernaflæste målere
243.024 Afskrivning på fjernaflæste målere

Godkendt

1.100.000 Force majeure - Skader
ifm. stormen 'Allan'

Afvist Vurdering
x
Se afsnit 2 i dette bilag.
x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,12 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Se afsnit 1.3 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

5.800.000 Force majeure - Skader
ifm. stormen 'Bodil'
21.800.00 Driftsomkostninger til
0 fjernaflæste målere samt
projektforberedelse til
udrulning
4.000.000 Afskrivning på fjernaflæste målere

x

5.227.855 Smart grid
3.834.513 Smart grid

x
x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

13.700.00 Myndighedspålæg i for0 bindelse med kabelkasser

x

Omkostningen betragtes som en
ekstraordinær omkostning, da
den vedrører fremskyndelsen af
en investering som følge af myndighedspålæg.
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Selskab

Type
Afskrivskrivning

Beløb Kategori
1.500.000 Myndighedspålæg i forbindelse med Metro City ring

Afskrivskrivning

600.000 Myndighedspålæg i forbindelse med Ringstedbanen

Drift

16.800.00 Driftsomkostninger til
0 forrentning i forbindelse
med husleje

x

Drift

5.800.000 Omkostninger i forbindelse med udlejning af
ejendomme til Energinet.dk, der viderefaktureres igennem lejeaftale.
Selskabet modtager således fuld refusion fra
en 3. part.
2.300.000 Ompostering af driftsomkostninger til afskrivninger.
Driftsomkostninger svarende til afskrivninger
på lånte/leasede biler.

x

1.361.686 Omkostninger afholdt af
tredjepart, hvor selskabet modtager fuld refusion af 3. part
9.107.224 Beregnet administrativt
overhead vedr. omkostninger til drift og vedligehold af fjernaflæste
målere
520.276 Beregnet administrativt
overhead vedr. omkostninger til drift og vedligehold af fjernaflæste
målere
11.147.79 IT-omkostninger ved
6 fusioner (migreringsomkostninger)
829.203 Omkostninger til afholdelse/regulering af pensionsforpligtelser

x

-

Energi Fyn
Net A/S

Godkendt

Drift

Drift

Energi Fyn
Nyborg Net
A/S

Drift

EnergiMidt
Net A/S

Drift

Drift

Afvist Vurdering
x
Omkostninger ifm. anlægget af
Metro city ringen anses ikke for
ekstraordinære. Omkostninger til
kabelomlægninger kan generelt
ikke anses for ekstraordinære, da
selskabet må påregne, at sådanne
omkostninger løbende bliver
nødvendige.
x

Omkostninger ifm. anlægget af
Ringstedbanen anses ikke for
ekstraordinære. Omkostninger til
kabelomlægninger kan generelt
ikke anses for ekstraordinære, da
selskabet må påregne, at sådanne
omkostninger løbende bliver
nødvendige.
Forrentning indgår ikke i benchmarkingen, og omkostningen betragtes derfor som en ekstraordinær omkostning i årets afgørelse.
Se afsnit 1.1 i dette bilag.

x

Omkostningen er ikke en ekstraordinær omkostning. Omkostningen korrigeres i selskabets
driftsomkostninger i årets model
og tillægges årets afskrivninger.
Dette gøres for at øge sammenligneligheden med selskaber der
selv ejer sine biler.
Se afsnit 1.1 i dette afsnit.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Se afsnit 1.4 i dette bilag.

x

Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
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Selskab

Type

Forsyning
Helsingør
Elnet A/S

Drift
Afskrivskrivning
Drift
Drift

Fynsnet
A.m.b.a.
Galten Elværk Net
A/S

Afskrivskrivning
Drift

Afskrivskrivning
Drift
Drift

HEF Net
A/S

Drift

Drift

Drift

LEF Net
A/S

Beløb Kategori

Godkendt

436.262 Fjernaflæste målere
513.362 Fjernaflæste målere

Afvist Vurdering
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,14 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
x
Se afsnit 2 i dette bilag.
x
Se afsnit 2 i dette bilag.

103.482 Force majeure - Skader
ifm. stormen 'Allan'
89.903 Force majeure - Skader
ifm. stormen 'Bodil'
844.518 Afskrivning 60 kV søkabel idriftsat før 2003

x

Se afsnit 1.3 i dette bilag.

x

Se afsnit 1.3 i dette bilag.

x

Afskrivninger vedr. søkabler
indgår ikke i benchmarkingen.

1.461.365 Omkostninger afholdt af
tredjepart, hvor selskabet modtager fuld refusion af 3. part
2.448.229 Afskrivning på fjernaflæste målere

x

Se afsnit 1.1 i dette bilag.

421.281 Drift og vedligeholdelse
af fjernaflæste målere
111.364 Løn- og materialeomkostninger til montering
af fjernaflæste målere
363.026 Løn- og materialeomkostninger til demontering af gamle målere
ifm. opsætning af fjernaflæste målere

4.631.294 Omkostninger afholdt af
tredjepart, hvor selskabet modtager fuld refusion af 3. part
801.497 IT-omkostninger ved
fusioner (migreringsomkostninger)

Afskrivskrivning

4.848.007 Tab ved afhændelse af
anlægsaktiver - Skrot af
20 kV luftledning og
stationer ifm. kabellægningsprojekter, da disse
ikke er fuldt afskrevet

Afskrivskrivning

531.590 Straksafskrivning på
gamle skrottede målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,15 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Se afsnit 1.1 i dette bilag

x

Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,33 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Skrottet ledningsnet anses som
en del af selskabets ordinære
drift.
Skrotning af ældre ledningsnet
må forventes at forekomme
jævnligt på tværs af alle selskaber. Sekretariatet for Energitilsynet anser således ikke denne omkostning for at have ekstraordinær karakter.
Se afsnit 1.4 i dette bilag

x

x

x
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Selskab

MES Net
A/S

NKE Elnet
A/S

Type
Afskrivskrivning
Drift

Afskrivskrivning

Afskrivskrivning

NOE Net
A/S

Beløb Kategori
399.149 Afskrivning på fjernaflæste målere

Godkendt

Afvist Vurdering
x
Se afsnit 2 i dette bilag.

582.141 Pålagte omkostninger
afholdt til implementering af Datahub, etableret af EnergiNet.dk
(forbrugeradministrationsomkostning til bl.a.
løn, konsulenthonorar
samt IT-udgifter)
6.091.338 Kabellægningsprojekt
2004 -2013
Kabellægning af gamle
luftledningsanlæg, for
sikring af leveringssikkerheden mv. (sidste
etape udført 2013).

x

953.147 Pålagte omkostninger
afholdt til implementering af Datahub, etableret af EnergiNet.dk

x

x

Afskrivskrivning
Drift
Drift

1.253.000 Smart grid

57.000 Smart grid
112.220 Force majeure - Skader
ifm. stormen 'Bodil'

x

Drift

3.149.426 Omkostninger afholdt af
tredjepart, hvor selskabet modtager fuld refusion af 3. part
2.399.954 IT-omkostninger ved
fusioner (migreringsomkostninger)

x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,14 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Se afsnit 1.1 i dette bilag.

x

Se afsnit 1.4 i dette bilag.

Nord Energi Drift
Net A/S
Afskrivskrivning

2.568.065 Demonterede anlæg for
perioden 2000-2012
(primært luftledninger i
perioden frem til 2008)

Drift

1.140.000 Transitomkostninger betalt til HEF Net A/S

x

Ved implementering af Datahub
findes ensartede krav til alle
netselskaber, jf. bekendtgørelse
nr. 1358 af 03/12/2013. Omkostninger til Datahub betragtes således ikke som ekstraordinære, da
disse omkostninger vil være at
finde i alle netselskaber.
Kabellægningsprojekter må forventes at forekomme jævnligt på
tværs af alle selskaber. Sekretariatet for Energitilsynet anser således ikke denne omkostning for at
have ekstraordinær karakter.
Der findes ligeledes en ækvivalent for kabler, så selskabet modtager netvolumen for dette.
Ved implementering af Datahub
findes ensartede krav til alle
netselskaber, jf. bekendtgørelse
nr. 1358 af 03/12/2013. Omkostninger til Datahub betragtes således ikke som ekstraordinære, da
disse omkostninger vil være at
finde i alle netselskaber.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

x

x

x

Skrottet ledningsnet anses som
en del af selskabets ordinære
drift.
Skrotning af ældre ledningsnet
må forventes at forekomme
jævnligt på tværs af alle selskaber. Sekretariatet for Energitilsynet anser således ikke denne omkostning for at have ekstraordinær karakter.
Omkostningen betragtes som en
ekstraordinær omkostning i årets
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Selskab

Type

Afskrivskrivning

Afskrivskrivning
Afskrivskrivning
Drift
Drift

NRGi Net
A/S

Nyfors Net
A/S
RAH Net 2
A/S

RAH Net
A/S

Afskrivskrivning
Afskrivskrivning
Afskrivskrivning
Afskrivskrivning
Drift
Afskrivskrivning
Drift

Beløb Kategori

4.400.550 Afskrivningsfejl fra
2012 (fejl i afskrivningsprofil på gamle anlæg, der er udgiftsført i
2013-regnskabet og
dermed indeholdt i de
angivne afskrivninger
for 2013)
9.078.648 Straksafskrivning på
gamle skrottede målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere
1.451.604 Smart grid

12.368 Smart grid
3.725.622 Drift og vedligeholdelse
af fjernaflæste målere
6.149.836 Afskrivning på fjernaflæste målere
475.789 Søkabel til Endelave

Afvist Vurdering
afgørelse.
x

Omkostningen er ikke en ekstraordinær omkostning.
Selskabets ansøgning vedrører en
regnskabsteknisk periodiseringsfejl, og omkostningen korrigeres
i selskabets afskrivninger for
hhv. 2012 og 2013.

x

Se afsnit 1.4 i dette bilag.

x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.

x
x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Afskrivninger vedr. søkabler
indgår ikke i benchmarkingen.

x

Afskrivninger vedr. søkabler
indgår ikke i benchmarkingen.

552.000 Søkabel mellem Syd og
Mårup på Samsøe

x

Afskrivninger vedr. søkabler
indgår ikke i benchmarkingen.

280.128 Smart grid
207.000 Smart grid

x
x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

114.000 Smart grid

x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.

