
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar til udkast til afgørelse om reduktion af elnetselskabernes ind-
tægtsrammer for 2015 

Dansk Energi har den 22. september 2014 fra Sekretariatet for Energitilsynet (”Energitilsynet”) 

modtaget et udkast til afgørelse om reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2014 fra 

Energitilsynet (”udkast til afgørelse”).  

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Energi fastholder sin grundlæggende kritik af den anvendte netvolumenmodellen på 

trods af, at branchen ikke fik medhold i Energiklagenævnets afgørelser af 19. august 2013 og 

27. juni 2014. Vi opfordrer fortsat Energitilsynet til i højere grad at tage hensyn til usikkerheder-

ne i modellen, når der udmøntes krav: 

 

 Kritikpunkt nr. 1: Netvolumenmodellen har en lavere forklaringsgrad end en model hvor 

usikkerheden er reduceret statistisk.  

 

 Kritikpunkt nr. 2: Der bør ikke gives krav samlet der samlet set overskrider effektivise-

ringspotentialet, da selskabets indtægtsramme så er blevet reduceret mere end selska-

bet har kunnet effektivisere 

 

 Kritikpunkt nr. 3: Der tages ikke højde for naturlig variation i selskabernes omkostninger. 

 

Dansk Energi gør gældende, at Energitilsynet ikke anvender de inden for benchmarking-

litteraturen anerkendte metoder for benchmarking, ligesom Energitilsynet alene anvender én 

benchmarkingmodel med henblik på beregning af effektiviseringspotentialet (mange andre lan-

de anvender flere modeller, hvilket giver et mere sikkert resultat). Desuden er modellens forkla-

ringsgrad alt for lav sammenlignet med en model, hvor usikkerheden ved omkostningsækviva-

lenterne korrigeres ved hjælp af almindeligt anerkendte og anvendte statistiske metoder til at 

specificere og korrigere benchmarkingmodeller.  

 

Dansk Energi fastholder samtidig sin vurdering af, at der bør tages højde for allerede udmeldte 

varige effektiviseringskrav for årene siden 2008, således at det samlede akkumulerede effekti-

viseringskrav og deraf følgende individuelle varige reduktioner af de enkelte netselskabers ind-

tægtsrammer, ikke kan overstige det effektiviseringspotentiale, der kan opgøres i forhold til det 

enkelte netselskab.  

 

Dok. ansvarlig: TNE  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2014-688  
Doknr: d2014-13647-16.0  
10-10-2014  
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Et andet afgørende element der bidrager til stor usikkerhed, er at modellen ikke tager højde for 

usikkerhed som følge af naturlige variationer i netselskabernes omkostninger. Netselskaber har 

naturlige variationer i omkostningerne og vil i nogle år have høje omkostninger og andre år have 

lave omkostninger. Når disse naturligt forekommende variationer ikke tages i betragtning i for-

bindelse med benchmarkingen, overvurderes de beregnede effektiviseringspotentialer med stor 

sandsynlighed. Det skyldes, at en række netselskaber, der i et givent år udgør best practice, og 

hvilke der benchmarkes imod, med stor sandsynlighed i det pågældende år vil have relativt lave 

omkostninger – set i forhold til en normalbetragtning – og derfor reelt er ”overeffektive” i forhold 

til deres gennemsnitlige omkostningsniveau set over en årrække. Dansk Energi har tidligere 

udarbejdet og fremsendt en analyse der viser, at et gennemsnitligt netselskab flytter sig 10 

pladser i benchmarkingen hvert år, hvilket understøtter, at modellen virker vilkårligt, fordi der 

ikke tages højde for de naturlige variationer i netselskabernes omkostninger.  

 

Kundetæthedskorrektion 

Med dette høringssvar retter Dansk Energi det kritikpunkt mod, at den anvendte metode til kun-

detæthedskorrektion ændres arbitrært fra år til år og skaber stor usikkerhed om størrelsen af 

udmøntede effektiviseringskrav. 

 

Energitilsynet har valgt en metodetilgang hvor det hvert år vurderes, hvorvidt der bør korrigeres 

for fordyrende rammevilkår fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed ved at anvende 

henholdsvis en lineær sammenhæng og en log-lineær sammenhæng. Metoden indebærer, at 

Energitilsynet hvert år vælger korrektionsmetode ud fra den sammenhæng, der bedst er under-

støttet af data. 

 

I år finder Energitilsynet, at kundetæthedskorrektionen bør være ikke-lineær i modellen. Med 

denne afgørelse ændrer Energitilsynet dermed på ny kundetæthedskorrektionen. Nu fra en li-

neær korrektion til en ikke-lineær korrektion. Energitilsynet finder imidlertid, at begge regressio-

ner er signifikante, og at de har en høj forklaringsgrad. Den logaritmiske sammenhæng har dog 

en marginalt højere forklaringsgrad end den lineære og Energitilsynet finder derfor, at kunde-

tæthedskorrektionen bør indgå log-lineært i modellen.  

 

Dansk Energi har gennemført en statistisk analyse af om der er belæg for Energitilsynets kon-

klusion om, at der i årets benchmarking bør anvendes en logaritmisk sammenhæng ved gen-

nemførelse af kundetæthedskorrektionen. Resultaterne af Dansk Energis analyse er angivet 

nedenfor og viser, at der ikke er statistisk belæg for at konkludere, at den logaritmiske sam-

menhæng kan foretrækkes frem for den lineære sammenhæng. Omvendt er det heller ikke mu-

ligt via den statistiske analyse at konkludere, at den lineære sammenhæng er bedre end den 

logaritmiske. Den gennemførte statistiske analyse er vedlagt som bilag 1. 

 

Branchen vurderer, at det har stor betydning for selskaberne om der anvendes en lineær eller 

en logaritmisk korrektion. Det gælder især for selskaber med meget lav eller høj kundetæthed. 

Dansk Energi finder det på denne baggrund uheldigt, at der foretages et metodevalg – mellem 

lineær og logaritmisk korrektion - på baggrund af en simpel analyse af ved hvilken korrektion 

forklaringsgraden er marginalt større. Det har stor økonomisk effekt for selskaberne (og meget 

stor betydning for enkelte selskaber). 

 

Konsekvensen af Energitilsynets praksis bliver, at kundetæthedskorrektionen det ene år bliver 

gennemført ved anvendelse af en logaritmisk sammenhæng, mens der i det andet år benyttes 

en lineær sammenhæng. Valg af kundetæthedskorrektion træffes på et ufuldstændigt grundlag 

uden statistisk belæg og får store økonomiske konsekvenser for en række selskaber. 
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Branchen er af den overbevisning, at der fortsat bør opretholdes en kundetæthedskorrektion i 

benchmarkingen. Uden kundetæthedskorrektion vil modellen føre til fejlagtige konklusioner i det 

der ikke tages højde for forskelle i rammevilkår som følge af geografisk placering i henholdsvis 

by- og landområder.  

 

Der kan imidlertid, på ingen måde, fremføres en statistisk argumentation for at udvælge den 

ene type af kundetæthedskorrektion frem for den anden. 

 

Løsningsforslag: Branchen foreslår på denne baggrund, at korrektionen for kundetæthed i årets 

benchmarking - og fremadrettet - både foretages med anvendelse af henholdsvis lineær og lo-

garitmisk sammenhæng. Der bør således anvendes en best-of tilgang, hvor det enkelte selskab 

tildeles det mindste af de to opgjorte effektiviseringskrav. 

 

Fjernaflæste elmålere 

Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013, at Energitilsynet skal gen-

nemføre en analyse af den såkaldte teknologifaktor med henblik på at vurdere om der bør tages 

højde for om selskaber, der tidligt har udrullet fjernaflæste elmålere, har højere omkostninger 

som følge af, at teknologien ikke var fuldt udviklet på det tidspunkt hvor investeringen blev fore-

taget. Dansk Energi anmoder på denne baggrund om at gennemføre og fremlægge denne ana-

lyse før den nye benchmarkingmetode til sammenligning af fjernaflæste elmålere tages i brug.  

 

Dansk Energi har derudover følgende bemærkninger: 

 

 Selskaber med estimerede værdier ikke bør ikke indgå i benchmarkfraktilen 

 

 Der bør sondres mellem målere til skabelon og timeafregnede kunder 

 

Det fremgår samtidig af udkast til afgørelsen, at der er forskellig regnskabspraksis for datahjem-

tagningssystemer. Energitilsynet bedes vurdere og fremlægge hvilke konsekvenser dette får for 

benchmarkingen af fjernaflæste elmålere. 

 

Energitilsynet har fastsat foreløbige værdier for 8 selskaber, hvor det er antaget, at deres indbe-

rettede tal er i overensstemmelse med ensretningen. Det er uklart for Dansk Energi om der er 

foretaget en vurdering af om deres omkostninger dermed ser retvisende ud samt hvordan disse 

selskaber vil blive behandlet i den endelige benchmarking 

 

Dansk Energi finder ikke, at selskaber, hvor der bliver fastlagt foreløbige værdier af Energitilsy-

net, bør kunne indgå i benchmarkingfraktilen og dermed danne grundlag for udmøntning af ef-

fektiviseringskrav. Der er stor usikkerhed forbundet med disse selskabers dataoplysninger og 

det kan medføre, at de øvrige selskaber får udmøntet for store effektiviseringskrav. 

 

Der er ikke taget højde for at der er flere omkostninger forbundet med fjernaflæste elmålere til 

timeafregnede kunder set i forhold til fjernaflæste elmålere til skabelonkunder. Dansk Energi 

bemærker, at der på grund af forskelle i kravene til datahåndtering, forskelle i datahjemtag-

ningssystemer og forskelle i udgifter ved anskaffelse og drift af elmålerne, bør skelnes mellem 

følgende to typer af fjernaflæste elmålere. 
 
 
 

Bilag 8

81 af 163



 

 

  

 

4 

Kvalitet i leveringen 

På kvalitet i leveringen ønsker Dansk Energi også at fremhæve et par forhold, som vi mener at 

Energitilsynet bør tage op til fornyet overvejelse.  

 

I foråret 2014 fremførte Dansk Energi overfor Energitilsynets sekretariat en modelfejl i bench-

markmodellen på kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau. Modelfejlen gik på det forhold, at 

såfremt et netselskab var blevet af afbrudt som følge af fejl/planlagt arbejde uden for eget for-

syningsområde, da kunne selskabet – forudsat, at selskabet samme år, også havde haft andre 

afbrudshændelser i eget område – risikere at blive pålagt et krav om forbrugerkompensation (1-

årige effektiviseringskrav) som følge af de enkeltkundeafbrud, som afbrudshændelsen/-

hændelserne uden for eget område havde givet anledning til. Dette til trods for, at bench-

markmodellen på enkeltkundeniveau forsøger – via en korrektionsfaktor udregnet på baggrund 

af afbrudsfordelingen på Skema 1 – at vægte de afbrud, som netselskabet ikke direkte har ind-

flydelse på (og kan begrænse) til 0% (nul) herunder afbrud som følge af force majeure og af-

brud som følge af fejl/arbejde uden for eget område.  

 

Dansk Energi kunne således præsenterede to eksempler for Energitilsynets sekretariat, hvor 

netselskaber i Benchmark 2013 (baseret på nøgletal for kundeafbrud i 2012) uretmæssigt var 

blevet pålagt krav om forbrugerkompensation på enkeltkundeniveau. Dansk Energi kunne do-

kumentere overfor Energitilsynets sekretariat, at de to eksempler – Østkraft Net A/S (fejl på 60 

kV søkabel til Bornholm ejet af Energinet.dk) samt tidl. ELRO Net A/S (gentagende afbrud på 

150 kV st. TRI ejet af Energinet.dk) – som begge uretmæssigt var blevet pålagt krav om forbru-

gerkompensation. Idet at det ikke har været i benchmarkens ånd og hensigt, at straffe netselsk-

aberne for sådanne afbrudshændelser, men at der med den nuværende benchmarkmodel ikke 

umiddelbart kunne foreslås nogle modelændringer, anbefalede Dansk Energi netselskaber i 

”farezonen” kunne indsende reviderede nøgletal, hvor disse afbrudshændelser var holdt ude 

af/ikke indgik i datagrundlaget. 