1.465.000 Søkabel til Samsøe

Drift

327.197 Udskiftning af stationsnummerskilt i forbindelse med overtagelse af
selskab

Drift

362.008 Force majeure - Skader
ifm. stormen 'Bodil'
94.841 Smart grid
530.640 Pålagte omkostninger
afholdt til implementering af Datahub, etableret af EnergiNet.dk

Drift
Ravdex A/S Drift

Godkendt

x

x
x
x

Udskiftning af ordinært materiel,
herunder stationsnummerskilte i
forbindelse med overtagelse af et
selskab anses som en del af selskabets ordinære drift. Sekretariatet for Energitilsynet anser således ikke denne omkostning for at
have ekstraordinær karakter, men
bør være en forventelig omkostning i forbindelse med overtagelse af et selskab.
Se afsnit 1.3 i dette bilag.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Ved implementering af Datahub
findes ensartede krav til alle
netselskaber, jf. bekendtgørelse
nr. 1358 af 03/12/2013. Omkostninger til Datahub betragtes således ikke som ekstraordinære, da
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Selskab

Type

Beløb Kategori

Drift

21.773 Pålagte omkostninger
afholdt til implementering af engrosmodel,
etableret af EnergiNet.dk

Drift

698.317 Drift af fjernaflæsningssystem
413.668 Afskrivninger fjernaflæste målere

Afskrivskrivning
SEAS-NVE Drift
Net A/S

Afskrivskrivning
Drift

Drift

3.001.397 Udbedring af fejl på søkabel

Godkendt

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Omkostningen betragtes som en
ekstraordinær omkostning i årets
afgørelse.
Godkendelsen er betinget af, at
selskabet hurtigst muligt indsender dokumentation for at omkostningerne til investeringen er
afholdt på markedsmæssige vilkår.
Se afsnit 2 i dette bilag.

x

34.049.09 Afskrivning på fjernaf7 læste målere
6.403.699 Omkostninger afholdt af
tredjepart, hvor selskabet modtager fuld refusion af 3. part
2.508.217 Driftsomkostninger svarende til forrentning på
lånte/leasede biler

Afvist Vurdering
disse omkostninger vil være at
finde i alle netselskaber.
x
Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,08 pct. af
selskabets samlede netvolumen
x
Se afsnit 2 i dette bilag.

x

Se afsnit 1.1 i dette bilag.

x

Forrentning indgår ikke i benchmarkingen, og omkostningen betragtes derfor som en ekstraordinær omkostning i årets afgørelse.
Omkostningen er ikke en ekstraordinær omkostning. Omkostningen korrigeres i selskabets
driftsomkostninger i årets model
og tillægges årets afskrivninger.
Dette gøres for at øge sammenligneligheden med selskaber der
selv ejer sine biler.
Omkostningen er ikke en ekstraordinær omkostning. Omkostningen korrigeres i selskabets
driftsomkostninger i årets model
og tillægges årets afskrivninger.
Dette gøres for at øge sammenligneligheden med selskaber, der
selv ejer sine bygninger og inventar.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 2 i dette bilag.

-

6.499.238 Driftsomkostninger svarende til afskrivninger
på lånte/leasede biler

x

-

4.849.000 Driftsomkostninger svarende til afskrivninger
på bygninger og inventar

x

Drift
Drift

8.186.000
15.885.62
2
1.449.725

Drift

Smart grid
Hjemtagningssystemer
til fjernaflæste målere
Øvrig drift af fjernaflæste målere

x
x
x

Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
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Selskab

Type

SEF Net
A/S

Afskrivskrivning
Drift
Afskrivskrivning
Drift

SK Elnet

Syd Energi
Net A/S

Godkendt

670.300 Afskrivninger på eksisterende 50 kV-søkabler

x

267.177 Smart grid
68.480 Smart grid

x
x

269.280 Pålagte omkostninger
afholdt til implementering af Datahub, etableret af EnergiNet.dk (timer vedr. datahjemtagning)

Afvist Vurdering
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,20 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Afskrivninger vedr. søkabler
indgår ikke i benchmarkingen.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

x

Drift

1.395.831 Straksafskrivning på
gamle skrottede målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere.

Drift

55.565 Driftsomkostninger svarende til afskrivninger
på lånte/leasede biler

x

Drift

24.199 Driftsomkostninger til
forrentning i forbindelse
med husleje

x

Afskrivskrivning
Drift

Drift

TRE-FOR

Beløb Kategori

Drift
Drift

2.780.780 Afskrivninger søkabel

x

x

15.850 Vedligehold af søkabel

x

149.287 Force majeure - Skader
ifm. stormen 'Bodil'

x

1.004.274 Smart grid
10.912.33 Drifts- og vedligehol-

x
x

Ved implementering af Datahub
findes ensartede krav til alle
netselskaber, jf. bekendtgørelse
nr. 1358 af 03/12/2013. Omkostninger til Datahub betragtes således ikke som ekstraordinære, da
disse omkostninger vil være at
finde i alle netselskaber.
Omkostningen betragtes som en
ekstraordinær omkostning i årets
afgørelse.
I reguleringsregnskabet indgår
disse omkostninger i de samlede
driftsomkostninger og bliver derfor modregnes heri.
Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,30 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,13 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Afskrivninger vedr. søkabler
indgår ikke i benchmarkingen.
Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,003 pct. af
selskabets samlede netvolumen
Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,03 pct. af
selskabets samlede netvolumen.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 2 i dette bilag.
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Selskab
El-net A/S

Type

Afskrivskrivning
Afskrivskrivning
Afskrivskrivning

Verdo
Hillerød El
net A/S
Verdo
Randers Elnet A/S

Vestforsyning Net
A/S

Afskrivskrivning
Afskrivskrivning
Drift
Afskrivskrivning
Drift
Afskrivskrivning
Drift

Drift
Afskrivskrivning
Afskrivskrivning
Afskrivskrivning

Drift

Beløb Kategori
8 delse vedr. fjernaflæste
målere
8.652.089 Afskrivning på fjernaflæste målere

Godkendt

Afvist Vurdering

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

2.543.216 Løn- og materialeomkostninger til montering
af fjernaflæste målere
282.580 Demontering af gamle
ikke-fjernaflæste målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

1.807.491 Hjemtagningssystemer
til fjernaflæste målere

x

Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,14 pct. af
selskabets samlede netvolumen
Se afsnit 2 i dette bilag.

1.975.691 Andet IT til fjernaflæste
målere

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

106.000 Smart grid
19.000 Smart grid

x
x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

20.586 Smart grid
2.000 Smart grid

x
x

Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

162.365 Omkostninger ved afholdelse af pensionsforpligtelse

81.611 Smart grid
33.000 Smart grid

1.939.970 Straksafskrivning på
gamle skrottede målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere
1.938.222 Straksafskrivning på
skrottet ledningsnet Forbrugersted nedlagt,
hvorfor de gamle installationer skulle fjernes og
er skrottet.

822.209 Drifts- og vedligeholdelse vedr. fjernaflæste
målere

x

x
x

Sekretariatet for Energitilsynet
vurderer, at omkostningstypen er
af en ekstraordinær karakter, men
anser dog ikke beløbet for en
ekstraordinær omkostning, idet
beløbet alene udgør 0,37 pct. af
selskabets samlede netvolumen
Se afsnit 1.5 i dette bilag.
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

x

Se afsnit 1.4 i dette bilag.

x

x

Skrottet ledningsnet anses som
en del af selskabets ordinære
drift.
Skrotning af ældre ledningsnet
må forventes at forekomme
jævnligt på tværs af alle selskaber. Sekretariatet for Energitilsynet anser således ikke denne omkostning for at have ekstraordinær karakter.
Se afsnit 2 i dette bilag.
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Selskab

Type
Afskrivskrivning
Drift

Vestjyske
Net 60 kV
A/S

Drift

Viby Net
A/S

Afskrivskrivning

Vordingborg Elnet
A/S

Afskrivskrivning
Drift

Vos Net
A/S
Østjysk
Energi Net
A/S

Afskrivskrivning
Drift

Afskrivskrivning
Afskrivskrivning

Beløb Kategori
174.486 Smart grid

Godkendt
x

120.000 Omkostning ved aperiodisk investeringer i ITudstyr mv. - omkostning
vedr. udvikling og investering i IT-platform
373.227 Omkostninger til juridisk assistance i forbindelse med forhandlinger
om spaltning af selskabet

x

1.530.440 Straksafskrivning på
gamle skrottede målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere
558.010 Afskrivning på fjernaflæste målere

x

Omkostningen betragtes som en
ekstraordinær omkostning i årets
afgørelse.

x

Juridisk assistance betragtes som
en del af den ordinære drift. Ved
forhandlinger om spaltning af et
selskab må det forventes at der
kan forekomme omkostninger til
juridisk assistance. Sekretariatet
for Energitilsynet anser således
ikke denne omkostning for at have ekstraordinær karakter.
Se afsnit 1.4 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.

x

x

Ved implementering af Datahub
findes ensartede krav til alle
netselskaber, jf. bekendtgørelse
nr. 1358 af 03/12/2013. Omkostninger til Datahub betragtes således ikke som ekstraordinære, da
disse omkostninger vil være at
finde i alle netselskaber.
Se afsnit 1.4 i dette afsnit.

x

Se afsnit 1.1 i dette afsnit.

x

Se afsnit 1.4 i dette afsnit.

295.740 Pålagte omkostninger
afholdt til implementering af Datahub, etableret af EnergiNet.dk

175.904 Straksafskrivning på
gamle skrottede målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere
812.482 Omkostninger afholdt af
tredjepart, hvor selskabet modtager fuld refusion af 3. part
2.223.368 Straksafskrivning på
gamle skrottede målere
ved udskiftning til fjernaflæste målere
2.545.597 Afskrivning på fjernaflæste målere

Afvist Vurdering
Se afsnit 1.5 i dette bilag.

x

Se afsnit 2 i dette bilag.
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Bilag 4 – Ad-hoc korrektion ved fusioner

Sekretariatet
Energitilsynet
Carl
Jacobsens
2500 Valby

1. Sekretariatets beregninger af MOF i forbindelse
med BM 2014
Sekretariatet for Energitilsynet vil på baggrund af samme metode som
blev anvendt i 2012- og 2013-afgørelsen korrigere fusionerede selskabers effektiviseringskrav i de tilfælde, hvor det fusionerede selskab får et
krav i modellen, der er højere end det aggregerede krav for de separate
selskaber. Sekretariatet for Energitilsynet anvender denne praktiske korrektion for at sikre, at benchmarkingmodellen ikke i sig selv giver et
disincitament til konsolidering i branchen.

for
Vej

35

tlf.
mail

41 71 54 00
post@energitilsynet.dk

web

www.energitilsynet.dk

I benchmarkingafgørelsen i 2014 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet positive modelomkostninger for et selskab (Nyfors Net A/S), der
er den eneste fusion, der opfylder begge betingelser for en korrektion.
Metoden til korrektionen fremgår nedenfor.
Sekretariatet har vurderet, at fusioner skal korrigeres efter den beskrevne
metode første gang det fusionerede selskab indgår i benchmarkingen, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1. De modelmæssige omkostninger ved fusionen er positive i det forrige år (år 0)
2. Det fusionerede selskabs krav i årets afgørelse (år 1) er højere end de
særskilte selskabers aggregerede krav i det forrige år (år 0)
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at et selskab maksimalt kan få
sit krav korrigeret ned til summen af de særskilte selskabers krav fra det
forrige år (svarende til den stiplede vandrette linje i figur 1, jf. næste
side).
På baggrund af data for året før selskabernes fusion (år 0) kan modelomkostningerne ved fusion (herefter MOF) beregnes, jf. betingelse 1. I år 0
eksisterer selskaberne som to selvstændige enheder. Deres akkumulerede
effektiviseringskrav udgør den ene halvdel af beregningen.
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Sekretariatet for Energitilsynet lægger herefter omkostninger og netkomponenter sammen i år 0 til et nyt hypotetisk fusioneret selskab. Benchmarkingen genberegnes med dette selskab i stedet for de to selvstændige
selskaber og det fusionerede selskabs effektiviseringskrav udgør den anden halvdel af beregningen.
På den baggrund kan MOF beregnes ved:
MOF  Beregnet effektiviseringskrav ved hypotetisk fusion (år 0)
 faktisk akkumuleret effektiviseringskrav (år 0)

I praksis beregnes MOF ved at erstatte de to separate selskaber med det
hypotetisk fusionerede selskab. Benchmarkbasis vil dermed blive påvirket af udskiftningen af selskaber og deres individuelle selskabsstruktur.
Sekretariatet tager derfor udgangspunkt i en beregning, hvor benchmarkbasis er dynamisk i modellen.
Hvis det fusionerede selskab i år 1 opfylder betingelse 2 (det fusionerede
selskabs krav i årets afgørelse skal endvidere være højere end de særskilte selskabers aggregerede krav i det forrige år), bliver MOF herefter fratrukket det fusionerede selskabs effektiviseringskrav i år 1.
Der vil alene ske en korrektion af selskabets krav i år 1, hvis det fusionerede selskab får beregnet en positiv MOF i år 0, dvs. at fusionen modelmæssigt giver selskaberne et højere effektiviseringskrav ved sammenlægning af indberetninger fra de individuelle selskaber. Der sker derfor
ikke en korrektion, hvis det fusionerede selskab får beregnet en negativ
MOF.
Korrektionen er illustreret i figur 1.
Figur 1. Illustration af korrektion for modelomkostninger ved fusion

MOF

Effektiviseringskrav

Minimumskrav
før der korrigeres

Selskab Hypotetisk
A+B
fusion
År 0
År 0

Fusion
Fusion
År 1
År 1
(uden
(med
korrektion) korrektion)

Fusion
År 1
(ingen
korrektion)

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.
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2. Fusioner i reguleringsåret 2013
Sekretariatet for Energitilsynet har registreret følgende fusioner/overtagelser i reguleringsåret 2013 (fortsættende selskaber er markeret med fed skrift):


Energi Fyn City Net A/S + Energi Fyn Net A/S



ELRO Net A/S + EnergiMidt Net A/S



Knøsgaard Transformatorforening + Øslev-Drøstrup Transformatorforening + Nyfors Net A/S

3. Konkrete korrektioner i forbindelse med BM 2014
I forbindelse med afgørelsen i 2014 har Sekretariatet for Energitilsynet
udført beregninger på de tre ovennævnte fusioner.
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at beregningsgrundlaget for
fusionskorrektionerne er data fra 2012 i modellen vedr. høringsudkastet
til afgørelse vedr. korrektion af benchmarkingen fra 2013 (korrektion af
Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 17. december 2013).
I den forbindelse vurderede sekretariatet, at der kunne træffes fornyede
mildere effektiviseringskrav til netvirksomheder, såfremt genberegningen fører til dette. Sekretariatet vurderede derimod, at der ikke kunne
træffes en fornyet afgørelse til selskabernes ugunst.
På den baggrund var det sekretariatets vurdering, at såfremt genberegningen fører til strengere effektiviseringskrav, kunne der ikke ske tilbagekaldelse med henblik på, at sekretariatet traf en ugunstigere afgørelse i
forhold til en ikke-klager, dvs. i de tilfælde vil selskaberne få det samme
effektiviseringskrav udmøntet som blev udmøntet i Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013.
På den baggrund bemærker sekretariatet, at effektiviseringskravene til
brug for beregningen af MOF til afgørelsen i 2014 dog udelukkende er
kravene som følge af den korrigerede model, og der skeles ikke til de
faktisk udmøntede effektiviseringskrav for 2014, som det fremgår af høringsudkastet vedr. korrektion af benchmarkingen fra 2013. Dette skyldes, at beregningen af MOF er en praktisk og teknisk korrektion, der ikke kan beregnes på tværs af forskellige modeller.
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3.1. Fusionen Energi Fyn Net A/S
Energi Fyn Net A/S er fusioneret med Energi Fyn City Net A/S med
Energi Fyn Net A/S som det fortsættende selskab. Tabel 1 viser beregningen af modelmæssige omkostninger ved denne fusion.
Tabel 1. Effektiviseringskrav ved Energi Fyn Net fusion
År 0
Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2013
Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2013

0
0

MOF
NB. Energi Fyn Net A/S bliver ikke korrigeret for MOF, jf. betingelse 1.

0

Energi Fyn Net A/S opfylder således ikke betingelse 1 for korrektion, da
de modelmæssige omkostninger ved fusionen er 0 i det forrige år.
Energi Fyn Net A/S bliver derfor ikke korrigeret for MOF i årets afgørelse.

3.2. Fusionen EnergiMidt Net A/S
EnergiMidt Net A/S er fusioneret med ELRO Net A/S med EnergiMidt
Net A/S som det fortsættende selskab. Tabel 2 viser beregningen af modelmæssige omkostninger ved denne fusion.
Tabel 2. Effektiviseringskrav ved EnergiMidt fusion
År 0
Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2013
Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2013
MOF
NB. EnergiMidt Net A/S bliver ikke korrigeret for MOF, jf. betingelse 1.

2.210.000
2.100.000
-110.000

EnergiMidt Net A/S opfylder ikke betingelse 1, da fusionen får beregnet
en negativ modelmæssig omkostning.
EnergiMidt Net A/S bliver derfor ikke korrigeret for MOF i årets afgørelse.
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3.3. Fusionen Nyfors Net A/S
Nyfors Net A/S er fusioneret med Knøsgaard Transformatorforening og
Øslev-Drøstrup Transformatorforening med Nyfors Net A/S som det
fortsættende selskab. Tabel 3 viser beregningen af modelmæssige omkostninger ved denne fusion.
Tabel 3. Effektiviseringskrav ved Nyfors Net fusion
År 0
Aggregeret effektiviseringskrav uden fusion i 2013
Hypotetisk effektiviseringskrav med fiktiv fusion i 2013
MOF

610.000
615.000
5.000

Nyfors Net A/S opfylder således betingelse 1 for korrektion, at de modelmæssige omkostninger ved fusionen er positive i det forrige år.
Nyfors Net A/S får ved afgørelsen i 2014 beregnet et effektiviseringskrav for 2015 på 1.360.000 kr. Nyfors Net A/S opfylder således betingelse 2 for korrektion, at det fusionerede selskabs krav i årets afgørelse
(2014) er højere end de særskilte selskabers aggregerede krav i det forrige år (2013), da 1.360 .000 kr. (2014) er højere end 610.000 kr. (2013).
Nyfors Net A/S bliver derfor korrigeret for MOF i årets afgørelse.
Nyfors Net A/S får således beregnet et samlet effektiviseringskrav for
2015 på 1.360.000 kr. – 5.000 kr. = 1.355.000 kr.
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Bilag 5 – Modelændringer i model for økonomisk
effektivitet
Sekretariatet for Energitilsynet gennemgår i dette bilag de modelændringer, der foretages i benchmarkingmodellen for økonomisk effektivitet i
2014. Ændringerne vedrører:

Sekretariatet for
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
tlf.
mail

41 71 54 00
post@energitilsynet.dk

web

www.energitilsynet.dk

1. Inkludering af omkostninger til fjernaflæste målere, herunder nye
ækvivalenter for fjernaflæste målere. Denne ændring uddybes i
dette bilag.
2. Ændring af korrektion for fordyrende rammevilkår vedr. kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsynet har i 2014 ændret kundetæthedskorrektionen fra en lineær korrektion til en gennemsnitsbetragtning af de to typer korrektionsmetoder. Se bilag 2 for
yderligere detaljer.

1. Ændring vedr. benchmarking af fjernaflæste
målere
Energitilsynet beregnede i 2012 en ny afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere, hvor enhedsomkostningen pr. fjernaflæst måler blev beregnet til 92,4 kr. (i 2005-priser som de øvrige ækvivalenter1).
Afskrivningsækvivalenten afspejler alene de årlige afskrivninger forbundet med fjernaflæste målere. Sekretariatet antog på daværende tidspunkt,
at driftsomkostningerne forbundet med fjernaflæste målere svarede til
driftsomkostningerne forbundet med ikke-fjernaflæste målere, da det på
det tidspunkt ikke var muligt for sekretariatet at opgøre en enhedsomkostning pr. fjernaflæst måler for driften. Den samlede drifts- og afskrivningsækvivalent antog samlet værdien 145 kr. i 2005-priser.
Afskrivningsækvivalenten blev i 2012 beregnet på baggrund af data for
selskabernes afskrivninger i regnskabsåret 2011 samt antallet af fjernaflæste målere.
Sekretariatets brug af ækvivalenten for fjernaflæste målere i benchmarkingmodellen blev imidlertid hjemvist af Energiklagenævnet. Begrun1

Alle øvrige omkostningsækvivalenter er beregnet på baggrund af 2005-data, og derfor
blev ækvivalenten tilbageskrevet til 2005-priser.
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delse for dette var, at til trods for, at det af indtægtsrammebekendtgørelsen § 26, stk. 6 fremgik, at alle omkostninger som udgangspunkt skulle
indgå i benchmarking, fandt Energiklagenævnet i forbindelse med de
fjernaflæste målere at teknologien på daværende tidspunkt ikke var generelt udbredt, og at ækvivalentberegningerne var baseret på et meget varierende og ufuldstændigt datagrundlag.
I forbindelse med datagrundlaget for ækvivalenterne for de fjernaflæste
målere er det endvidere blevet fremført, at der kan forekomme usikkerhed i forhold til, at selskaberne har forskellige afskrivningsperioder, samt
forskellige muligheder for aktivering af aktiverne i regnskabet. Der er
valgfrihed mellem at afholde flere af omkostningerne som driftsomkostninger i installationsåret, eller at aktivere udgifterne så de afskrives over
hele aktivets levetid.
På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse har omkostninger til fjernaflæste målere været holdt ude af benchmarkingen i afgørelsesårene
2012 og 2013. Det betød, at alle omkostninger forbundet med fjernaflæste målere blev fratrukket selskabernes driftsomkostninger og holdt ude
af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger samtidig med, at
der ikke indgik ækvivalenter for fjernaflæste målere i beregningen af
netvolumen.