 

Med nærværende benchmarking (baseret på nøgletal for afbrudshændelser i 2013) mener 

Dansk Energi fortsat at kunne dokumentere, at netselskaber igen i år uretmæssigt pålægges 

krav om forbrugerkompensation som en konsekvens af dels før nævnte modelfejl i benchmar-

ken på enkeltkundeniveau, dels afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget område. Flere af 

landets netselskaber oplevede i 2013 tillige afbrudshændelser under og i kølvandet på orkaner-

ne Allan (28.-29. oktober 2013) og Bodil (5.-6. december 2013). Disse afbrudshændelser har 

Energitilsynets sekretariat godkendt som force majeure-hændelser. En konsekvensberegning af 

selskabernes nøgletal for 2013 viser således at mindst tre netselskaber – RAH Net 1, NOE Net 

A/S og Nord Energi Net A/S – alle bliver pålagt krav om forbrugerkompensation som konse-

kvens af de afbrud, som selskaberne i 2013 har oplevet enten som følge af fejl/arbejde uden for 

ejet område (fra overliggende net) og/eller som følge af force majeure under (og i kølvandet på) 

orkanerne Allan og Bodil. Dette til trods for at benchmarkmodellens ånd og hensigt alle dage 

har været, at afbrud som følge fejl/arbejde uden for ejet område (fra overliggende net) og afbrud 

som følge af force majeure ikke skulle indgå som en del af benchmarken, men vægtes med 0% 

(nul). 

 

Dansk Energi’s konsekvensberegninger viser, at disse tre netselskabers krav om forbruger-

kompensation (på enkeltkundeniveau) således bør reduceres fra de nuværende kr. 277.723,- til 

kr. 114.643,- forudsat, at såvel afbrudshændelser som følge fejl/arbejde uden for ejet område 

(fra overliggende net) og som følge af force majeure holdes ude og vægtes med 0% (nul). 
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Dansk Energi mener derfor, at RAH Net 1, NOE Net A/S og Nord Energi Net A/S og andre sel-

skaber i lignende situation bør have mulighed for at fremsende reviderede nøgletal, hvor før-

nævnte oplevede afbrudshændelser i 2013 er holdt ud af datagrundlaget for benchmark af kvali-

tet i leveringen på enkeltkundeniveau (Skema 2 og Skema 3). 

 

Øvrige bemærkninger 

Dansk Energi bemærker, at der er i årets benchmarking forekommer en stor stigning i antallet af 

fjernaflæste elmålere set i forhold til sidste år. Energitilsynet bedes på denne baggrund vurdere 

om det giver anledning til at vurdere datakvaliteten af de anvendte dataoplysninger. 

 
Tabel 1. Sammenligning af antal netkomponenter i benchmarkingen i år 2013 og 2014  

 
2013 2014 

Fjernaflæste elmålere 1.567.509 1.700.452 

Traditionelle elmålere 1.666.810 1.552.136 

I alt 3.234.319 3.252.588 
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Bilag 1. Statistisk analyse af Energitilsynets kundetæthedskorrektion 

Dansk Energi har gennemført en statistisk analyse af om der er belæg for Energitilsynets kon-

klusion om, at der i årets benchmarking bør anvendes en logaritmisk sammenhæng ved gen-

nemførelse af kundetæthedskorrektionen. Resultaterne af Dansk Energis analyse er angivet i 

nedenfor og viser, at kundetæthedskorrektionen er relevant at fastholde, men at det ikke stati-

stisk kan konkluderes om den lineære eller den logaritmiske korrektionsmetode er mest retvi-

sende. 

 

Energitilsynet har valgt en metodetilgang for kundetæthedskorrektion, der indebærer, at der 

foretages et valg mellem en lineær sammenhæng og en log-lineær sammenhæng udelukkende 

ud fra den korrektionsmetode, der statistisk udviser den højeste forklaringsgrad (højeste værdi 

af bestemmelseskoefficienten   ). 

 

Den log-lineære model har i årets benchmarkingmodel en forklaringsgrad (  -værdi) der er ca. 

2 % højere set i forhold til den lineære. Dansk Energi vurderer, at forklaringsgraden for begge 

modeller ikke er tilstrækkelig til, at den bør anvendes som det eneste kriterie for valg af korrekti-

onsmetode. Forklaringsgraden ligger ved begge modeller i omegnen af 0,5 og det er praksis 

inden for statistik at foretage yderligere analyse af et datasæt, før det kan vurderes hvilken af 

modellerne der korrekt at benytte.  

 

Ensidig fokus på forklaringsgrad (  ) fører til fejlagtige konklusioner 

  

I regressionsanalyse er det blevet til en tradition at observere    for at verificere korrelationen 

mellem observationer og tilsvarende model. Som defineret er     præstationsindeks for den sam-

lede variation i modeloutputtet og udtrykkes i proportioner (tager værdi mellem -1 og 1). Dvs.    

omkring 0 betyder at modellen slet ikke kan repræsentere modelvariationen, hvorimod når     

kommer tæt på 1 (eller -1 for negativ korrelation mellem input- og outputvariablen), betyder, at 

modellen beskriver den samlede modelvariation godt. På denne vis kan flere modeller, som til-

fældes udtrykker den samme input-output model, direkte sammenlignes. Som udgangspunkt 

foretrækkes den model med højeste forklaringsgrad (   tæt på 1 eller -1). 

 

Selv i de tilfælde hvor en model udviser en høj værdi på    er det ikke ensbetydende med, at 

modellen er tilstrækkelig.   -værdien er kun ét værktøj blandt mange, der kan anvendes til at 

træffe det rigtige valg af model.    -værdien angiver kun én enkelt værdi for den samlede variati-

on, mens der ikke tages højde for fx strukturen af variationen. For at kunne vurdere modellens 

tilstrækkelighed, bør modelfejlen (afstanden mellem model og målinger) analyseres statistisk.  

 

Herunder oplistes de tre mest benyttede statistiske kriterier til at sammenligne statistiske model-

ler: 

 

- Kriterie nr. 1: Transformering af modeller – hhv. lineær vs log-lineær regression – bør over-

vejes i forhold til (a) trendlinjer og (b) udvikling af spredningsstrukturen.  

 

- Kriterie nr. 2: Modelfejlen (residualerne) er det grundlæggende element til at vurdere model-

lernes præstation. Det bør derfor undersøges om fordelingen af modelfejlen kan forventes at 

være normalfordelt. 
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- Kriterie nr. 3: Der findes andre præstationsindekser end    til verificering af modellernes 

evner, f.eks. RMSE. For en model, som markant udkonkurrerer alternative modeller, kan det 

forventes at de forskellige præstationsindekser vil begunstige den.  

 

Dansk Energi har på baggrund af ovenstående kriterier gennemført en statistisk analyse af valg 

af model for kundetæthedskorrektion. Resultaterne af den gennemførte analyse er præsenteret 

herunder. Analysen er gennemført på baggrund af det datasæt, som Energitilsynet anvender til 

at gennemføre kundetæthedskorrektionen i årets benchmarking. Datasættet er et såkaldt poo-

led datasæt, der indeholder observationer på selskabsniveau for årene 2012-2014.  

 

Kriterie nr. 1: Transformationer bør vurderes ift. trendlinjer og spredningsstruktur  

Figur 1 viser omkostningsindekset som en funktion af kundetæthed for årene 2012-2014. Den 

lineære regression (til venstre) sørger for at tilpasse de originale data. Ved at observere plottet 

kan man tydeligt se at modellen (den blå linje) giver et fint udtryk for datapunkterne. Dog ses en 

mindre klynge observationer at udvise en variation. Det er de selskaber, der placerer sig i mid-

ten af kundetæthed (midt på x-aksen) og med et højt omkostningsindeks (højt på y-aksen). Dis-

se observationer har stor indflydelse på modellens forklaringsgrad.  

 

Figur 1. Lineær regression (til venstre) og log-lineær regression (til højre)  

 
Kilde: Data fra Energitilsynet samt egne beregninger 

 

For at mindske disse observationers indflydelse på modellen kan der foretages en transformati-

on til en log-lineær model, hvor både kundetætheden og omkostningsindeksen log-

transformeres. Den log-lineære regression er illustreret ved den røde linje (til højre). Datapunk-

terne er vist på en logaritmisk skala. Figuren til højre viser, at den klynge af observationer, der 

før forårsagede en stor variation, nu er rykket tættere på den røde linje. Til gengæld har trans-

formationen øget variationen for selskaber med en lav kundetæthed. Disse observationer får nu 

i en log-lineær model en markant større indflydelse på variationen set i forhold til den lineære 

model. 

  

Traditionelt anvendes en log-log transformeret model når variationen i outputvariablen (omkost-

ningsindekset) stiger i forhold til inputvariablen (kundetætheden). Den nærværende analyse 

viser, at dette delvist er opfyldt. Det gælder i de tilfælde hvor variationen kommer tættere på 

modellen (datapunkter placeret i midten af kundetæthed). Men kriterierne for at anvende en log-
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log transformeret model er ikke fuldt ud opfyldt, da variationen for datapunkter med lave kunde-

tætheder øges (fra et allerede højt niveau). Den log-lineære model mindsker således variatio-

nen for datapunkter med høj kundetæthed, men øger samtidig variationen for datapunkter med 

lav kundetæthed. I den gennemførte statistiske analyse kan dette tydeligt påvises ved at der 

ikke sker en signifikant forbedring af   -værdien som følge af transformationen.  

 

Kriterie nr. 2: Normalfordeling af residualer 

En anden vigtig forudsætning for at vurdere om en statistisk model er tilstrækkelig, er, at forde-

lingen af residualerne følger en forudbestemt statistisk fordeling. Til regressionsmodelleringer 

plejer man at tilpasse modellen således, at den ligger lige i midten af datasættet. Den mest al-

mindelige praksis er at anvende mindste kvadraters metode. Residualerne bør derfor være 

normalfordelt, med gennemsnit lig med nul, samt udvise symmetri omkring gennemsnittet.  

 

Fordeling for modelfejlen af de to modeller er vist på figur 2 herunder. Det er meget tydeligt at 

de ikke er normalfordelt med gennemsnit på 0. Det gælder både for den lineære og den log-

lineære model. Gennemsnitsfejlen for begge modeller antager en værdi omkring nul, men forde-

lingerne er ikke symmetriske. For at verificere modellen er det afgørende, at residualerne kan 

betragtes som normalfordelte. Dette er imidlertid ikke tilfældet.  

 

Figur 2. Fordeling for modelfejlen af det to tilpassede modeller i analysen; lineær regression (blå) og log-

lineær regression (rød) 

 
Kilde: Data fra Energitilsynet samt egne beregninger 

 

Modellerne er utilstrækkelige til at beskrive datasættet og dette forhold understreger, at det er 

kritisk at vælge mellem modellerne ud fra én enkelt værdi for den samlede variation    uden at 

tage højde for strukturen af variationen af dataobservationerne.  

 

Kriterie nr. 3: Vurdering af forklaringsgrad ved anvendelse af flere præstationsindekser 

Der eksisterer flere præstationsindekser, som kan anvendes i forbindelse med valg af statistisk 

model – her ibland bestemmelseskoefficienten   .    er først of fremmest et kvalitativt præstati-

onsindeks, fordi det numerisk antager en værdi mellem 0 og 1. Det gør metoden brugervenlig, 

men en ulempe er, at    kvantitativt ikke giver nogen information om den reelle afstand mellem 

observationerne og modellen. Derfor bør der også anvendes mindst ét præstationsindeks som 

præsenter modelvariationen på de absolutte skaler (i forhold til outputvariablen). Her er RMSE 
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(Root Mean Square Error) en ofte benyttet metode, hvor modellen vælges ud fra den mindste 

RMSE-værdi.  

 

Dansk Energi har beregnet både    og RMSE for hver af de to modeller. Resultatet er vist på 

figur 3 og illustrerer, at anvendelse af henholdsvis    og RMSE fører til to vidt forskellige anbe-

falinger.    begunstiger den log-lineære model, men i forhold til outputskalaen fortæller RMSE-

værdien, at den samlede variation er mindre ved anvendelse af en lineær model. Men i begge 

tilfælde er differencen minimal, og resultatet kan ikke anvendes til at bekræfte om den ene mo-

del er bedre end den anden.  

 

Figur 3. Sammenligning af lineær model (blå) og log-lineær model (rød) ved anvendelse af hhv.    og 

RMSE 

 
Note: Resultaterne viser, at den lineære model er at foretrække når præstationsindekset RMSE benyttes 

til at vurdere modellerne (RMSE-værdien er mindst og antager værdien 0,1629). Omvendt er den logli-

neære model bedst og ved brug af    (værdi for    er højest udgør 0,5015).   

Kilde: Data fra Energitilsynet samt egne beregninger 

 

Det er tydeligt grafisk at se, at det er selskaber med de yderste kundetætheder (lav og høj), 

som bliver påvirket mest af valget af model. Det kan fx medføre, at et netselskab med lav kun-

detæthed, som i tal viser forbedring fra det ene år til det næste, stilles markant værre, når den 

anvendte kundetæthedskorrektion skifter fra at være lineær til at være log-lineær. At veksle mel-

lem modeller for de forløbende år, har den konsekvens at resultaterne ikke kan direkte sam-

menlignes. 

Bilag 8

87 af 163



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringssvar over 2. udkast til afgørelse om effektiviseringskrav til nets-
elskaber for 2015 

Dansk Energi har den 30. oktober 2014 fra Sekretariatet for Energitilsynet (”Energitilsynet”) 

modtaget 2. udkast til afgørelse om reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2014 fra 

Energitilsynet (”udkast til afgørelse”).  

 

Energitilsynet oplyser, at de på baggrund af høringssvarene har foretaget en fornyet vurdering 

af kundetæthedskorrektionen. Energitilsynet har således ændret kundetæthedskorrektionen fra 

at følge en logaritmisk sammenhæng til at være bestemt med udgangspunkt i et gennemsnit af 

en logaritmisk sammenhæng og en lineær sammenhæng. 

 

Energitilsynet har imidlertid ikke valgt at følge Dansk Energis anbefaling om, at kundetætheds-

korrektionen bør foretages ved brug af begge funktionelle sammenhænge, og at de deraf 

følgende effektiviseringskrav udmøntes, således, at selskaberne vil blive tildelt det laveste af de 

to beregnede effektiviseringskrav, som de to forskellige kundetæthedskorrektioner resulterer i. 

 

Dansk Energi finder, at Energitilsynets metode, med at anvende et gennemsnit, ikke er rigtig, da 

der ikke tages tilstrækkelig højde for den usikkerhed, der knytter sig til kundetæthedskorrektio-

nen. Ved udmøntning af individuelle krav skal der tages højde for usikkerheder, således, at der 

for de enkelte selskaber ikke udmøntes effektviseringskrav der overstiger effektiviseringspoten-

tialet. Resultatet bliver, at selskaberne pålægges et højere effektiviseringskrav end hvad der er 

sagligt belæg for med det resultat, at der udmøntes effektiviseringskrav som selskaberne ikke 

vil være i stand til at realisere. 

 

Energitilsynets metode indebærer, at der ved anvendelse af to forskellige kundetæthedskorrek-

tioner, til hvert selskab, knyttes både et relativt højt og lavt effektiviseringskrav. Derefter udmøn-

tes et krav, der modsvarer gennemsnittet af de to opgjorte effektiviseringskrav. Fejlen ved den-

ne metode opstår ved, at det ikke er muligt at afgøre om det er korrekt at benytte det relativt 

høje eller lave effektiviseringskrav. Det fører til, at der med 100 % sandsynlighed anvendes en 

ikke-retvisende kundetæthedskorrektion, idet den ene af de to anvendte metode til kundetæt-

hedskorrektion ikke vil være korrekt. I sidste ende indebærer dette, at selskaberne pålægges 

halvdelen af et forkert opgjort effektiviseringskrav, da effektiviseringskravet opgøres ved gen-

nemsnittet af et korrekt og et forkert beregnet effektiviseringskrav. 

 

Dansk Energi bemærker samtidig, at Energitilsynet selv gør opmærksom på, at det ikke er mu-

ligt at afgøre om det er korrekt at benytte den lineære eller logaritmiske kundetæthedskorrekti-

Dok. ansvarlig: TNE  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2014-688  
Doknr: d2014-15679-9.0  
05-11-2014  
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on. På side 2 i udkast til afgørelse anføres det således, at ”Sekretariatet for Energitilsynet er 

opmærksom på, at det ved årets afgørelse kan være vanskeligt at vælge entydigt blandt model-

lerne til estimation af kundetæthedskorrektionen i årets afgørelse.”  

 

Ved at anvende et gennemsnit af de to kundetæthedskorrektioner pålægges selskaberne et 

højere effektiviseringskrav set i forhold den situation hvor den korrekte kundetæthedskorrektion 

blev anvendt. Selskaber med lav kundetæthed ville således blive stillet relativt bedre såfremt 

den logaritmiske kundetæthedskorrektion blev anvendt. Omvendt vil selskaber med høj kunde-

tæthed blive stillet relativt bedre ved brug af den lineære kundetæthedskorrektion. Konkret in-

debærer anvendelse af et gennemsnit af de to kundetæthedskorrektioner, at 18 selskaber tilde-

les et effektiviseringskrav, der er højere end det oprindelige effektiviseringskrav, som fremgik af 

første udkast til afgørelse, hvor der blev anvendt en logaritmisk kundetæthedskorrektion. Figur 

1 udpeger hvilke selskaber der pålægges henholdsvis et højere og lavere effektiviseringskrav 

som følge af Energitilsynets anvendte metode. 

 
Figur 1. Ændring i effektiviseringskrav når Energitilsynet ændrer metode fra log-lineær til et gennemsnit 

 
Note: De røde cirkler illustrerer selskaber der tildeles et højere effektiviseringskrav. De blå cirkler illustre-

rer selskaber der tildeles et lavere effektiviseringskrav. De grønne cirkler viser selskaber med uændrede 

krav. De procentuelle ændringer i effektiviseringskrav er illustreret ved de grå søjler. Eksempelvis illustre-

rer en grå søjle på 20 %, at det pågældende selskab har fået udmeldt et effektiviseringskrav der er 20 % 

lavere set i forhold til det oprindelige effektiviseringskrav, hvor der blev anvendt en log-lineær kundetæt-

hedskorrektion. 

Kilde: Data fra Energitilsynet samt egne beregninger.  

 

Dansk Energi finder det usagligt at anvende et gennemsnit af de resulterende krav. Usikkerhe-

den ved benchmarkingmetoden kommer på denne vis til at lægge netselskaberne til last. Det 

har stor økonomisk effekt for selskaberne og meget stor betydning for enkelte selskaber med 

meget lav eller høj kundetæthed.  
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Den eneste måde hvormed denne usikkerhed kan elimineres vil være at fastlægge selskaber-

nes krav ved det laveste af de beregnede krav, som de to forskellige kundetæthedskorrektioner 

resulterer i. Figur 2 herunder viser ændringen i de resulterende effektiviseringskrav ved at an-

vende et best-off princip frem for et gennemsnit.  
 

Figur 2. Ændring i effektiviseringskrav ved at ændre metode fra gennemsnit til best-off 

 
Note: De blå cirkler illustrerer selskaber der tildeles et lavere effektiviseringskrav. De grønne cirkler viser 

selskaber med uændrede krav. De procentuelle ændringer i effektiviseringskrav er illustreret ved de grå 

søjler. Eksempelvis illustrerer en grå søjle på 20 %, at det pågældende selskab ved anvendelse af en 

best-off metode vil få tildelt et effektiviseringskrav der er 20 % lavere set i forhold til et gennemsnit af en 

lineær og en log-lineær kundetæthedskorrektion. Den procentuelle ændring i effektiviseringskrav er ikke 

angivet for selskaber, der starter eller slutter med et effektiviseringskrav på nul, idet den procentuelle 

ændring ikke kan opgøres for disse selskaber. 

Kilde: Data fra Energitilsynet samt egne beregninger.  

 

Afslutningsvis lægger Dansk Energi til grund, at de udmøntede effektiviseringskravene i 2. ud-

kast til afgørelse samlet set er 9,9 mio. kr. for høje set i forhold en metode, hvor selskaberne 

tildeles det laveste af de to beregnede effektiviseringskrav. 

 

Løsningsforslag: Branchen foreslår på denne baggrund, at korrektionen for kundetæthed i 

årets benchmarking - og fremadrettet - både foretages med anvendelse af henholdsvis lineær 

og logaritmisk sammenhæng. Der bør således anvendes en best-off tilgang, hvor det enkelte 

selskab tildeles det mindste af de to opgjorte effektiviseringskrav. 

 

Boks 1 nedenfor uddyber, at branchen samtidig finder det uheldigt, at den anvendte metode til 

benchmarking ændres fra år til år. Metoden bør lægges fast én gang for alle for at øge forudsi-

geligheden af benchmarkingen og derved bidrage til at sikre mere stabile rammer for regulerin-

gen af netselskaber. 
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Boks 1. Metode til kundetæthedskorrektion bør lægges fast for at øge forudsigeligheden af 

benchmarkingen 

 

Energitilsynet fremhæver i udkast til afgørelse, at det alene er i årets afgørelse, at der ikke er grundlag 

for at foretrække én af de funktionelle sammenhænge til at gennemføre kundetæthedskorrektionen. På 

side 5 anfører Energitilsynet således: 
 

”Sekretariatet for Energitilsynet skal understrege, at Energitilsynets behandling af kundetæthedskorrek-

tionen i årets afgørelse danner ikke præcedens for fremtidige afgørelser. Vurderingen af kundetæt-

hedskorrektionen vil fortsat være en konkret vurdering fra år til år ud fra modellernes signifikans og 

forklaringsevne.” 
 

Det er Dansk Energi’s synspunkt, at det skaber stor usikkerhed om størrelsen af udmøntede effektivi-

seringskrav når Energitilsynet ændrer den anvendte metode til kundetæthedskorrektion fra år til år. Det 

har stor økonomisk effekt for selskaberne og meget stor betydning for enkelte selskaber med meget lav 

eller høj kundetæthed. 

 

Dansk Energi hæfter sig samtidig ved, at det ikke kun er i årets afgørelse, at kundetæthedskorrektionen 

udviser en marginal forskel i forklaringsgraden mellem de to regressioner. Det har den også gjort i fo-

regående år.  

 

Dansk Energi anmoder på denne baggrund Energitilsynet om at undlade at ændre kundetæthedskor-

rektionen fra år til år og i stedet lægge metoden fast én gang for alle til et best-off princip og derigen-

nem øge forudsigeligheden af benchmarkingen.  
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Høringssvar vedr. udkast til afgørelse om effektiviseringskrav 
til elnetselskaberne for 2015   

 

I dette notat følger DONG Energy Eldistribution A/S (DEE) høringssvar vedr. 

udkast til afgørelse om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015. 

DEE tilslutter sig i øvrigt Dansk Energis høringssvar afsendt på vegne af 

branchen.  