1.2. Inddragelse af fjernaflæste målere i 2014
Sekretariatet for Energitilsynet vurderede i forbindelse med udarbejdelsen af årets afgørelse, at selskabernes udrulning af fjernaflæste målere på
nuværende tidspunkt har nået et niveau, hvor teknologien er moden til at
indgå i benchmarkingen.
Det er sekretariatets opfattelse, at det er hensigtsmæssigt at indhente
konsulentbistand i forbindelse med implementering af de fjernaflæste
målere i benchmarkingmodellen. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor valgt at indgået i et samarbejde med konsulenthuset Incentive, som
skal varetage opgaven med at indhentet data fra selskaberne, beregnet en
ny driftsækvivalent og en ny afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere.
I beregningen af de nye ækvivalenter skal der bl.a. tages højde for eventuelle forskelle i selskabernes valg af regnskabspraksis, herunder afskrivningsgrundlag samt valg af afskrivningsperiode.
1.2.1. Dataindsamling
Incentive har i perioden 19. juni 2014 til 20. august 2014 via spørgeskemaer indsamlet data fra elnetselskaberne. Alle 71 netselskaber modtog
en mail med et følgebrev fra Sekretariatet for Energitilsynet samt spørgeskema, hvori selskaberne bl.a. skulle indberette data med ensartet regnskabspraksis efter særskilt vejledning.
Alle oplysninger til brug for beregningen af ækvivalenterne og den videre implementering i benchmarkingmodellen blev indhentet i overens53 af 163

stemmelse med § 26, stk. 2 i BEK nr. 335 af 15. april 2011 (Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning).
Efter henvendelser fra et par enkelte selskaber udsendte Incentive en
mail d. 30. juni 2014 med supplerende præciseringer og bemærkninger.
Sekretariatet for Energitilsynet har indhentet følgende oplysninger til
brug for beregning af ækvivalenterne:








Beholdningen af aktive fjernaflæste målere (fordelt på kunder
med et forbrug over/under 100 MWh pr. år) i hvert af årene 20062013, herunder:
o Primo beholdning
o Opsat (primo til ultimo)
o Nedtaget og udgået af drift
o Ultimo beholdning
Antal fjernaflæste målere pr. 30/6 2013
Driftsomkostninger vedr. fjernaflæste målere i 2013 (inkl. drift af
datahjemtagningssystem)
Afskrivninger i 2013, herunder:
o Indkøb af fjernaflæste målere
o Montering af fjernaflæste målere
o Indkøb af datahjemtagningssystemer
Ekstraordinære omkostninger i 2013, herunder:
o Demontering af gammel måler
o Restværdi af gammel måler

Ved indhentning af antal målere og regnskabsoplysninger har selskaberne modtaget særskilte definitioner og vejledning (ensrettet regnskabspraksis).
Ensrettet regnskabspraksis
Sekretariatet for Energitilsynet har i samarbejde med Incentive fastsat en
ensretning af regnskabspraksis for fjernaflæste målere, som skal anvendes ved indberetningen, uafhængigt af selskabernes valg af regnskabspraksis i reguleringsregnskabet. Afskrivninger og driftsomkostninger angives på baggrund af den nye ensrettede regnskabspraksis.
Den samlede anskaffelsessum for fjernaflæste målere inkl. datahjemtagningssystemer og montering skal afskrives over en periode på 15 år2.
I tabel 1 er der angivet de udgiftsposter, som er relevante for fjernaflæste
målere. Der er ligeledes angivet, hvordan udgiftsposten skal indgå i indberetningen.

2

Jf. § 9, stk. 4 i BEK nr. 1358 af 3. december 2013 (Bekendtgørelse om fjernaflæste
elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget).
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Tabel 1. Bogføring af omkostninger til fjernaflæste målere efter den nye ensrettede regnskabspraksis
Udgiftsposter
Specifikation af omkostninger
Regnskabspraksis
i. Drift af fjernaflæst må- Drift og vedligeholdelse.
Driftsføres
ler (inkl. drift af datahjemtagningssystem)
ii. Indkøb af fjernaflæst
Kostpris for fjernaflæst måler inkl.
Aktiveres og afmåler
evt. strøm- og spændingsskrives over 15 år
transformer, målertavle m.m.
iii. Montering af fjernafLøn, materialer, kørsel etc.
Aktiveres og aflæst måler
skrives over 15 år
iv. Demontering af gamLøn, materialer, kørsel etc.
Driftsføres
mel måler
v. Restværdi af gammel
Bogført restværdi af gammel måler Driftsføres
måler
reduceret med evt. indtægter ved
salg af den gamle måler.
vi. Indkøb af datahjemtag- Kostpris for datahjemtagningsAktiveres og afningssystemer
udstyr og -systemer.
skrives over 15 år
vii. Information og rådUdgifter til information og rådgivDriftsføres
givning af slutbruger
ning af slutbruger.
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Definitionen af en fjernaflæst måler
Ved definitionen af en fjernaflæst elmåler er der taget udgangspunkt i de
tekniske krav, der er fremsat i §§4-7 BEK nr. 1358 af 3. december 2013
(Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget).
En fjernaflæst elmåler er en elmåler, der er installeret hos en slutbruger.
Via en indbygget eller tilkoblet kommunikationsenhed sender den registrerede målinger af forbrug eller af produktion af elektrisk energi til et
hjemtagningssystem hos elnetselskabet. Hjemtagningssystemet kan også
være hos en måleoperatør, der håndterer hjemtagningen af data for elnetselskabet.
Ikke alle fjernaflæste elmålere, der er installeret i dag, opfylder de tekniske krav i målerbekendtgørelsens § 4-7. I benchmarkingsammenhæng
betragtes en elmåler imidlertid som en fjernaflæst elmåler, hvis den kan
indsende timemålte forbrugsdata til datahubben, jf. § 11, stk. 1 i BEK nr.
1358 af 3. december 2013.
Afgrænsningen af en fjernaflæst elmåler omfatter også det datahjemtagningsudstyr, der er nødvendigt for at bruge den fjernaflæste måler.
Kommunikation med datahjemtagningssystemet foregår typisk via mobilnettet eller dedikerede kommunikationssystemer (fx elnetbåren kommunikation). De dedikerede kommunikationssystemer kræver yderligere
udstyr i form af koncentratorer, som er installeret på 10/0,4 kVnetstationer. Det er også nødvendigt med en løbende driftsindsats for at
sikre, at kommunikationen fungerer.
Fra koncentratoren til hjemtagningssystemet hos netselskabet/måleoperatøren anvender et netselskab én af tre kommunikationsformer:
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mobilnet-kommunikation (oftest)
fibernet-kommunikation
dedikerede radionet

Hvis netselskabets datahjemtagningsudstyr bliver brugt af andre forsyningsarter, skal selskabet modregne betaling/bidrag, de eventuelt har
modtaget i forbindelse med installationen af elmålerne og/eller datahjemtagningsudstyret, i anskaffelsessummen for udstyret.
Desuden skal selskabet modregne eventuel betaling/bidrag fra andre forsyningsarter i forbindelse med den løbende drift i netselskabets driftsomkostninger ved fjernaflæste målere.
Hvis netselskabet som led i arbejdet med smart grid har installeret yderligere udstyr på 10/0,4 kV-netstationer for at samle og formidle oplysninger om netdriften, skal disse ekstraudgifter ikke medregnes til datahjemtagningsudstyr (hverken ved opgørelse af driftsomkostninger eller
anskaffelsessum).
Hvis netselskabet afholder udgifterne til eventuelle strøm- og spændingstransformere samt målertavler m.m., skal disse medregnes til den fjernaflæste elmåler.
1.2.2. Kvalitetssikring af data
Sekretariatet for Energitilsynet har løbende kvalitetssikret de indsamlede
data i tre skridt:
1. Manuel gennemgang af data fra hvert enkelt selskab
2. Sammenligning af data på tværs af selskaber
3. Datarapport til kvalitetssikring hos Sekretariatet for Energitilsynet
I alt 66 selskaber har svaret på spørgeskemaet. Ud af de 66 besvarelser
har 57 indberetninger kvalitet til at indgå i datagrundlaget. 9 er udfyldt
forkert, og det har trods flere henvendelser ikke været muligt at få svarene rettet. Ud af de 57 selskaber, har 11 selskaber så få fjernaflæste målere (under 10), at de ikke indgår i beregningerne af ækvivalenterne. I alt
indgår der derfor svar fra 46 selskaber i datagrundlaget for ækvivalenterne.
Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået alle indberetninger og
har taget kontakt til de selskaber, hvor indberetningen umiddelbart var
foretaget forkert, eller hvor tallene afveg væsentligt fra gennemsnittet for
selskaberne. I enkelte tilfælde, gav denne kvalitetssikring anledning til
rettelser. Et enkelt af de 46 selskaber, der indgår i datagrundlaget for
ækvivalenterne, har ønsket, at deres data udgik, fordi de mente at deres
forhold var særlige i det, at selskabet ikke fandt, at de havde påbegyndt
udrulningen af fjernaflæste målere. Dette ønske er ikke efterkommet, da
det er besluttet, at ækvivalenten skal afspejle de gennemsnitlige forhold
for flest mulige selskaber.
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1.2.3. Beregningen af nye ækvivalenter
Der beregnes en ny ækvivalent for hhv. drift og afskrivninger på fjernaflæste målere. Ækvivalenterne skal beskrive gennemsnitsomkostningerne
for netselskaberne ved dels at installere og dels at drive en fjernaflæst
måler.
Ækvivalenten skal således opdeles på en driftsækvivalent og en afskrivningsækvivalent, som det også er tilfældet med de øvrige ækvivalenter i
Energitilsynets netvolumenmodel.
Værdierne for de nye ækvivalenter for fjernaflæste målere er beregnet på
samme måde som de eksisterende ækvivalenter, der benyttes i netvolumenmodellen.
Eksempelvis er afskrivningsækvivalenten fastlagt ved hjælp af følgende
formel:
Ækvivalentafskrivninger fjernaflæste målere 

 afskrivninger
 fysisk mængde

Det endelige datagrundlag består af 1.664.903 fjernaflæste målere pr. 30.
juni 2013. De samlede driftsomkostninger i 2013 var 146.661.247 kr.
mens de samlede afskrivninger i 2013 var 159.349.452 kr.
På baggrund af svarene fra selskaberne har Incentive beregnet ækvivalenter for drift og afskrivninger. Ækvivalenterne fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Omkostningsækvivalenter pr. fjernaflæst måler
2005-priser
Driftsomkostningsækvivalent
Afskrivningsækvivalent
I alt
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.
NB: Ækvivalenterne er afrundede i tabellen.

Kr. pr. år
69,4
75,4
144,8

Ækvivalenterne bliver fælles for gruppen af distributionsselskaber og
transformerforeninger.
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1.3. Korrektion for at ensarte regnskabspraksis
For at tage hensyn til eventuelle forskelle i regnskabspraksis er det nødvendigt, at foretage en korrektion som et tillæg/fradrag til selskabernes
driftsomkostninger og afskrivninger, der er indberettet til årets benchmarking.
Sekretariatet for Energitilsynet vil derfor korrigere for forskellen mellem
selskabets faktiske omkostninger og ensrettede omkostninger. På den
måde kan selskabernes omkostninger sammenlignes, uanset hvilken afskrivningsperiode selskaberne anvender.
Selskaberne indberetter årets driftsomkostninger og afskrivninger ifølge
deres reguleringsregnskab. Selskaberne har i 2014 endvidere indberettet:


Faktiske driftsomkostninger og afskrivninger vedr. fjernaflæste
målere stammer fra indberetning af netkomponenter og økonomiske data til Sekretariatet for Energitilsynet.