 

I årets høringssvar ønsker DEE særligt at fremhæve to punkter: 

 

1. Energitilsynet har foretaget et valg af funktionsform for 

kundetæthedskorrektion, som har en meget væsentlig betydning for de 

målte effektiviseringspotentialer for selskaberne. Valget af kundetætheds-

korrektionens funktionelle sammenhæng er efter DEE's vurdering sket på et 

meget usikkert  grundlag. En marginal forskel i forklaringsgraden mellem 

den logaritmiske og den lineære regression lægges til grund for valget af 

funktionel form. Samtidig tages der ikke hensyn til outliers, ligesom der ikke 

er gennemført følsomhedsanalyser af robustheden af analysen. 

Energitilsynet bør i årets afgørelse inddrage både en lineær og en 

logaritmisk kundetæthedsfunktion. Problemstillingen er uddybet i afsnit 2. 

 

2. Energitilsynet har i år valgt, at de fjernaflæste målere inkluderes i 

benchmarkingen, hvilket er gjort gennem brug af selvstændige og 

specifikke omkostningsækvivalenter for de fjernaflæste målere, som er 

dobbelt så høje som for de ikke-fjernaflæste målere. Da netvolumen-

bidraget fra administration beregnes ud fra summen af alt andet 

netvolumen (gange ækvivalenten på 0,38) giver den højere ækvivalent for 

fjernaflæste målere også en øget netvolumen for administration. Hermed 

opstår der en skævvridning til ulempe for selskaber med en lav andel af 

fjernaflæste målere. Det følger direkte af forskellen i ækvivalenterne mellem 

målertyperne. Administrationsomkostningselementet i netvolumen har ikke 

noget at gøre med omkostningerne til målerne, der medtages via drifts- og 

afskrivningsækvivalenterne for målerene. Skævvridningen medfører, at der 

udmåles et krav der er ca. 2 mio. kr. for højt for DEE. Problemstillingen er 

uddybet i afsnit 3. 
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1. Status for den økonomiske benchmarking 

Der er nu gennemført en økonomisk benchmarking af netselskaberne i 8 år. I 

alle årene har netvolumenmodellen været omdrejningspunktet og i hele 

perioden har DEE og resten af branchen vedholdende kritiseret modellen. Der 

er hvert år afgivet omfangsrige høringssvar, der afspejler at 

netvolumenmodellen generelt anses af branchen for at være problematisk i 

forhold til formålet. Desuden har afgørelserne om effektiviseringskrav hvert år 

været påklaget til Energiklagenævnet, hvor der hvert år er påpeget nye 

overordnede og specifikke problemstillinger ved Energitilsynets model og 

tilgang i øvrigt. 

 

Trods netselskabernes kritik anvendes netvolumen fortsat som det 

grundlæggende udgangspunkt for fastlæggelsen af effektiviseringskrav til 

elnetselskaberne. Modellen er dog løbende justeret gennem årene – bl.a. som 

følge af branchens høringssvar og klager – således at det, som startede som en 

relativ enkel model og proces efterhånden har udviklet sig til at være ganske 

kompleks som følge af tilpasninger og ændringer.  

 

Benchmarkingen er tung og kompleks at administrere 

Modellen og processen er nu administrativ tung for såvel selskaber som for 

Energitilsynet. Der er således et omfattende arbejde med indberetninger og 

kontrol samt anmeldelse og behandling af ansøgninger af ekstraordinære 

omkostninger. Hertil kommer anvendelse af betydelige ressourcer i forhold til 

høringer, klager og tilpasninger af modellen. Udfordringen med at administrere 

udmøntningen af krav sagligt og konsistent forstærkes af, at Energitilsynet på 

den ene side fastholder den grundlæggende model og på den anden side hvert 

år ændrer centrale forhold for at imødekomme dele af kritikken. 

 

Selvom Energitilsynet løbende har lavet tilpasninger på foranledning af 

branchen, så ændrer det ikke ved, at modellen og metoden efter DEE's 

vurdering fortsat er uegnet til sit formål. Justeringerne har medført nye 

problemer eller kastet lys over nye uhensigtsmæssige virkemåder af modellen. 

Justeringerne kan karakteriseres som symptombehandling snarere end en kur 

for at rette op på problemet med benchmarkingen. Det egentlige problem med 
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benchmarkingen er, at den ikke er faglig objektiv, men er i høj grad er baseret 

på skøn og vurderinger.  

 

De seneste års ændringer af modellen har vist, hvor vanskeligt det er at 

administrere modellen. I tre tilfælde er der således begået fejl eller anlagt 

urimelige vurderinger, som har ført til rettelser af afgørelserne om krav for hhv. 

2013 og 2014. Begge disse omgjorte afgørelser er netop sendt i høring. Dette 

viser, hvor vanskeligt det er for regulator at administrere benchmarkingen, og 

hvor vanskeligt det er at udøve skøn og vurderinger med udgangspunkt i den 

nuværende model. I takt med at kompleksiteten af modellen er øget med 

justeringer og ændringer er opgaven blevet stadigt vanskeligere at administrere.  

 

Årets ændringer medfører nye problemer 

I år er modellen igen ændret på en række punkter. Fjernaflæste målere er i år 

inkluderet i benchmarkingen efter at have været holdt ude de foregående år.  

Inklusionen af fjernaflæste målere medfører imidlertid en utilsigtet skævvridning 

til ulempe for selskaber med en lav andel af fjernaflæste målere. Der henvises 

til afsnit 3 for en uddybende beskrivelse af problemstillingen. Desuden er den 

funktionelle form på korrektionen for kundetæthed igen ændret. Også denne 

ændring er forbundet med problemer, hvilket er uddybet i afsnit 2 nedenfor. 

 

Benchmarkingmetoden er grundlæggende uegnet 

Til trods for at Energitilsynets gennemfører løbende tilpasninger af modellen er 

DEE fortsat af den opfattelse, at modellen er helt uegnet som grundlag for at 

fastlægge netselskabernes effektivitet:  

 

1. Det første problem i metoden er, at det ikke specificeres, hvilke services 

netselskaberne skal levere, så selskabernes effektivitet  kan måles i forhold 

til de ydelser de leverer. Modellen fejler derfor grundlæggende ved 

udmåling af effektivitet og giver forkerte incitamenter i forhold til effektiv 

drift. Modellen fokuserer ensidigt på kapitalapparatets standardiserede 

størrelse (netvolumen) i forhold til omkostningerne i stedet for at holde 

omkostningerne op imod størrelsen og kvaliteten af den netydelse, der 

leveres til kunderne. Modellen belønner netselskaber, som øger 

netvolumen, og straffer selskaber, som øger kapacitetsudnyttelsen af det 

eksisterende net. Hermed mindskes incitamentet til sunde investeringer i en 

mere effektiv kapacitetsudnyttelse.  

Endelig foretages benchmarkingen af økonomisk effektivitet og 

leveringssikkerhed i to separate modeller, selvom der er en sammenhæng 

mellem de to forhold. Benchmarking af økonomisk effektivitet og af 

leveringssikkerhed bør ske integreret. 

 

2. Et andet centralt problem ved modellen er, at den ikke i tilstrækkelig grad 

tager højde for forskelle i netselskabernes rammevilkår og nettenes 

sammensætning. I netvolumenmodellen kommer det f.eks. til udtryk ved at 

ækvivalenterne ikke er tilstrækkelig differentierede til at tage højde for, at 

der er meget stor forskel på omkostningerne til at anlægge kabel på landet 
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og i tæt by, ligesom der kan være stor forskel i størrelsen af selskabernes 

netstationer inden for de enkelte kategorier.  

 

Branchen og DEE har gentagne gange opfordret til at forbedre korrektionen 

for forskelle i rammevilkår, og branchen har påpeget en række muligheder 

for at frembringe et mere detaljeret datagrundlag.  

 

DEE har tidligere peget på, at det er et problem i modellen, at der ikke 

tages hensyn til de forskelle, der er i løn- og omkostningsniveau på tværs af 

regioner. Der er tale om rammebetingelser, som netselskaberne reelt ikke 

har mulighed for at ændre på og som bevirker at selskabernes 

omkostninger ved effektiv drift vil være på et forskelligt niveau. 

 

Al variation mellem selskaberne, som benchmarkingmodellen ikke kan 

forklare, opfattes som ineffektivitet i modellen og udløser 

effektiviseringskrav. Dermed har den manglende hensyntagen til centrale 

forskelle i rammevilkår afgørende betydning for netselskaberne. En 

yderligere korrektion for forskelle i rammevilkår vil ganske givet kunne 

reducere forskellene i modellens omkostningsindeks og dermed branchens 

samlede krav. 

 

3. Et tredje problem er at den nuværende praksis ikke i tilstrækkelig grad tager 

højde for usikkerhed. Der er stor usikkerhed forbundet med de data der 

anvendes. Det gælder både omkostningsgrundlaget og de 

omkostningsækvivalenter, som er omdrejningspunktet i 

netvolumenmodellen. Desuden er selve benchmarkingmetoden behæftet 

med stor usikkerhed.  

 

DEE og Dansk Energi har eksempelvis anført, at det er problematisk blot at 

anvende 1 års data i benchmarkingen. Det betyder, at naturlige 

årsvariationer i selskabernes omkostninger bliver afgørende for selskabets 

egen effektivitet. Hertil kommer, at benchmarkbasis påvirkes, hvilket 

påvirker effektiviseringskravene for til de øvrige selskaber.  

 

Usikkerheden kommer også tydeligt til udtryk i forhold til 

kundetæthedskorrektionen. Her har valget af den funktionelle form for 

korrektionen afgørende betydning for netselskabernes 

omkostningseffektivitet. Den kommer ligeledes til udtryk ved selskabernes 

forskellige regnskabsmæssige håndtering og databehandling i de enkelte 

selskaber samt usikkerhed forbundet med standardiseringen af 

omkostningerne, herunder hvilke omkostninger, der skal indgå i 

benchmarkingen. 

 

Energitilsynet udmåler markante varige effektivitetskrav med store 

økonomiske konsekvenser for selskaberne uden reelt at tage højde for, at 

kravene udmåles på et usikkert grundlag. Der bør i langt højere 

udstrækning tages højde for usikkerheden i data og metoden ved 
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udmålingen af de enkelte selskabers krav, og usikkerhederne bør i videre 

omfang komme selskaberne til gode. Det gælder særligt, da krav udmåles 

som varige reduktioner i indtægtsrammerne, hvorfor fejl har en meget 

alvorlige og vedvarende betydning for selskabernes økonomi. 

 

Energitilsynet fremhæver en række forhold, der tilsammen anføres at tage 

tilstrækkelig hensyn til usikkerheden. Imidlertid har de forhold som 

Energitilsynet fremhæver generelt helt andre formål end at tage højde for 

usikkerhed.  

 

Det er eksempelvis en helt integreret del af en benchmarking at korrigere 

for ekstraordinære omkostninger for at gøre selskabernes økonomi 

sammenlignelig. Det gælder ligeledes for korrektion for forskelle i 

rammevilkår, at dette er og bør være en integreret del af enhver 

benchmarking.  

 

4. Et fjerde og meget centralt problem er, at der i udmøntningen af nye krav 

ikke tages højde for de tidligere udmøntede varige krav, Det følger af EFL § 

70, stk. 9, at der årligt skal fastsætte en indtægtsramme for hver af de 

berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds 

effektiviseringspotentiale. Det betyder efter DEEs vurdering, at der ikke kan 

udmøntes yderligere effektiviseringskrav og indtægtsrammereduktioner til 

de selskaber, der allerede er pålagt et samlet akkumuleret 

effektiviseringskrav svarende til det opgjorte effektiviseringspotentiale. Dette 

forhold er uddybet i afsnit 4. 