Ensrettede driftsomkostninger og afskrivninger vedr. fjernaflæste
målere i forbindelse med indberetning til Incentive, givet den nye
ensrettede regnskabspraksis, hvor den samlede anskaffelsessum
for fjernaflæste målere inkl. datahjemtagningssystemer og montering skal afskrives over en periode på 15 år.

De resterende omkostninger vedr. investeringen i fjernaflæste målere kategoriseres som drift- og vedligeholdelsesomkostninger og skal således
driftsføres i det pågældende regnskabsår.
Der findes 9 selskaber, der ikke har indberettet ensrettede omkostninger
til Incentive. For disse selskaber vil Sekretariatet for Energitilsynet fastsætte foreløbige værdier, jf. § 26, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 335 af 15.
april 2011, til brug for fastsættelse af korrektionen mellem faktiske og
ensrettede omkostninger vedr. fjernaflæste målere.
Sekretariatet for Energitilsynet antager her, at selskabets indberetning af
omkostningerne til fjernaflæste målere i forbindelse med indberetning af
netkomponenter er i overensstemmelse med forudsætningerne for regnskabspraksis for indberetningen til Incentive. Det betyder, at hvis et selskab har indberettet x kr. i faktiske omkostninger i forbindelse med indberetning af netkomponenter og økonomiske data til Sekretariatet for
Energitilsynet – så antages det, at disse omkostninger ligeledes opfylder
Incentives kriterier for de ensrettede omkostninger, og at de ensrettede
omkostninger derfor vil udgøre de samme x kr. Disse selskaber vil derfor
få en korrektion på 0 kr., jf. afsnit 1.3.1 nedenfor.
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at 6 af disse selskaber
har indberettet 0 kr. i omkostninger til fjernaflæste målere i forbindelse
med indberetning af netkomponenter og økonomiske data til Sekretariatet for Energitilsynet, hvilket indikerer, at selskaberne endnu ikke er påbegyndt udrulning af fjernaflæste målere. Sekretariatet for Energitilsynet
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bemærker endvidere, at ingen af disse selskaber er en del af beregningen
af benchmarkbasis.
1.3.1. Den konkrete korrektion
Den konkrete korrektion er et tillæg/fradrag til selskabernes indberetning
af hhv. årlige driftsomkostninger og årlige afskrivninger. Dette tillæg/fradrag vil således supplere de nye ækvivalenter for fjernaflæste målere, som er beregnet på baggrund af samme ensrettede regnskabspraksis.
For at sikre en individuel implementering af fjernaflæste målere og fair
og retvisende sammenligning af omkostningerne på tværs af alle selskaber, vil selskaberne blive korrigeret med forskellen:
Korrektion = Ensrettede omkostninger – faktiske omkostninger
Selskabernes driftsomkostninger og afskrivninger korrigeres efter samme
fremgangsmåde.
Eksempel 1. Negativ korrektion
Netselskab A har investeret i fjernaflæste målere for 30.000.000 kr. Selskabet har valgt
en afskrivningsperiode på 10 år, selvom den ensrettede afskrivningsperiode er 15 år. Selskab A har derfor haft følgende indberetninger til årets benchmarking:



Faktiske årlige afskrivninger: 30.000.000 kr./10 år = 3.000.000 kr.
Ensrettede årlige afskrivninger: 30.000.000 kr./15 år = 2.000.000 kr.

Selskab A vil i dette tilfælde have en højere årlig afskrivning, end hvis selskabet havde
anvendt den ensrettede regnskabspraksis. Selskabet vil således alt andet lige stilles dårligere i benchmarkingen i det pågældende år.
Selskab A vil derfor i dette tilfælde få følgende korrektion:
Korrektion = 2.000.000 kr. – 3.000.000 kr. = -1.000.000 kr.
Det betyder, at selskab A vil få en negativ korrektion i de årlige afskrivninger.

Eksempel 2. Positiv korrektion
Netselskab B har investeret i fjernaflæste målere for 20.000.000 kr. Selskabet har valgt
en afskrivningsperiode på 20 år, selvom den ensrettede afskrivningsperiode er 15 år. Selskab B har derfor haft følgende indberetninger til årets benchmarking:



Faktiske årlige afskrivninger: 20.000.000 kr./20 år = 1.000.000 kr.
Ensrettede årlige afskrivninger: 20.000.000 kr./15 år = 1.333.333 kr.

Selskab B vil i dette tilfælde have en lavere årlig afskrivning, end hvis selskabet havde
anvendt den ensrettede regnskabspraksis. Selskabet vil således alt andet lige stilles bedre
i benchmarkingen i det pågældende år.
Selskab B vil derfor i dette tilfælde få følgende korrektion:
Korrektion = 1.333.333 kr. – 1.000.000 kr. = +333.333 kr.
Det betyder, at selskab B vil få en positiv korrektion til de årlige afskrivninger.
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1.4. Omkostninger til fjernaflæste målere
I forbindelse med benchmarking 2014 er der fra branchens side blevet
fremført særligt tre forhold. For det første at tidspunktet for investering i
fjernaflæste målere har betydning for størrelsen af de afholdte omkostninger. For det andet bemærkes det, at der bør skelnes mellem skabelon
samt timeafregnede målere, når ækvivalenterne for de fjernaflæste målere beregnes. Det tredje og sidste forhold omhandler sammenhængen mellem omkostninger i forbindelse med opsætning af fjernaflæste målere og
kundetætheden. I det følgende adresserer Sekretariatet for Energitilsynet
disse tre forhold.
1.4.1. Omkostninger i forhold til investeringstidspunkt
I forbindelse med høringsperioden ved afgørelsen for 2014 er det blevet
fremført, at selskabernes investeringsperiode har betydning for selskabernes gennemsnitlige omkostninger til installation af fjernaflæste målere. Således er det blevet påpeget, at omkostningerne har været højere for
de selskaber, der på et tidligt tidspunkt har valgt at udrulle de fjernaflæste målere
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det generelt må forventes at
investeringstidspunktet kan have betydning for de gennemsnitlige omkostninger. Den teknologiske udvikling i samfundet har betydning for
omkostningsniveauet for langt de fleste tekniske komponenter og produkter.
Sekretariatet for Energitilsynet understreger, at der i forbindelse med opsætning og udskiftning af andre netkomponenter ej heller vurderes,
hvorvidt installationstidspunktet har betydning for omkostningerne hertil.
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at selskabernes valg af installationstidspunkt er en separat investeringsbeslutning, og at gennemføre en
tidlig installation af fjernaflæste målere er således det individuelle selskabs beslutning under hensyntagen til den økonomiske situation. Et evt.
højere omkostningsniveau må således have indgået i selskabernes investeringsovervejelser.
Når et selskab står overfor en investeringsbeslutning i forskellige former
for netkomponenter, vil selskabet afveje hhv. driftsomkostninger og afskrivninger ved scenariet med investering og scenariet uden investering,
og hvad der er mest optimalt for den samlede drift i selskabet – herunder
hvad der giver mest effektiv drift.
Ved investeringen i fjernaflæste målere er det ligeledes selskabets beslutning, hvilket serviceniveau deres kunder skal tilbydes, til hvilke omkostninger og på hvilket tidspunkt.
Sekretariatet finder, at selskaber, der har installeret fjernaflæste målere i
f.eks. 2006, ikke skal behandles anderledes end selskaber, der har installeret fjernaflæste målere i f.eks. 2013. En tidlig installation af fjernaflæ60 af 163

ste målere, der medfører højere gennemsnitlige omkostninger, vil derfor i
benchmarkingsammenhæng blive vurderet som en ineffektiv investeringsbeslutning, alt andet lige.
1.4.2. Omkostninger i forhold til andel af fjernaflæste målere installeret i større produktionsanlæg og/eller hos kunder, der forbruger
mere end 100 MWh. pr. år

Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret om en stor andel af fjernaflæste målere installeret i større produktionsanlæg og/eller hos kunder,
som forbruger over 100 MWh. pr. år, har betydning for de samlede
ækvivalentberegninger.
Sekretariatet er kommet frem til, at disse målere alene udgør 1,36 pct. af
det samlede antal opsatte fjernaflæste målere, hvilket derfor ikke umiddelbart bør påvirke det samlede resultat. For at bekræfte dette har Sekretariatet for Energitilsynet sammenlignet ækvivalenterne beregnet af Incentive, med ækvivalenter, hvor der er korrigeret for målere installeret i
større produktionsanlæg og/eller hos kunder, med et forbrug over 100
MWh. pr. år.
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer på baggrund af denne undersøgelse, at tilstedeværelsen af store målere ikke påvirker de beregnede
værdier i en sådan grad, at der skal korrigeres for dette, når ækvivalenterne for de fjernaflæste målere beregnes.
1.4.3. Omkostninger i forhold til kundetæthed
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret, hvorvidt selskabernes
kundetæthed har betydning for selskabernes ensrettede omkostninger til
fjernaflæste målere.
Formålet med analysen er, at undersøge hvorvidt et selskab med lav
kundetæthed har højere gennemsnitslige omkostninger vedr. fjernaflæste
målere end selskaber med høj kundetæthed. Det kan tænkes, at et selskab
med langt mellem kunderne, og som derfor har en lav kundetæthed, har
øgede kørselsomkostninger forbundet med både installation og øvrig
drift vedr. de fjernaflæste målere.
I figur 1 er sammenhængen mellem kundetæthed samt selskabernes gennemsnitslige drift og afskrivninger pr. fjernaflæst måler afbildet.

61 af 163

Figur 1. Drifts- og afskrivningsomkostninger fordelt på kundetæthed
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Bemærk: Figuren indeholder 35 observationer.

Af figur 1 ses der ikke umiddelbart nogen tendenser på en sammenhæng
mellem de gennemsnitlige omkostninger pr. fjernaflæst måler og selskabernes kundetæthed.
Figur 2 viser en korrigeret gruppe selskaber, hvor der er taget højde for
selskaber som hovedsageligt har installeret fjernaflæste målere i produktionsanlæg og/ eller hos kunder, der forbruger mere end 100 MWh pr. år,
selskaber som antages at være outliers samt transformerforeninger.
Figur 2. Drifts- og afskrivningsomkostninger fordelt på kundetæthed (korrigeret
gruppe)
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Betragtes figur 2, tyder det på, at der er en svag sammenhæng mellem de
gennemsnitlige omkostninger pr. fjernaflæst måler og selskabernes kundetæthed. For at teste tilstedeværelsen af denne sammenhæng udføres
der en lineær regression med omkostninger pr. måler som den afhængige
variabel, og kundetæthed som den forklarende variabel.
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Resultatet af regressionen fremgår af tabel 3, hvor det ses, at den justerede forklaringsgrad, ܴଶ er beregnet til 0,107, hvilket betyder, at kundetætheden kan forklare 10,7 procent af variationerne i selskabernes gennemsnitslige omkostninger pr. fjernaflæst måler. Derudover fremgår det,
at skæringen er signifikant ved et signifikantniveau på 5 procent, hvorimod sammenhængen (hældningen) i forhold til kundetæthed ikke er
signifikant ved et 5 procents signifikansniveau.
Tabel 3. Resultat af regression af sammenhæng mellem omkostninger og kundetæthed
R2= 0,144
Parameterestimat
Standardafvigelsen
p-værdi
܀۸ = 0,107
Skæring
246,489
32,53
0,000
Kundetæthed
-1,414
0,719
0,061

Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at sammenhængen mellem de
gennemsnitlige omkostninger pr. fjernaflæst måler og selskabernes kundetæthed er overvejende entydig. Hertil kommer at kundetætheden
umiddelbart forklarer en meget lille del af variationen i de gennemsnitlige omkostninger pr. fjernaflæst måler.
En hypotese om, at en lavere kundetæthed indebærer en højere gennemsnitlig omkostning pr. fjernaflæst måler kan dog ikke understøttes af data
på et 5 procents signifikansniveau.
Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke sammenhængen stærk nok til,
at der kan tages særskilte hensyn til selskaber med lav kundetæthed for
så vidt angår benchmarkingen af omkostningerne til fjernaflæste målere.

1.5. Korrektioner fremadrettet
Sekretariatet for Energitilsynet gør opmærksom på, at korrektioner fremadrettet forventes gennemført med samme metode som præsenteret i bilag 5.
Netselskaberne vil således fremadrettet blive bedt om at foretage indberetninger af hhv. faktiske og ensrettede omkostninger, som det er sket i
forbindelse med benchmarkingen i 2014.
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Bilag 6 - Detaljeret gennemgang af model for kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau
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Selskaberne benchmarkes på både afbrudshyppighed og -varighed. Varighed måles i hele minutter, og afbrud, der er kortere end et minut, medtages ikke. Spændingsforstyrrelser indberettes ikke.
Der opereres fra og med benchmarkingen år 2013 (2012-data) med tre
statistikområder. Det laveste spændingsniveau, lavspænding (0,4 kV),
transporterer elektriciteten ud til forbrugerne. De øvrige spændingsniveauer (1-24 kV og 25-99 kV)1 forbinder lavspændingsnettet med højspændingsnettet og forsyner visse større kunder direkte.

1. Datagrundlag
Selskaberne indberetter for hvert af de tre statistikområder, hvor mange
kundeafbrud de samlet set har haft i løbet af året samt varigheden af disse afbrud. Herudover indberetter selskaberne antallet af kunder og km
net i hvert statistikområde.
Indberetningen af kundetal og afbrudshyppigheder/-varigheder foretages
særskilt for de to kundetyper forbrugere og producenter2. Forbrugere er
typisk husstande, mens producenter er de elkunder, som ikke har et elforbrug ud over det, der normalt er nødvendigt for drift, eftersyn og vedligeholdelse af det elproducerende anlæg. Baggrunden for denne opdeling er, at producenter typisk har andre aftaler og vilkår end forbrugere.
Det er kun leveringskvaliteten for forbrugere som benchmarkes.
1

Svarende til statistikområderne 0,4-1 kV, 1-25 kV og 25-70 kV i tidligere års benchmarking-afgørelser, idet navneændringen blot er en præcisering af de tidligere statistikområders grænser. Der foretages som følge af Energinet.dk’s opkøb af transmissionsselskaberne ikke længere benchmarking af spændingsniveauet 132 kV (det tidligere statistikområde 70-170 kV), og antallet af statistikområder går derfor fra fire til tre fra og
med sidste års benchmarking.
2
Dette er de samme kundekategorier, som i tidligere års benchmarking-afgørelser blev
benævnt hhv. kunder med almindelige vilkår og kunder med særlige vilkår. Der er blot
tale om en navneændring, og kategorierne dækker således over de samme kunder som
tidligere.
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Selskaberne indberetter afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

uvarslede afbrud i eget statistikområde
varslede afbrud i eget statistikområde
afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde
afbrud som følge af force majeure
afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde

Kategorien uvarslede afbrud (i) dækker typisk over uforudsete fejl i et
kabel, en luftledning, en transformerstation eller lignende, som forårsager et afbrud i selskabets eget elnet.
Varslede afbrud (ii) dækker i sagens natur over de situationer, hvor et
selskab varsler kunderne om fremtidige afbrud i et givent tidsrum, som
senere finder sted. Sådanne afbrud dækker typisk over planlagt vedligeholdelse, udskiftning af eller reparation i selskabets elnet.
Kategorien afbrud som følge af tredjepart (iii) dækker over de situationer, hvor en anden part end selskabet selv forårsager en fejl på selskabets
net. Overgravning af et kabel hører eksempelvis under denne kategori.
Afbrud som følge af force majeure (iv) angår forhold, hvor levering må
anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at netvirksomheden burde have taget dem i betragtning.
Kategorien afbrud uden for eget statistikområde (v) dækker over de situationer, hvor en kunde afbrydes som følge af et afbrud uden for netselskabets eget net. Et afbrud uden for eget statistikområde kan f.eks. opstå,
hvis et distributionsselskab, der opererer på mellemspændingsniveau, har
et afbrud, der forplanter sig til en transformerforenings elnet. I dette tilfælde vil afbruddet i transformerforeningen være sket som følge af afbrud uden for eget statistikområde.
Eksempler på årsager til afbrud, som elnetselskaberne har oplyst3 er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stormskader
isslag
lynnedslag på luftledninger og skader forvoldt af andet vejrlig
graveskader på kabler
skader forvoldt af kraner og fugle på luftledninger
ødelagte elskabe, som følge af skade fra køretøjer og lign.
eftersyn af materiel
rotter i stationer
skader på materiel som følge af fejl, kortslutning eller overbelastning af materiellet
skader på grund af ælde og slid

3

Svar givet i forbindelse med en afbrudsundersøgelse, som blev foretaget ved benchmarkingen i 2011
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2. Vægtede afbrudshyppigheder og -varigheder
Modellen for benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau
er baseret på en sammenholdning af selskabernes afbrudshyppigheder/varigheder på de tre statistikområder lavspænding (0,4 kV), 1-24 kV og
25-99 kV.
Et selskabs afbrudshyppighed på aggregeret niveau er defineret ved det
antal gange selskabets kunder – det vil sige elmålere4 – i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbrudshyppigheden angiver således
det samlede antal registrerede afbrudte kunder i løbet af et år i forhold til
selskabets samlede antal kunder.
Tilsvarende er afbrudsvarighed på aggregeret niveau defineret som det
antal minutter, selskabets kunder i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et
kalenderår.
Der er imidlertid forskel på konsekvenserne af de forskellige typer afbrud for både private kunder og erhvervskunder samt på, hvor meget
netselskaberne kan lægges til last for de forskellige typer afbrud. Derfor
har sekretariatet valgt at vægte de fem forskellige afbrudstyper forskelligt i beregningen af selskabets samlede afbrudshyppighed, jf. tabel 1.5
Således vil den af Energitilsynets sekretariat beregnede afbrudshyppighed reelt være mindre end den faktiske afbrudshyppighed hhv. afbrudsvarighed, som kunderne oplever i praksis.
Tabel 1. Typer af elektricitetsafbrud der indgår i benchmarkingen og disses respektive vægte
Typer af elektricitetsafbrud
Vægt (pct.)
(i) Uvarslede afbrud

100

(ii) Varslede afbrud

50

(iii) Afbrud forårsaget af tredje part

10

(iv) Afbrud forårsaget af force majeure

0

(v) Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde

0

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Ad (i) Et uvarslet afbrud vægtes med 100 pct., da uvarslede afbrud er til
størst gene for elforbrugerne. Endvidere er denne type uvarslede afbrud
af en type, som netselskaberne via renovering og udskiftning af kabler
mv. har indflydelse på at mindske.
Ad (ii) Et varslet afbrud vægtes med 50 pct. i opgørelsen af det samlede
antal afbrud. Det må antages, at varslede afbrud ikke i samme grad er til
gene for forbrugeren som de uvarslede, da denne er forberedt på afbruddet. Hertil kommer, at selskaberne har en vis mulighed for at lade sådanne afbrud foregå på tidspunkter, hvor færrest kunder generes. Derfor tæller afbruddene kun med 50 pct. i opgørelsen.
4

Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed.
Sekretariatet har på baggrund af egne skøn fastlagt disse vægte for beregningen af den
samlede afbrudshyppighed hhv. -varighed. Der foreligger således ikke en undersøgelse
af forbrugernes tab af nytte ved at blive afbrudt uvarslet hhv. varslet.
5
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Ad (iii) Et afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. i opgørelsen af det samlede antal afbrud. Et selskab har kun begrænset indflydelse
på, om der sker afbrud forårsaget af tredjepart. Derfor tæller disse afbrud
kun 10 pct. med i opgørelsen af antal afbrud. Selskabet har mulighed for
at begrænse denne type afbrud ved at beskytte sine kabler og kabelskabe
godt eller oplyse grundigt om kabellægningen, så kablerne ikke helt så
nemt risikerer at blive gravet over.
Ad (iv) Afbrud som følge af force majeure-hændelser vægtes med 0 pct.
i opgørelsen af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse
på afbrudshyppigheden/-varigheden. Force majeure dækker over afbrud,
hvor levering må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af
sådan beskaffenhed, at netvirksomheden burde have taget dem i betragtning, og som Sekretariatet for Energitilsynet efter ansøgning fra et elnetselskab, godkender som force majeure. Force majeure kan angives i tilfælde af planlagt arbejde, som alene kan tilskrives påvirkning som følge
af en force majeure-hændelse.
Ad (v) Afbrud uden for eget statistikområde vægtes ligeledes med 0 pct.
i opgørelsen af det samlede antal afbrud, og har derfor heller ingen indflydelse på afbrudshyppigheden/-varigheden.

3. Overordnede tærskelværdier
For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes der på baggrund af
data for alle selskaberne en overordnet tærskelværdi for hvert af de tre
statistikområder. Der er således i alt seks overordnede tærskelværdier.
Tidligere er de overordnede tærskelværdier blevet beregnet hvert år. I
forbindelse med benchmarkingen i 2013 blev der foretaget en ændring af
modellen, således, at der fremadrettet vil blive benyttet de samme, faste
tærskelværdier ved benchmarkingen.
I det følgende gennemgås metoden til fastsættelsen af faste tærskelværdier.
I beregningen af de faste tærskelværdier er der blevet anvendt selskabernes indberettede afbrudshyppigheder/-varigheder for årene 2010-2012.6
Hensigten hermed har været at mindske effekten af eventuelle ekstreme
observationer.
Den anvendte metode til beregningen af en overordnet tærskelværdi er
beskrevet i boks 1.