 

Eksempler på mere specifikke problemstillinger ved metoden 

I forhold til modellens mere detaljerede virkemåde kan der fremhæves en 

række forhold, som skævvrider mellem selskaberne og giver uheldige 

økonomiske incitamenter. Det gælder både i forhold til specifikke elementer og i 

forhold til nogle af de tilpasninger, der er lavet af benchmarkingmodellen: 

 

 Et eksempel er den korrektion der laves for kundetæthed. Det er ikke 

kundetætheden i sig selv som giver højere omkostninger, men derimod 

bagvedliggende forskelle i omkostningerne til anlæg af drift af nettet i 

områder med tæt bebyggelse. Kundetætheden er således en proxy. 

Kundetætheden beregnes ud fra antal km lavspændingsluftledninger og -

kabler som sættes i forhold til antallet af kunder (antal måler). De data der 

bruges til beregning af kundetætheden indgår også i beregningen af de u-

korrigerede omkostningsindeks (netvolumen). Denne korrelation medfører, 

at modellens logik bliver kraftigt udfordret.  

 

Modellen bør fungere således, at en udvidelse af nettet uden selskabet har 

meromkostninger bør reducere omkostningsindekset og dermed øge 

effektiviteten. Men i forhold til lavspændingskabler og luftledninger fungerer 

modellen modsat. Enhver udvidelse af lavspændingsnettet – uanset hvor 

billig den er (også selvom den er gratis) – resulterer i et øget 
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omkostningsindeks og dermed en reduceret effektivitet med øgede krav til 

følge. Årsagen til denne skævvridning skal findes i den måde korrektionen 

for fordyrende rammevilkår ved anlæg og drift af net i byerne gennemføres 

på med brug af proxyen kundetæthed. Ganske vist øges netvolumen når 

lavspændingsnettet udvides, hvilket reducerer det u-korrigerede 

omkostningsindeks. Men samtidig reduceres kundetætheden, hvilket samlet 

set fører til en stigning i det korrigerede omkostningsindeks, som anvendes 

til udmåling af krav. 

 

Det skal understreges, at selve korrektionen for det fordyrende forhold er 

nødvendig på grund af de markante omkostningsforskelle, der er forbundet 

med at anlægge og drive elnet i by- og landområder. Men ovenstående 

illustrerer, at den måde den gennemføres på er problematisk. 

 

 Et andet eksempel er modellens håndtering af søkabler. Sidste år indførte 

Energitilsynet en ny metode for søkabler, hvor man helt afskaffede 

afskrivningsækvivalenten for hhv. 10 kV og 50 kV søkabler og fastsatte en 

ny driftsækvivalent. Samtidig blev det gjort muligt at få undtaget nye 

investeringer i søkabler fra benchmarkingen. Denne ændring medfører en 

urimelig behandling af de selskaber der har gamle søkabler, som nu ikke får 

netvolumen for kapitalomkostningsdelen. Ændringen påvirker endvidere det 

trade-off, der er mellem driftsomkostninger og anlægsomkostninger og 

skævvrider incitamenterne til fordel for investering i nye kabler. 

 

 Et tredje eksempel er Energitilsynets håndtering af fjernaflæste målere. 

Energitilsynet har løbende ændret praksis på dette område gennem de 

sidste 8 år. De hyppige ændringer er helt principielt en uheldig praksis, da 

det gør det svært for selskaberne at forholde sig til de forskellige 

incitamenter, som ændringer i benchmarkingmetoden altid vil afstedkomme. 

I den nyeste metode hvor fjernaflæste målere inddrages med deres egen 

ækvivalent, der er højere end for end ikke-fjernaflæst måler, belønner 

modellen en bestemt teknologi til måleropgaven uden at knytte dette til 

kvaliteten af den service netselskaberne måles på. Hermed giver 

benchmarkingmodellen øget netvolumen til selskaber, der har investeret i 

en dyrere teknologi. Dette er i modstrid med selve hovedformålet med 

benchmarkingen, som er at måle selskaberne på deres økonomiske 

effektivitet og give selskaberne incitamenter til at investere i den mest 

omkostningseffektive teknologi.  

 

I denne forbindelse skal det bemærkes, at DEE naturligvis anerkender, at 

der er truffet en politisk beslutning om timeafregning og udrulning af 

fjernaflæste målere for at understøtte en smart grid udvikling med 

timeafregning. Bekendtgørelsen om udrulning af fjernaflæste målere er fra 

december 2013, hvorfor det efter DEEs opfattelse ikke er rigtigt at tildele 

ekstra netvolumen til selskaber med en fjernaflæst måler i 2013. 
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Alt i alt er DONG Energy Eldistribution A/S af den opfattelse, at der bør 

etableres en ny og mere retvisende benchmarkingmetode. DEE fastholder som 

beskrevet ovenfor sin grundlæggende kritik af netvolumenmodellen, og mener 

at Energitilsynet bør stoppe med at udmønte effektiviseringskrav på baggrund 

af modellen. DEE er indstillet på at indgå i en dialog med Energitilsynet og den 

øvrige del af branchen med henblik på at fastlægge et sagligt grundlag for at 

fastlægge effektiviseringskrav til branchen. 

 

Nedenfor beskriver DEE en række konkrete kritikpunkter i forhold til årets 

afgørelse.  

 

 

2. Kundetæthedskorrektion 

Korrektionen for kundetæthed har til formål at korrigere netselskabernes 

omkostningsindeks i forhold til den betydning, som kundetætheden har på 

selskabernes omkostningseffektivitet.  

 

Korrektionen for kundetæthed findes ved en statistisk regressionsanalyse, der 

fastlægger sammenhængen mellem kundetæthed og de u-korrigerede 

omkostningsindeks (omkostningsgrundlag delt med netvolumen).  

 

Den funktionelle form på sammenhængen mellem de u-korrigerede 

omkostningsindeks og kundetætheden ændres igen benchmarkingen. 

Ændringen er beskrevet i bilag 2 side 3 i høringsudkastet til afgørelse. Her 

fremgår også en tabel, som viser hvordan sammenhængen i 2007-2009 var 

lineær, mens den var logaritmisk i 2010-2011, lineær igen i 2012-2013 for så at 

blive fastsat til igen at være logaritmisk i årets afgørelse. 

 

Energitilsynet baserer ændringen på en opdateret analyse af betydningen af 

kundetæthed for omkostningseffektiviteten. Energitilsynet har gennemført 

regressionerne på de seneste 3 års data og finder, at den logaritmiske 

sammenhæng har en marginalt højere forklaringsgrad (R
2
) end den lineære.  

Energitilsynet lader den marginale forskel i forklaringsgraden (R
2
) være 

afgørende for hvilken funktionel form, der vælges som grundlag for 

korrektionen. DEE mener, at Energitilsynets valg af funktionsform for 

kundetæthedskorrektionen bygger på et utilstrækkeligt faglig grundlag. 

 

Den funktionelle form har en kolossal stor betydning for netselskaberne 

korrigerede omkostningsindeks og dermed for de krav der udmøntes. Det 

gælder især for selskaber med hhv. meget lav og meget høj kundetæthed. 

Disse forhold burde i sig selv føre til, at Energitilsynet forholdt sig mere kritisk til 

den statistiske analyse og anlagde en mere forsigtig tilgang. 

 

Forskellen i krav ved brug en lineær eller en logaritmisk sammenhæng 

Betydningen af valget af den funktionelle sammenhæng mellem de u-

korrigerede omkostningsindeks og kundetætheden kan illustreres ved at 

sammenligne krav ved brug af hhv. en lineær og logaritmisk sammenhæng. 
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DEE har derfor genberegnet netselskabernes effektiviseringskravene med brug 

af den lineære sammenhæng, som Energitilsynet har estimeret jf. boks 1 i bilag 

1 i udkast til afgørelse (et estimat for hældningen på 0,0068). Ændringen 

medfører, at i alt 20 selskaber får reduceret kravene med samlet set 17,1 mio. 

kr., mens 27 selskaber får højere krav på tilsammen 2,25 mio. kr. For DEE 

reduceres kravet med 14,2 mio. kr. med brug af en lineær sammenhæng. 

 

Den numeriske forskel på kravet for netselskaberne ved brug af de to 

sammenhængen udgør i gennemsnit hele 22% for netselskaber, men varierer 

kraftigt. Kravene varierer mest for netselskaberne med meget lav og meget høj 

kundetæthed. 

 

Den store påvirkning af effektiviseringskravet viser, at korrektionen for 

kundetæthed er et væsentligt element i benchmarkingen, og at det er afgørende 

at korrektionen sker på et objektivt korrekt og robust grundlag, og at der tages 

hensyn til den usikkerhed, der er knyttet til fastlæggelse af den funktionelle 

sammenhæng. 

 

Følsomheden af regressionen 

Energitilsynet undlader at tage højde for usikkerhed i vurderingen af hvilken 

funktionel sammenhæng mellem de u-korrigerede omkostningsindeks og 

kundetætheden, der skal lægges til grund for korrektionen. Samtidig vælger 

Energitilsynet et alt for snævert fokus på forklaringsgraden, hvilket samlet set 

fører til, at valget af sammenhæng sker på et for spinkelt grundlag og derfor 

ikke er fagligt velfunderet. 

 

Forklaringsgraden viser, hvor stor del af variationen i selskabernes u-

korrigerede omkostningsindeks, der kan forklares ud fra forskelle i 

kundetæthed. Dette er naturligvis centralt. I vurderingen af kvaliteten af en 

regression er det imidlertid ikke alene vigtigt, at forklaringsgraden er så høj som 

mulig. Det har også betydning, at regressionens estimater er statistisk 

signifikante (og så høje som mulig), og at standardafvigelsen på estimatet er så 

lav som mulig. 

 

Den logaritmiske og lineære regression er tæt på alle parametre. Som 

Energitilsynet fremhæver, så har den logaritmiske regression en marginal bedre 

forklaringsgrad end den lineære (R
2
 er 0,5196 for den logaritmiske og 0,5015 

for den lineære). Estimaterne er meget signifikant i begge regressioner og 

standardafvigelsen på estimatet er i begge regressioner ca. 8%. På denne 

baggrund kan det konkluderes, at de to regressioner de facto er lige gode 

beskrivelser af sammenhængen mellem de u-korrigerede omkostningsindeks 

og kundetætheden. 

 

På side 7 i bilag 1 i udkast til afgørelse skriver Energitilsynet: ”Ved årets 

analyse ses det særligt, at enkelte selskaber med gennemsnitlig kundetæthed 

får beregnet et væsentligt højere effektiviseringspotentiale end gennemsnittet af 
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selskaber med høj kundetæthed. Dette er således medvirkende til at trække 

sammenhængen over i en mere logaritmisk form.” 

 

 

 

Som det fremgår af udsagnet ovenfor, er der enkelte observationer, som synes 

at afvige fra det generelle mønster. Dette kunne tyde på, at der er tale om 

outliers, som bør fjernes fra regressionen. 

 

For at belyse robustheden af Energitilsynets valg har DEE derfor gennemført 

supplerende regressioner som en form for følsomhedsanalyse ved at tage 

afvigende observationer ud af analysen.  

 

To selskaber (GEV Net A/S og Nakskov Elnet A/S) har i udkastet til årets 

afgørelse u-korrigerede omkostningsindeks, som er meget højere end alle 

øvrige selskabers omkostningsindeks (mere end 17% højere end det tredje 

højeste omkostningsindeks). Disse to selskaber er udeladt af regressionerne 

gennemført af DEE. 

 

DEE har i første omgang re-estimeret parametrene i regressionen under en 

antagelse om en logaritmisk sammenhæng mellem omkostningsindeks og 

kundetæthed som anvendt i udkastet til afgørelse. Resultatet fremgår af tabel 1 

nedenfor. 

 

Tabel 1. Parameterestimater logaritmisk sammenhæng  

  Estimat  Standardfejl  P-værdi 

β0  -1,387 0,09039 0,001>P 

β1 0,3129 0,02528 0,001>P 

R2  0,5208     

 

Regressionen resulterer i et estimat for hældningen på 0,3129, hvilket er lavere 

end i den logaritmiske regression på det fulde datagrundlag i udkastet (0,3383).  
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Forklaringsgraden er stort set uændret (dog en marginal forbedring), og det 

samme gælder standardafvigelsen, ligesom estimatet fortsat er statistisk meget 

signifikant. 

 

I tabellen nedenfor vises resultatet af en almindelig lineær regression med brug 

af datasættet uden observationerne for GEV Net A/S og Nakskov Elnet A/S. 

 

Tabel 2. Parameterestimater lineær sammenhæng  

  Estimat  Standardfejl P-værdi 

β0  0,5251 0,02287 0,001>P 

β1 0,0063 0,00049 0,001>P 

R2  0,5412     

 

Regressionen resulterer i et estimat for hældningen på 0,0063, hvilket er lavere 

end i regression på det fulde datagrundlag i udkastet (0,0068). Igen er 

standardafvigelsen stort set uændret, ligesom estimatet fortsat er statistisk 

meget signifikant. Det mest interessante er imidlertid, at forklaringsgraden er 

forbedret og at forbedringen er så markant, at den nu er højere end for den 

logaritmiske sammenhæng – 0,5412 mod 0,5208. Når forklaringsgraden øges i 

begge regressioner understøtter dette hypotesen om, at de to selskaber er 

outliers. 

 

DEE har endvidere lavet en mere statistisk baseret afdækning af outliers i 

regressionerne, hvor outliers er identificeret på baggrund af de standardiserede 

residualer og på denne baggrund fravalgt. Ved en genberegning af 

regressionerne uden disse outliers fås tilsvarende resultater som i analysen 

ovenfor. Forklaringsgraden for såvel den logaritmiske som den lineære 

kundetæthed forbedres, og forklaringsgraden bliver højest for den lineære. 

 

Hvis Energitilsynet havde gennemført regressionerne uden outliers og anvendt 

samme tilgang til at afgøre valget af den funktionelle sammenhæng mellem de 

u-korrigerede omkostningsindeks og kundetætheden, så var det den lineære 

sammenhæng, som var blevet foretrukket. Dette illustrerer følsomheden i 

Energitilsynets tilgang og viser nødvendigheden af, at der tages højde for 

usikkerheden ved korrektionen for kundetæthed. 

 

Opsamling 

Kundetæthedskorrektionen har en meget væsentlig betydning for de målte 

effektiviseringspotentialer for selskaberne. Effektiviseringskravet vil alene for 

DEE blive 14,2 mio. kr. lavere (svarende til ca. 1/3), hvis der i stedet for en 

logaritmisk sammenhæng bliver anvendt en lineær sammenhæng. 

 

En følsomhedsanalyse viser, at ved en simpel korrektion af datagrundlaget for 

outliers bliver sammenhængen lineær fremfor logaritmisk. Hensyntagen til 

outliers bør være en integreret del af den statistiske analyser, og DEE finder på 

denne baggrund, at der ikke er et fagligt grundlag for at foretage et metodevalg 

mellem en lineær og logaritmisk sammenhæng. 
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Det er af afgørende betydning,  at Energitilsynet foretager en tilretning af 

benchmarkingmodellen og justerer kundetæthedskorrektionen således, at der 

tages højde for den usikkerhed, der knytter sig til fastlæggelsen af den 

funktionelle sammenhæng, og at denne usikkerhed kommer selskaberne til 

gode, så der ikke udmøntes for høje effektiviseringskrav. Derfor bør 

Energitilsynet foretage kundetæthedskorrektionen med såvel den lineære som 

den logaritmiske sammenhæng og tildele netselskaberne den højeste 

effektivitet ved de to metoder. 

 

 

3. Fjernaflæste målere 

De fjernaflæste målere er inkluderet i benchmarkingen i årets afgørelse. 

 

Ny ækvivalent for fjernaflæste målere 

Energitilsynet har inkluderet de fjernaflæste målere i benchmarkingen og fastsat 

en ny omkostningsækvivalent for denne type målere. Fastsættelsen af den nye 

ækvivalent bygger på nye indberetninger fra selskaberne. Energitilsynets 

metode tager højde for branchens kritik af den tidligere metode til fastsættelse 

af en ækvivalent for fjernaflæste målere, da selskaberne nu har indberettet 

omkostninger for fjernaflæste målere ud fra ensartede regnskabsprincipper. I 

flere tilfælde har selskaber skullet korrigere deres omkostninger for en historisk 

regnskabspraksis, der har været forskellig fra den standard regnskabspraksis, 

som foreskrives i benchmarkingen. DEE mener derfor, at det er problematisk, at 

der ikke har været et krav om, at indberetningerne fra selskaberne blev 

revisorpåtegnet. Dette ville have øget validiteten af de nye ækvivalenter.  

 

Skævvridning i netvolumen på administration 

Fjernaflæste målere får i årets benchmarking en højere omkostningsækvivalent 

end ikke fjernaflæste målere. Når ækvivalenten for en måler øges ved skift fra 

en ikke fjernaflæst måler til en fjernaflæst måler, så øges netvolumen for 

generel administration også automatisk i benchmarkingmodellen. Det følger af 

modellens beregningsmetodik.  

 

Omkostninger til generel administration (som ikke har noget med målere at 

gøre) øges ikke ved overgang fra ikke fjernaflæste til fjernaflæste målere. Det 

betyder, at selskaber med fjernaflæste målere overkompenseres med 

netvolumen i benchmarkingmodellen. Fjernaflæste målere medfører ikke højere 

generelle administrationsomkostninger end ikke fjernaflæste målere, hvorfor 

alle målere skal have samme absolutte netvolumen for generel administration i 

benchmarkingmodellen i forhold til antallet af målere.  

 

Den samlede ækvivalent for fjernaflæste målere er på 148, mens den samlede 

ækvivalent for ikke fjernaflæste målere er på 74. Forskellen er således på 74. 

Benchmarkingmodellen fastsætter netvolumen for generel administration ved at 

gange den øvrige netvolumen med faktoren 0,38. Fjernaflæste målere får 

således ikke kun netvolumen for den opgjorte omkostning til en fjernaflæst 

måler, men tildeles herudover 74 * 0,38 lig 28 (merækvivalenten for en 
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fjernaflæst måler i forhold til en ikke fjernaflæst måler gange faktoren for 

netvolumen for administration) i ekstra netvolumen. Det ligger ud over de 

meromkostninger, der er ved en fjernaflæst måler i forhold til en ikke fjernaflæst 

måler. Med andre ord kompenseres selskaberne ikke bare 100% for 

meromkostningerne ved en fjernaflæst måler, men med 138%. Dette øger 

benchmarking-kravene for de selskaber, der har mange ikke fjernaflæste 

målere, og for DEE betyder det at benchmarkingkravet øges med ca. 2 mio. kr.  

 

Denne problemstilling er parallel til problemstillingen, der blev påpeget af Dansk 

Energi i sidste års høringssvar, da de fjernaflæste målere blev holdt ude af 

benchmarkingen. Efterfølgende påklagede tre netselskaber forholdet, jf. klage 

over Energitilsynets afgørelse fra 31. januar 2014. Klagen omhandlede at 

netvolumenbidraget for generel administration faldt bort, når fjernaflæste målere 

blev trukket ud af benchmarkingen. Selskaberne fik medhold i klagen og 

Energitilsynet blev pålagt at omgøre afgørelsen for disse tre selskaber.  

 

DEE vil opfordre Energitilsynet til at ændre udkast til afgørelse, så skævvridning 

i netvolumen på administration undgås og målere igen stilles lige i forhold til 

netvolumenbidraget for administration. 

 

 

4. Udmøntning af krav skal ske i forhold til det samlede 
effektiviseringspotentiale 

DEE er fortsat af den opfattelse, at Energitilsynet ikke har grundlag for at 

udmønte yderligere effektiviseringskrav og indtægtsrammereduktioner til de 

selskaber, der allerede er pålagt et samlet akkumuleret effektiviseringskrav 

svarende til det opgjorte effektiviseringspotentiale.  

 

Branchen påklagede i forbindelse med sidste års benchmarkingafgørelse med 

krav for 2014 dette forhold til Energiklagenævnet uden at få medhold. I 

begrundelsen for Energiklagenævnets stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse 

hedder det på side 25 i forhold hertil, at  

  

”Efter Energiklagenævnets opfattelse er det ikke udtryk for effektiv drift, såfremt 

undladte effektiviseringer gennem nogle år fører til, at den reducerede 

indtægtsramme ikke længere kan dække omkostningerne. Energitilsynets 

fortsatte årlige udmeldinger af effektiviseringskrav er således ikke i strid med 

indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven.” 

  

DEE har adspurgt sekretariatet for Energiklagenævnet, hvordan afgørelsen skal 

fortolkes, idet vi er usikre på forståelsen af denne begrundelse set i forhold til 

parternes synspunkter. 

 

Der var klagernes synspunkt, at det effektiviseringspotentiale, der opgøres i 

benchmarkingen burde udgøre et ”loft” over udmålingen af effektiviseringskrav. 

Herunder har det været synspunktet, at det ville være i strid med reglerne, hvis 

indtægtsrammen blev reduceret til et niveau, der ikke ville kunne dække 
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omkostningerne ved effektiv drift. Omvendt var det Energitilsynets synspunkt, at 

det ikke vil være i strid med reglerne, hvis et selskab som følge af undladt 

effektivisering får fastlagt en indtægtsramme, som ikke dækker de nødvendige 

omkostninger ved effektiv drift. 

  

DEE mener således ikke, at der kan være uenighed om, at det ikke er udtryk for 

effektiv drift, hvis et selskabs undladte effektiviseringer fører til, at der fortsat 

kan udmåles effektiviseringskrav til selskabet. Ligeledes kan der ikke være 

uenighed om, at dette efter nogle år kan føre til, at den reducerede 

indtægtsramme ikke længere kan dække det givne selskabs omkostninger (ved 

ikke-effektiv drift). Men spørgsmålet er, om de effektiviseringskrav, der udmåles 

i konsekvens af et givent selskabs ikke-effektive drift, kan føre til, at 

indtægtsrammen reduceres med et samlet størrelse, der overstiger det opgjorte 

effektiviseringspotentiale, og til et niveau, der heller ikke vil kunne dække 

omkostningerne ved effektiv drift. DEE finder, at det ud fra afgørelsens ordlyd er 

uklart, om udsagnet dækker denne situation.  

 

I begrundelsen for Energiklagenævnets stadfæstelse hedder det endvidere på 

side 25: 

  

”Alligevel kan det formentligt ikke udelukkes, at der kan være selskaber, som på 

grund af historiske forhold ikke kan opfylde fortsatte årlige effektiviseringskrav, 

og hvor det vil være uforholdsmæssigt indgribende at fortsætte med at udmelde 

effektiviseringskrav uden et loft. Energiklagenævnet finder imidlertid ikke, at 

Dansk Energis generelle synspunkter angående dette er tilstrækkelige til at 

tilsidesætte Energitilsynets udmeldinger af effektiviseringskrav, der som anført 

er udmeldt i overensstemmelse med reglerne.”  

  

DEE har bedt sekretariatet for Energiklagenævnet om at uddybe forståelsen og 

rækkevidden af dette udsagn. Dette skal særligt ses i lyset af, at DEE mener, at 

der er klagen blev beskrevet en række konkrete eksempler på netselskaber, der 

har fået reduceret sin indtægtsramme med mere end det opgjorte 

effektiviseringspotentiale, og herunder, jf. Dansk Energis replik af 25. april 2014, 

tre eksempler på netselskaber (Thy-Mors Energi Elnet A/S, Syd Energi Net A/S 

og Hjerting Transformatorforening), der med henvisning til selskabernes 

regnskabstal har fået reduceret sine indtægtsramme så meget, at der ikke 

længere er dækning for omkostningerne ved effektiv drift opgjort som 

selskabernes reelle omkostninger fratrukket det af Energitilsynets opgjorte 

effektiviseringspotentiale.  