6

For det nu udgåede statistikområde 70-170 kV blev der anvendt et ekstra års data pga.
relativt færre observationer på dette spændingsniveau.
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Boks 1. Metode for beregning af overordnede tærskelværdier
Ved beregning af den overordnede tærskelværdi for afbrudshyppigheder (eller varigheder) oplistes alle selskaberne indledningsvis. For hvert selskab noteres selskabets afbrudshyppighed (afbrud pr. kunde pr. år) og antal kunder i det statistikområde,
den overordnede tærskelværdi beregnes for. Selskaberne sorteres dernæst efter afbrudshyppigheder (i stigende orden). Dernæst summeres løbende hvert af disse selskabers andele af det samlede antal kunder. På baggrund af de akkumulerede kundetal
fastsættes 83-procentfraktilen7. Herved identificeres de 83 pct. af selskaberne, som
klarer sig bedst i forhold til afbrudshyppigheder og dermed også de 17 pct. af selskaberne, som har de højeste afbrudshyppigheder.
Som regel vil 83-procentfraktilen fastsættes et sted ”mellem” to selskaber, og der må i
så fald foretages en såkaldt lineær interpolation. Denne metode beskrives i det følgende.
Som udgangspunkt for beregning af den overordnede tærskelværdi tages den afbrudshyppighed, Hu, hvis akkumulerede andel af alle kunder på markedet, Au, er tættest på
83 pct., men som stadig ligger under 83 pct. For at ramme en afbrudshyppighed, hvis
akkumulerede andel af nettet er præcis 83 pct., skal der lægges et tillæg til Hu ved
brug af den afbrudshyppighed, Ho, hvis akkumulerede andel af nettet, Ao, er tættest
på, men som er over 83 pct.
Tillægget beregnes ved først at tage forskellen fra afbrudshyppigheden, hvis akkumulerede andel af alle kunder er lige under 83 pct., Hu, og op til den lige over 83 pct.,
Ho. Da Ho ikke skal vægte fuldt ud i tillægget til Hu ganges førnævnte forskel med
den normerede andel af kunderne, der er nødvendig for, at Hu plus tillægget bliver den
afbrudshyppighed, hvis akkumulerede andel af nettet er præcis 83 pct.:
Hu + (Ho - Hu) * (83 pct. - Au) / (Ao - Au)

Tærskelværdierne svarer således til 83-procentfraktilen for afbrudshyppighed hhv. afbrudsvarighed målt i forhold til selskabernes akkumulerede antal kunder i det givne statistikområde. Populært sagt ligger 17 pct.
af kunderne i perioden således over denne tærskelværdi, mens 83 pct.
ligger under tærskelværdien.
Tærskelværdierne for afbrudsvarighed er blevet fastsat efter præcis
samme princip som for afbrudshyppighed.
De faste tærskelværdier beregnes således som de afbrudsvarigheder/hyppigheder, som de bedst stillede 83 pct. af kunderne i det givne statistikområde har oplevet, hvilket findes som 83-procentfraktilerne for hhv.
afbrudshyppighed og afbrudsvarighed i forhold til selskabernes akkumulerede antal kunder.
De beregnede faste tærskelværdier fremgår af tabel 2 samt de stiplede
linjer i figur 1.

7

Denne fraktilgrænse blev i forbindelse med ændringerne i benchmarkingmodellen for
aggregeret niveau i 2011 og den efterfølgende modeljustering i 2012 ændret fra 80 til
83 procent. Det lidt skæve 83-procenttal skal ses i lyset af hensigten med modeljusteringen i 2012 ikke var at stramme kravene i forhold til tidligere år.
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Tabel 2. Faste tærskelværdier på aggregeret niveau
Statistikområde
0,4 kV

1-24 kV

25-99 kV

Afbrudshyppighed (antal afbrud)

0,039

0,312

0,104

Afbrudsvarighed (antal minutter)
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

5,661

15,846

1,727

Fortolkningen af de overordnede tærskelværdier kan illustreres ved, at
tærskelværdien på ca. 5,7 for afbrudsvarighed for statistikområdet 0,4 kV
angiver, at et selskab kun med net på lavspænding (f.eks. en transformerforening) fremadrettet vil modtage et krav for utilfredsstillende afbrudsvarighed på aggregeret niveau, såfremt selskabets kunder i gennemsnit i
løbet af året er blevet afbrudt i mere end 5,7 minutter.
Tærskelværdierne i tabel 2 er faste fra og med benchmarkingen i 2013 og
er således ikke blevet genberegnet i årets benchmarking.

4. Individuelle tærskelværdier og beregning af overskridelse
For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert enkelt selskab en individuel (selskabsspecifik) tærskelværdi, som går på
tværs af alle tre statistikområder. Den individuelle tærskelværdi beregnes
som et vejet gennemsnit af de tre overordnede tærskelværdier, hvor der
vægtes ligeligt med selskabets antal kunder og km elnet for hvert statistikområde. På tilsvarende vis laves et vejet gennemsnit af selskabernes
afbrudshyppigheder hhv. -varigheder i de tre statistikområder, og disse
værdier holdes op imod de individuelle tærskelværdier. Vægtningen af
afbrudshyppigheder og -varigheder følger den vægtning, som bruges til
beregning af de individuelle tærskelværdier.
I boks 2 gives et eksempel på beregning af et selskabs individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed og sammenholdningen heraf med selskabets samlede afbrudshyppighed.
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Boks 2. Eksempel på beregning af individuelle tærskelværdier for afbrudshyppigheden for et hypotetisk selskab A med net og kunder i alle statistikområder
Overordnede tærskelværdier for afbrudshyppighed for hvert statistikområde:
0,4 kV = 0,04; 1-24 kV = 0,31; 25-99 kV = 0,10
Selskab A’s fordeling af kabel- og luftledningsnet i statistikområderne:
0,4 kV = 50 pct.; 1-24 kV = 30 pct.; 25-99 kV = 20 pct.
Selskab A’s fordeling af kunder i statistikområder:
0,4 kV = 50 pct.; 1-24 kV = 25 pct.; 25-99 kV = 25 pct.;
Selskab A’s individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed:
0,5*[0,04*50% + 0,31*30% + 0,10*20%] + 0,5*[0,04*50% + 0,31*25%
+ 0,10*25%] = 0,13
Selskab A’s faktiske afbrudshyppigheder i statistikområderne er:
0,4 kV = 0,02; 1-24 kV = 0,10; 25-99 kV = 0,30
Selskab A’s samlede afbrudshyppighed er:
0,5*[0,02*50% + 0,10*30% + 0,30*20%] + 0,5*[0,02*50% + 0,10*25%
+ 0,30*25%] = 0,11
Det vil sige, at selskab A gennemsnitligt afbrød sine kunder 0,11 gange i det pågældende år, når man har taget højde for de forskelligt vægtede afbrudstyper (varslet,
uvarslet, afbrud som følge af tredjepart m.v.)
Således ligger selskab A’s afbrudshyppighed under selskabets individuelle tærskelværdi på 0,13, og selskabet pålægges derfor ikke noget krav.

Ved at fastsætte individuelle tærskelværdier for selskaberne tages der
hensyn til, at selskaberne har forskellig kundesammensætning, og at elnettene i de tre statistikområder har forskellige afbrudskarakteristika.
De overordnede tærskelværdier for hvert af de tre statistikområder er således ikke bindende for selskaberne. Et selskab kan godt overskride tærskelværdien på et spændingsniveau uden, at selskabet overskrider den
individuelle tærskelværdi. Det vil være tilfældet, hvis selskabet ligger tilstrækkeligt under tærskelværdierne på de øvrige spændingsniveauer.
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5. Udmøntning af krav
Kravudmøntningen på aggregeret niveau for hhv. afbrudshyppighed og
afbrudsvarighed foretages efter en gradueret skala med loft, jf. figur 1.
Figur 1. Metode til udmøntningen af krav
Effektivitets krav
Individuel
tærskelværdi

Graduering 0,1 pct.

Loft

1 pct.

Graduering
med loft

0 pct.

10 pct.

Overskridelse af den individuelle
tærskelværdi for afbrudshyppighed / varighed

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Et netselskab vil få et gradueret effektiviseringskrav på mellem 0 og 1
pct. af selskabets påvirkelige omkostninger ved en overskridelse på mellem 0 til 10 pct. af den individuelle tærskelværdi. En overskridelse på 10
pct. og derover vil give et fast effektiviseringskrav på 1 pct. Konkret vil
en overskridelse på f.eks. 4 pct. af den individuelle tærskelværdi medføre
et effektiviseringskrav på 0,4 pct., mens en overskridelse på 50 pct. af
den individuelle tærskelværdi vil medføre et effektiviseringskrav på 1
pct.
Kravene er additive, således at et netselskab, der både overtræder den individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på aggregeret niveau, vil få effektiviseringskrav for begge dele.
Hvis et netselskabs vægtede afbrudshyppighed og vægtede afbrudsvarighed overskrider selskabets individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed hhv. -varighed bliver selskabet således pålagt et krav på op til 1 pct.
af selskabets påvirkelige omkostninger for både hyppighed og varighed,
således at det maksimale krav er 2 pct. af de påvirkelige omkostninger.
De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering
på aggregeret niveau, er 1-årige.
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Formålet med benchmarkingen på enkeltkundeniveau er at give grundlag
for en vurdering af, om der er enkelte kunder eller kundegrupper, som
oplever relativt mange eller lange afbrud – og dette uanset om selskabet,
der leverer til de pågældende kunder, overordnet set skulle have en tilfredsstillende kvalitet i levering af elektricitet.
Elnetselskaberne benchmarkes derfor også på deres kvalitet i levering på
enkeltkundeniveau for både afbrudshyppighed og -varighed. Benchmarkingen foretages kun for de to statistikområder med lavest spændingsniveau, lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV, da størstedelen af kunderne er
tilsluttet på disse spændingsniveauer.

1. Datagrundlag
Til benchmarkingen af kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau indberetter selskaberne data vedrørende enkeltkunders afbrudshyppighed og
afbrudsvarighed for statistikområderne lavspænding (0,4 kV) og 1-24
kV.
For afbrudshyppigheden indberettes, hvor mange af selskabernes kunder,
der har oplevet henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og derover. For afbrudsvarigheden indberettes i hvor lang tid, de enkelte kunder har været afbrudt. Dette er inddelt i forudbestemte intervaller, 0-1 min., 1-3 min., …,
>720 min. Varighed måles i hele minutter, og afbrud, der er kortere end
et minut, medtages derfor ikke.
Der foretages som på aggregeret niveau en særskilt indberetning for forbrugere og producenter.1

1

Svarende til de tidligere kundekategorier ’kunder med almindelige vilkår’ og ’kunder
med særlige vilkår’.

72 af 163

Selskaberne skal imidlertid ikke i forbindelse med indberetningen af afbrudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau opdele dem i
forskellige typer afbrud, som det er tilfældet på aggregeret niveau. Det
betyder, at Sekretariatet for Energitilsynet får et mere retvisende billede
af, hvor mange gange den enkelte kunde har været afbrudt. For at tage
højde for den forskellige betydning af forskellige typer af afbrud foretages der i stedet en vægtning af afbruddene på enkeltkundeniveau ud fra
fordelingen af forskellige typer afbrud på aggregeret niveau, jf. nedenfor.