 

DEE afventer fortsat svar fra Sekretariatet for Energiklagenævnet på 

forespørgslen. 

 

DEE finder i øvrigt, at Energitilsynet mangler at forholde sig til at 

Energiklagenævnet påpeger, at der kan være situationer, hvor det vil være 

uforholdsmæssigt indgribende, at fortsætte med at udmelde effektiviseringskrav 

uden et loft, jf. citatet ovenfor. DEE mener, at afgørelsen forpligter Energitilsynet 

Bilag 8

104 af 163



  

 Side 14/16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til at belyse dette forhold nærmere og sikre, at der ikke er selskaber for hvem 

historiske forhold (herunder tidligere udmøntede krav) bevirker, at fortsatte krav 

er uforholdsmæssigt indgribende. 

 

DEE mener, at Energitilsynet bør ændre året afgørelse, så det sikres, at de 

akkumulerede krav ikke overstiger det samlede effektiviseringspotentiale. For 

DEE betyder den manglende hensyntagen til tidligere års udmeldte krav, at 

indtægtsrammen nu samlet set er reduceret med mere end det samlede 

effektivitetspotentiale. Dette strider efter DEEs opfattelse mod 

elforsyningslovens bestemmelser om fastsættelse af selskabernes 

indtægtsrammer.  

 

DEE vil derfor endnu engang opfordre Energitilsynet til at etablere en 

sammenhæng mellem det opgjorte effektiviseringspotentiale og de udmøntede 

krav, så de samlede udmøntede krav ikke overstiger de enkelte selskabers 

effektiviseringspotentiale i benchmarkingmodellen. 

 

 
5. Ekstraordinære omkostninger 

I forhold til bilag 3 til afgørelsesudkastet vedrørende ekstraordinære 

omkostninger, gør DEE opmærksom på indholdet af Energiklagenævnets 

afgørelse af 27. juni 2014. Det fremgår generelt af afgørelsen, at: 

 

”Energiklagenævnet finder anledning til at bemærke, at udeladelse af 

benchmarkingen af ekstraordinære omkostninger er en skønsmæssig 

afgørelse, og at Energitilsynet som anført er forpligtet til at foretage en konkret 

vurdering i hver enkelt tilfælde. De anførte bagatelgrænser på 0,5 % af 

netvolumen og den absolutte grænse på 2 mio. kr. kan derfor ikke alene 

anvendes som vejledende for skønsudøvelsen. Energitilsynet kan således ikke 

på grundlag af en regel alene fastsat i tilsynets praksis automatisk afskære 

ekstraordinære omkostninger under disse bagatelgrænser.” 

 

DEE er opmærksom på, at det fremgår af afgørelsesudkastet, at der for hver 

enkelt ansøgning foretages en konkret vurdering af, om de enkelte ansøgninger 

kan anses for ekstraordinære omkostninger. 

 

Afgørelsesudkastet ses imidlertid ikke at være stringent i forhold hertil, og 

herunder i forhold til Energiklagenævnets afgørelse. 

 

Der må således først og fremmest vurderes, hvorvidt en given omkostning i sin 

substans er ekstraordinær og derefter eventuelt vurderes, hvorvidt 

omkostningen - uanset sin ekstraordinære karakter - alligevel må indgå i 

benchmarkingen ud fra en vurdering af, at der er tale om et bagatelagtigt 

forhold, som ikke skal holdes ude af sammenligningsgrundlaget. 

 

I forhold til spørgsmålet om bagatelgrænsen skal der i henhold til 

Energiklagenævnets afgørelse desuden foretages en konkret vurdering, som 
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vel at mærke ikke alene kan ske ud fra de vejledende grænser på 0,5 % af 

netvolumen og 2 mio. kr. i absolutte beløb. 

 

For så vidt angår DEE’s anmeldelse om udeholdelse af force majeure 

omkostninger afholdt i konsekvens af stormen ”Allan” fra benchmarkingen, 

fremgår det i afgørelsesudkastet i forhold til denne konkrete omkostning, at 

Sekretariatet for Energitilsynet ikke anser beløbet for en ekstraordinær 

omkostning. Imidlertid fremgår det modsat af bilag 3, punkt 1.3, at 

omkostningerne afholdt i forbindelse med både ”Allan” og ”Bodil” er at betragte 

som ekstraordinære omkostninger. At der i udgangspunktet er tale om 

ekstraordinære omkostninger er således utvivlsomt.  

 

Afvisningen af DEEs ansøgning må således alene være sket ud fra en 

vurdering af, at forholdet er af bagatelagtig karakter. Det fremgår, at 

Sekretariatet for Energitilsynet i den forbindelse har lagt vægt på 

omkostningernes størrelse i forhold til DEEs samlede omkostningsgrundlag. 

 

DEE er ikke enig i vurderingen af, at der er tale om et forhold af bagatelagtig 

karakter. Ved den konkrete stillingtagen hertil må der således foretages en 

samlet vurdering af de ekstraordinære omkostninger, som DEE i 2013 har 

afholdt som følge af ekstreme vejrforhold. Beløbet på 1,1 mio. kr., som DEE har 

afholdt i ekstraordinære omkostninger i konsekvens af ”Allan”, kan således ikke 

ses isoleret fra det beløb på 5,8 mio. kr., som DEE har afholdt i konsekvens af 

”Bodil”. Der er tale om den samme type af omkostninger, som utvivlsomt er af 

ekstraordinær karakter, og som har måttet afholdes som følge af ekstreme 

vejrforhold af samme type, nemlig storm. Dette bør anskues under ét, og da 

omkostningerne samlet langtfra udgør et bagatelagtigt forhold, skal 

omkostningerne udgå af sammenligningsgrundlaget og må under et betragtes 

som ekstraordinære. 

 

For så vidt angår DEE anmeldelse om udeholdelse af omkostninger afholdt i 

konsekvens af myndighedspålæg i forbindelse med metroforbindelsen 

Cityringen, fremgår det af afgørelsesudkastet, at omkostningerne afholdt i 

forbindelse med Cityringen ikke kan anses for at være ekstraordinære. Det er i 

den forbindelse dels anført, at forholdet er under bagatelgrænsen og dels, at 

omkostninger til kabelomlægninger generelt ikke kan anses for at være 

ekstraordinære.  

 

DEE bemærker i forhold hertil, at det følger af Energiklagenævnets afgørelse af 

27. juni 2014, at omkostningerne i sin substans er ekstraordinære. Det fremgår 

således af afgørelsen, at uanset om omkostninger til kabelomlægninger 

generelt ikke kan anses at være ekstraordinære, så kan anlæg af 

metroforbindelser næppe forventes at blive aktuelt i mange byområder i 

Danmark, og at der derfor må ses på omkostningernes størrelse, hvilket ikke 

havde været nødvendigt såfremt omkostningerne i sin substans ikke var af 

ekstraordinær karakter. DEE er dog enig i, at Energiklagenævnet i afgørelsen 
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konkluderer, at forholdet er af bagatelagtig karakter, og derfor ikke skal 

udeholdes fra sammenligningsgrundlaget. 

 

 

6. DEEs data 

DEE har indberettet driftsomkostninger til fjernaflæste målere på 21,8 mio. kr. 

som en del af indrapporteringen af ekstraordinære omkostninger. Samtidig har 

DEE indberettet samme beløb til konsulentfirmaet Incentive i forbindelse med 

spørgeskemaet undersøgelsen om fjernaflæste målere til brug for beregning af 

omkostningsækvivalenter.  

 

I benchmarkingmodellen står DEE imidlertid noteret for ”Faktiske omkostninger 

til drift og vedligehold” til målere på 21,0 mio. kr., men de ”Ensrettede 

omkostninger til drift og vedligehold” er noteret til 21,8 mio. kr. Dette bevirker, at 

der i modellen laves en korrektion driftsomkostninger, selvom der ikke er en  

difference mellem faktiske og ensrettede driftsomkostninger. DEE formoder, at 

der er tale om en indtastningsfejl, som bør rettes inden den endelige afgørelse. 

 

DEE kan i øvrigt konstatere, at en række andre selskaber har fået en korrektion 

af driftsomkostningerne til de fjernaflæste målere pga. forskelle mellem 

”Faktiske omkostninger til drift og vedligehold” og ”Ensrettede omkostninger til 

drift og vedligehold”. DEE er usikker på, hvor differencerne opstår. De 

”Ensrettede omkostninger til drift og vedligehold” stammer fra indberetningerne 

til Incentive, men det er uklart hvor ”Faktiske omkostninger til drift og 

vedligehold” stammer fra. DEE vil bede Energitilsynet om at beskrive dette i den 

endelige afgørelse. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Parbøl 

DONG Energy Eldistribution A/S 
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Hovedkontor: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Danmark 

 

  

Energitilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

 

Høringssvar vedr. revideret udkast af 30. oktober til afgørelse 
om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 
  

 

 

Indledningsvist vil DEE kvittere for, at Energitilsynet har lyttet til kritikken af 

kundetæthedskorrektionen fremført i høringssvarene fra Dansk Energi, SK 

Elnet og DEE, og har foretaget en fornyet vurdering af 

kundetæthedskorrektionen. DEE er tilfreds med, at Energitilsynet er enig i, at 

der ikke er faglig grundlag for at basere kundetæthedskorrektionen på den 

logaritmiske sammenhæng frem for den lineære.  

 

Der er kun marginal forskel i forklaringsgraden mellem de to regressioner og 

valg af sammenhæng ændres, når der tages hensyn til outliers og gennemføres 

følsomhedsanalyser af regressionerne. Samtidig har valget af metode til 

kundetæthedskorrektion en meget væsentlig betydning for selskabernes 

udmøntede effektiviseringskrav og placering i benchmarkingen. På denne 

baggrund konkluderer Energitilsynet nu, at der ikke er grundlag for at vælge 

mellem de to funktionelle sammenhænge til kundetæthedskorrektionen i årets 

afgørelse. 

 

Energitilsynet har derfor valgt at følge netselskabernes anvisning og udføre 

beregninger af effektiviseringskravet med anvendelse af begge funktionelle 

sammenhænge for kundetæthedskorrektionen. Energitilsynet har imidlertid 

valgt ikke at følge netselskabernes anbefaling om, at udmønte de endelige 

effektiviseringskrav efter en praksis, hvor man sikrer, at usikkerheden ikke 

kommer til at lægge selskaberne til last. Energitilsynet har i stedet valgt at 

anvende gennemsnittet af effektiviseringskravet, der fremkommer ved 

anvendelse af de to forskellige former for kundetæthedskorrektion.  

Energitilsynet begrunder valget med, at begge de statistiske regressioner er 

signifikante og med rimelige forklaringsgrader. Samtidig fremfører Energitilsynet 

at en eventuel tvivl ved valg af lige signifikante modeller bør komme både 

forbrugere og selskaber til gode med henvisning til EFL § 1. 

 

DEE finder imidlertid, at Energitilsynets metode ikke i tilstrækkelig grad tager 

højde for den usikkerhed, der knytter sig til kundetæthedskorrektionen.  
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Regressionernes forklaringsgrader og signifikans er nødvendige kriterier for at 

kunne lægge dem til grund for en korrektion, men blot fordi disse kriterier er 

opfyldt tilsiger det ikke, at regressionerne er retvisende for sammenhængen og 

bør lægges til grund for en korrektion. Det er imidlertid ikke tilstrækkelige 

kriterier for at anvende begge funktionelle former som et gennemsnit. Det er 

således ikke fagligt velfunderet at anvende et gennemsnit som den funktionelle 

form, der beskriver sammenhængen mellem de u-korrigerede 

omkostningsindeks og kundetætheden. 