2. Beregning af vægtet antal afbrud
I benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau opereres
med fem afbrudstyper: Varslede, uvarslede, afbrud forårsaget af tredje
mand, force majeure og hændelser uden for eget statistik område, jf. bilag 6, afsnit 6.2. Disse forskellige typer af afbrud har også på enkeltkundeniveau forskellige konsekvenser for kunderne, og vægtes derfor på
samme måde som på aggregeret niveau.
Da selskaberne imidlertid ikke indberetter oplysninger om afbrudstype
for afbrudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau, korrigerer
Sekretariatet for Energitilsynet efterfølgende herfor ved at anvende selskabets indberettede fordeling af afbrudstyperne fra benchmarkingen på
aggregeret niveau. I boks 1 er gennemgået, hvordan vægtningen bliver
foretaget.
Boks 1. Eksempel på vægtning og korrektion af afbrud på enkeltkundeniveau
Et hypotetisk selskab A har sendt en indberetning på spændingsniveauet 1-24 kV.
Selskabet forsyner 5.000 kunder og har i alt 1.000 afbrud, der fordeler sig som følger
i tabel 1. De fem forskellige typer af afbrud indberettes kun på aggregeret niveau.
Tabel 1. Fordeling og vægtning af type afbrud på aggregeret niveau
Type afbrud
Antal afbrud Vægtning Fordeling af type afbrud
a

b

c

Uvarslede

500

1

0,5

Varslede

300

0,5

0,3

3. part

100

0,1

0,1

Force majeure

60

0

0,06

Uden for eget statistikområde

40

0

0,04

Kilde: Konstrueret regneeksempel.
Ud fra vægtning og fordelingen af de fem forskellige typer afbrud på aggregeret niveau, kan der beregnes en individuel korrektionsfaktor til brug for enkeltkundeniveau, hvor der i indberetningen ikke skelnes mellem de fem typer afbrud.
Korrektionsfaktoren findes ved at tage sumproduktet af kolonne b og c i tabel 1. Dvs.
korrektionsfaktoren for selskab A bliver:
(1*0,5+0,5*0,3+0,1*0,1+0*0,06+0*0,04) = 0,66.
Af tabel 2 fremgår det, hvorledes selskab A’s afbrudshyppighed fordeler sig på enkeltkundeniveau.
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Tabel 2. Fordeling og vægtning af kunder

A

Samlet antal
vægtede kunder
b=a*0,66

0

4.317

4.3171

0

1

440

290

290

2

200

132

132

3

30

20

20

4

0

0

0

5

8

5

5

6

5

3

3

7

0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

10

0

0

0

5.000

4.768

450

Antal afbrud

I alt

Berørte kunder

Vægtede antal
berørte kunder
b=a*0,66

Note 1: Antal kunder med 0 afbrud vægtes ikke, da de jo netop ikke har nogle afbrud.
Kilde: Konstrueret regneeksempel.

Af boks 1 fremgår, hvorledes selskab A’s vægtede antal kunder fremkommer. Selskab A vil altså ikke blive benchmarket i forhold til de
(440+200+30+8+5=) 683 kunder, som ifølge selskabets indberetning er
berørt af afbrud. I stedet bliver selskab A benchmarket i forhold til de
(290+132+20+5+3=) 450 kunder, der ud fra vægtningen er berørt af afbrud. At det korrigerede antal berørte kunder er væsentligt lavere end det
oprindelige antal på 683 skyldes bl.a., at en høj andel af afbruddene var
varslede og derfor kun vægter 50 pct.
Havde alle indberettede afbrud på aggregeret niveau været uvarslede,
ville korrektionsfaktoren være 1, og alle 683 berørte kunder ville tælle i
benchmarkingen. Tilsvarende ville selskabet ikke have nogle berørte
kundeafbrud på enkeltkundeniveau, såfremt alle de indberettede afbrud
på aggregeret niveau var forårsaget af force majeure, og korrektionsfaktoren ville dermed være 0.
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3. Overordnede tærskelværdier
Der er fire overordnede tærskelværdier på enkeltkundeniveau: For afbrudshyppighed og afbrudsvarighed for hhv. lavspænding (0,4 kV) og 124 kV.
Tærskelværdierne på enkeltkundeniveau angiver den leveringskvalitet,
som mindst 99,5 pct. af kunderne har oplevet. Selskabet pålægges et
krav, hvis for stor en andel af et selskabs enkeltkunder har oplevet en leveringskvalitet, der er dårligere end tærskelværdien.
Som på aggregeret niveau vil benchmarkingen af kvaliteten i leveringen
på enkeltkundeniveau fra og med benchmarkingen i 2013 (2012-data)
blive baseret på faste tærskelværdier. Nedenfor gennemgås først den tidligere benyttede metode til beregning af tærskelværdier og herefter beskrives beregningen af de faste tærskelværdier.2

3.1. Metode til beregning af faste overordnede tærskelværdier
Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder er fastsat med udgangspunkt i den samlede fordeling af afbrudshyppigheder hhv. -varigheder
for enkeltkunder baseret på data for årene 2010-2012.
Beregningerne er foretaget ved først at tage summen af det vægtede antal
berørte kunder for alle selskaber og herved beregne periodens samlede
fordeling af (vægtede) afbrud.
Med udgangspunkt i den samlede vægtede fordeling af berørte kunder i
perioden 2010-2012 beregnes for begge statistikområder overordnede
tærskelværdier for afbrudshyppighed og -varighed.
Tærskelværdierne beregnes som det antal afbrud og antal afbrudsminutter, som mindst 99,5 pct. af kunderne har oplevet i perioden 2010-2012.
Hvis f.eks. i alt 98,8 pct. af det samlede antal kunder har oplevet en maksimal afbrudshyppighed på ét afbrud og 99,7 pct. har oplevet en maksimal afbrudshyppighed på to afbrud, da vil tærskelværdien fastsættes til
to afbrud.
De beregnede faste tærskelværdier (TV’er) på enkeltkundeniveau fremgår af tabel 3.
Tabel 3. Faste tærskelværdier på enkeltkundeniveau
TV for afbrudshyppighed (antal kundeafbrud pr. år)
TV for afbrudsvarighed (antal kundeafbrudsminutter pr. år)
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

0,4 kV

1-24 kV

2

4

240-300

240-300

2

Angående baggrunden for ændringen til faste tærskelværdier henvises til afsnittet om
modelændringen for aggregeret niveau i bilag 6, afsnit 6.3.2.
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Et selskab pålægges altså et effektiviseringskrav for afbrudshyppigheden
på enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder på
lavspænding (0,4 kV) i løbet af et år oplever 2 eller flere kundeafbrud
og/eller mere end 1 pct. af selskabets kunder på 1-24 kV oplever 4 eller
flere kundeafbrud.
Et selskab pålægges tilsvarende et effektiviseringskrav for afbrudsvarigheden på enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder på lavspænding (0,4 kV) i løbet af et år oplever afbrud af mere end
fire timers varighed og/eller mere end 1 pct. af selskabets kunder på 1-24
kV ligeledes oplever afbrud af mere end fire timers varighed.

4. Udmøntning af krav
I modellen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau fastsættes et krav
for både afbrudshyppighed og -varighed for hvert af de to statistikområder, således at et selskab potentielt kan få op til fire krav.
Selskaberne pålægges et krav, såfremt mere end 1 pct. af selskabets kunder har oplevet en større afbrudshyppighed/-varighed end tærskelværdien.
I forbindelse med sidste års benchmarking blev der indført en graduering
af effektivitetskravet med et loft (svarende til modellen for aggregeret
niveau). Loftet er på 0,5 pct. af selskabets påvirkelige omkostninger for
hvert af de fire krav.
Figur 1. Kontinuert kravudmåling af effektiviseringskrav

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.
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I tabel 4 ses en oversigt over de maksimale krav på enkeltkundeniveau.
Tabel 4. Oversigt over kravskalaen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau
Spændingsniveau
Parameter Enkeltkundeniveau (kontinuert skala)
0,4-1 kV
1-25 kV

Hyppighed

Op til 0,5 pct.

Varighed

Op til 0,5 pct.

Hyppighed

Op til 0,5 pct.

Varighed
Max. samlet krav

Op til 0,5 pct.
2 pct.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering
på enkeltkundeniveau, er etårige.

5. Individuel korrektion af afbrud på enkeltkundeniveau
Sekretariatet for Energitilsynet har siden afgørelsen vedr. effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014 taget individuelt højde for en utilsigtet uhensigtsmæssighed i benchmarkingmodellen på kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau.
Konkret omhandler dette forhold, at et selskab kan pålægges et etårigt
krav som følge af hyppigt og/eller langvarigt afbrudte enkeltkunder på
trods af, at netvirksomhedernes overskridelse af tærskelværdien imidlertid skyldes driftsforstyrrelser uden for netvirksomhedernes forsyningsområde (fra overliggende net, Energinet.dk eller Svenska Kraftnät).
Selskabernes korrektionsfaktor (vægtet efter afbrudstype) for afbrud på
enkeltkundeniveau beregnes med udgangspunkt i den procentuelle fordeling af afbrudstyper på aggregerede niveau. Korrektionsfaktor tager bl.a.
højde for afbrud som følge af force majeure (herefter FM) og UFES
(uden for eget statistikområde) ved, at afbruddene vægtes med 0.
Korrektionsfaktoren tager endvidere afsæt i et vægtet antal kunder med
hhv. 1,2…,>10 afbrud. Dette medfører, at hvis et selskab f.eks. oplever,
at en meget stor procentdel af afbruddene kommer fra FM og UFES, og
at der på samme tid forekommer flere afbrud på de samme kunder, kan
modellens opsætning resultere i, at det vægtede antal kunder korrigeres
for lidt i forhold til, hvad der er korrekt. På den måde kommer FM og
UFES afbrud til at tælle med, selvom det ikke er retvisende, hvilket medfører at modellen kommer til at fremstå uhensigtsmæssig.
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at selskaberne indberetter tilstrækkelig information om afbrud til brug for benchmarkingen af kvalitet
i leveringen. En eventuel ændring af benchmarkingmodellen for kvalitet
i leveringen på enkeltkundeniveau vil betyde merdokumentation og deraf
øget tidsforbrug ved indberetningerne for samtlige selskaber. Sekretariatet vurderer således, at en korrektion af modellen ikke er den bedste løsning – men derimod fortsat at anvende den eksisterende model med selskabernes mulighed for at indsende særskilt dokumentation.
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Sekretariatet for Energitilsynet opfordrer selskaberne til fremadrettet at
kontakte sekretariatet forud for årets benchmarking, såfremt dette fænomen er til stede i deres data. Sekretariatet vil korrigere selskabernes afbrud på enkeltkundeniveau, hvis selskabet indsender oplysninger omkring de særskilte afbrud, hvor kunder berøres af afbrud som følge af FM
og UFES.
I årets afgørelse foretages individuel korrektion af afbrud for følgende
selskaber: NOE Net A/S, RAH Net A/S og Nord Energi Net A/S. For
hvert af de tre selskaber beregner Sekretariatet en ny procentuel fordeling af afbruddene, hvor afbrud vedr. FM og UFES ikke er med i fordelingen. Ud fra den nye procentfordeling beregnes en opdateret korrektionsfaktor for hvert selskab, som anvendes ved beregning af vægtede
kunder.
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