 

DEE anerkender, at det ikke kan fastlægges med sikkerhed, hvilken funktionel 

form der bedst beskriver sammenhængen. Gennemsnittet af de resulterende 

effektiviseringspotentialer fra anvendelse af de to funktionelle former kan have 

sin berettigelse i beregningen af det samlede potentiale for branchen. Her vil et 

gennemsnit udgøre det bedste bud på potentialet. Imidlertid forholder det sig 

anderledes, når man skal udmønte individuelle krav. Her er det nødvendigt at 

anlægge en form for forsigtighedsbetragtning og sikre, at der for de enkelte 

selskaber ikke udmøntes krav, der ikke er fagligt solide og som selskabet ikke 

vil kunne realisere. Det gælder i særlig grad, da de krav Energitilsynet udmønter 

er varige og således i princippet vil have varig betydning for netselskabernes 

indtjening. Dette skal desuden ses i sammenhæng med EFL § 70, der fastslår 

at et selskabs indtægtsrammer skal fastsættes med henblik på dækning af 

omkostningerne ved en effektiv drift, hvilket skærper kravene til at der ikke 

udmøntes krav, der ikke kan realiseres. 

 

DEE finder, at det er urimeligt at anvende et gennemsnit af de resulterende krav 

ved anvendelse af de to korrektionsformer. Ved denne metode kommer 

usikkerheden i sidste ende til at lægge netselskaberne til last, idet usikkerheden 

medfører at netselskabernes reelt udmøntes 50% på baggrund af en ikke-

retvisende kundetæthedskorrektion. Metoden behandler ganske vist 

netselskaberne mere ens, hvilket er positivt. Men den har reelt ikke fjernet 

usikkerheden, da anvendelse af den logaritmiske sammenhæng blot medførte 

at kravene med 50% sandsynlighed var udmøntet på et forkert grundlag – til 

gunst for selskaber med en lav kundetæthed og vice versa. Den eneste måde 

at eliminere usikkerheden på for netselskaberne er ved at fastlægge 

selskabernes krav som det laveste af de beregnede krav som de to forskellige  

kundetæthedskorrektioner resulterer i. 

 

Energitilsynets metode medfører, at der udmåles for høje krav for halvdelen af 

selskaberne. Enten for selskaberne med en lav kundetæthed eller for 

selskaberne med en høj kundetæthed afhængig af hvad den funktionelle form 

rettelig er. For DEE isoleret vil effektiviseringskravet blive 7,2 mio. kr. lavere, 

hvis kravet baseres på en lineær kundetæthedskorrektion frem for et 

gennemsnit af kravene beregnet på baggrund af de to funktionelle former for 

kundetætheden. 
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På denne baggrund vil DEE anmode om, at Energitilsynet foretager endnu  

en justering af kundetæthedskorrektionen således, at der tages højde til den 

usikkerhed, der knytter sig til fastlæggelsen af den funktionelle sammenhæng,  

så der ikke udmøntes for høje effektiviseringskrav. Energitilsynet bør fortsat 

foretage kundetæthedskorrektionen med såvel den lineære som den 

logaritmiske sammenhæng, men herefter tildele netselskaberne den højeste 

effektivitet ved anvendelsen af de to sammenhænge i stedet for gennemsnittet 

af de resulterede krav. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Parbøl 

DONG Energy Eldistribution A/S 
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SEAS-NVE Hovedgaden 36, 4520 Svinninge 

Telefon +45 70 29 24 44, Fax +45 70 29 25 80 

www.netselskabet.seas-nve.dk/, post@seas-nve.dk 

 

 

 

 
Dato: 

10. oktober 2014 

SEAS-NVE Nets høringssvar på benchmarkingen af netselskabernes 
effektivitet 2014 

 

 

Indledningsvis vil SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE) gerne tilslutte sig Dansk 

Energis høringssvar. Nedenstående skal således betragtes som selskabets specifikke 

supplerende kommentarer til årets afgørelsesudkast. 

 

Vi vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar på årets benchmarking.  

 

Indledende bemærkninger 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har i årets udkast til afgørelse givet mulighed for at 

afskrivninger på søkabler holdes ude af benchmarkingen, mod dokumentation for at 

søkabler anlagt efter 2000 er anskaffet på markedmæssige vilkår. SEAS-NVE ønsker at 

gøre brug af denne mulighed, så vi fremsender efter aftale med sekretariatet 

dokumentation herfor i forlængelse af dette høringssvar. 

 

SEAS-NVE har ved gennemgang af sit reguleringsregnskab konstateret at selskabet har 

købt ydelser fra sit serviceselskab for 4.849 TDKK, som er indberettet som 

driftsomkostninger, som reelt dækker over afskrivninger på kontordomiciler, 

kontorinventar og IT-udstyr. Dette bunder i selskabets struktur, hvor inventar og 

kontorbygninger ejes af serviceselskab med henblik på at opnå stordriftsfordele i 

koncernen. SEAS-NVE skal derfor anmode om, at disse omkostninger i 

benchmarkingen betragtes som afskrivninger og ikke som driftsomkostninger. 

 

Fjernaflæste målere 

 

SEAS-NVE tilslutter sig Dansk Energis kommentarer omkring behandlingen af 

fjernaflæste måler. 

 

SEAS-NVE vil dog derudover bemærke det urimelige i, at selskaber der allerede har 

udrullet fjernaflæste målere i tiltro til at disse ville blive behandlet som ekstraordinære 
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Side: 

2/4 
omkostninger og uden at have fået indtægtsrammeforhøjelse herfor også omfattes af 

den nye behandling af fjernaflæste målere. 

 

SEAS-NVE anmoder om, at afskrivninger og drift på fjernaflæste målere, der er 

anskaffet før modelændringen fortsat behandles som ekstraordinære omkostninger. 

 

Tab på debitorer  

 

I forbindelse med indberetningen til årets benchmarkafgørelse har driftsomkostningerne 

skulle opgøres inklusive tab på debitorer.  

 

I reguleringsregnskabet har der derimod været mulighed for at tab på debitorer fortsat 

kunne modregnes i driftsindtægterne til og med reguleringsregnskabet 2014, jf. 

sekretariatets udmelding af 14. maj 2014. 

 

Uanset indberetningspraksis er det SEAS-NVEs vurdering, at tab på debitorer bør 

holdes ude af omkostningsgrundlaget i benchmarkingen. Tab på debitorer er ikke en 

omkostning, der er umiddelbar sammenlignelig netselskaberne imellem.  

 

Derimod vil særligt regionale forskelle og udsving i de enkelte år gøre at tab på debitorer 

har en lav grad af sammenlignelighed på tværs at netselskaber. 

 

Graden af dårlige betalere er knyttet til den sociale demografi det enkelte område. Der 

er en klar tendens til at dårlige betalere bor i udkantsområderne. 

 

Analyseselskabet Experian analyserer årligt RKI-registrets tal for dårlige betalere. Her 

er det konstateret, at andelen af dårlige betalere varierer væsentligt fra region til region. 

Det er endvidere konstateret, at region Sjælland har en kraftig overvægt i antallet af 

dårlige betalere, både målt i forhold til indbyggertal og skyldige beløb pr. person. 

 

Registreringer i RKI pr. juli 2013 

Region Rangering Andel registeret i 
RKI 

Snit beløb pr. 
person (DKK) 

Midtjylland 1 4,22 pct. 66.751 

Hovedstaden 2 4,66 pct. 79.919 

Nordjylland 3 4,68 pct. 68.561 

Syddanmark 4 5,11 pct. 63.715 

Sjælland 5 6,40 pct. 85.729 

Danmark total  5,19 pct. 72.502 

Kilde: Experian RKI-analyse 1. halvår 2013 

 

Således var ca. 6,4 pct. af befolkningen over 18 år i region Sjælland registreret i RKI i 

2013, hvor landsgennemsnittet er 5,2 pct. Ligeledes skylder de dårlige betalere i region 

Sjælland i gennemsnit 18 pct. mere væk end landsgennemsnittet. 
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Der er i store træk sammenfald mellem SEAS-NVEs forsyningsområde og region 

Sjælland, og der må forudsættes en sammenhæng mellem antallet af dårlige betalere 

generelt og tabene på el-debitorer. Derfor bliver SEAS-NVE alt-andet-lige hårdere ramt 

ved, at tab på debitorer indeholdes i benchmarkingen, i forhold til netselskaber i andre 

regioner. 

 

På baggrund af ovenstående er det SEAS-NVEs vurdering, at der ikke uden videre kan 

ske sammenligning af omkostningsdata vedrørende debitortab mellem de enkelte 

selskaber. De regionale forskelle har derimod karakter af et rammevilkår, som 

selskaberne kun i begrænset grad, kan forventes at kunne påvirke. 

 

Idet det i praksis kan vise sig vanskelligt at korrigere for de socioøkonomiske regionale 

forskelle, er det efter SEAS-NVEs vurdering mest hensigtsmæssigt at holde tab på 

debitorer ude af omkostningsgrundlaget i benchmarkingen.  

 

SEAS-NVE havde i 2013 tab på debitorer for 10.875.308 DKK. Ved nærværende 

skrivelse anmoder SEAS-NVE om, at disse omkostninger holdes ude af 

benchmarkingen. 

 

Komponentindberetning for komponenttyper uden ækvivalent 

 

SEAS-NVE har ved komponentindberetningen til årets benchmarking gennemgået sine 

principper for komponentindberetning. I tidligere år har SEAS-NVE haft 20 stk. 50 kV 

kondensatorer, 17 stk. 50 kV slukkespoler og 1 stk. 50 kV seriereaktor, som 

selskabet fejlagtigt ikke har indberettet, idet der ikke findes komponentkategorier for 

disse typer anlæg. 

 

Ifølge energitilsynets konteringsvejledning skal komponenter uden egen kategori 

indpasses i den nærmeste komponentkategori. SEAS-NVE har vurderet, at den 

komponenttype der teknisk nærmest svarer til disse komponenter, er 50 kV-

transformere. Ved årets indberetning har SEAS-NVE derfor indberettet disse 38 stk. 

komponenter som 50 kV-transformere. 

 

SEAS-NVE har efterfølgende haft en dialog med sekretariatet, om hvorvidt SEAS-NVEs 

indberetning er korrekt. I udkastet til afgørelse har sekretariatet ad hoc holdt de 38 stk. 

komponenter helt ude af benchmarkingen. Sekretariatet har således ikke anvist en 

alternativ komponentkategori, men har besluttet at disse komponenter slet ikke skal 

indgå i netvolumen. Dette er efter SEAS-NVEs opfattelse forkert. 

 

Det fremgår explicit af konteringsvejledningen, at komponenter der ikke umiddelbart 

passer ind i de eksisterende kategorier, skal indeholdes i den kategori, der passer bedst.  

 

Ved ikke at give netvolumen for disse komponenter, selvom selskabet benchmarkes på 

omkostningerne til både driften og afskrivningerne på disse komponenter, stilles SEAS-
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NVE dermed relativt ringere end selskaber der ikke har disse komponenter, hvorfor 

SEAS-NVE uberettiget får et større effektiviseringskrav. Endvidere skaber det et usundt 

incitament, idet den netteknisk og omkostningsmæssigt mest hensigtsmæssige 

netstruktur kan medføre større benchmarkkrav, hvis den omfatter komponeneter, som 

ikke passer ind i de eksisterende kategorier. 

 

SEAS-NVE skal derfor anmode om at få opjusteret antal komponenter i kategorien 50 

kV-transformere med 38 stk. fra 163 stk. til 201 stk. 

 

 

Opsummering 

 

På baggrund af ovenstående vil SEAS-NVE anmode om følgende: 

 

1. At 4.849 TDKK i driftsomkostninger, der dækker afskrivninger på bygninger og 

inventar, behandles som afskrivninger i benchmarkingen 

2. At omkostninger og afskrivninger til fjernaflæste målere anskaffet før 

modelændringen behandles som ekstraordinære omkostninger. 

3. At omkostninger til tab på debitorer holdes ude af benchmarkingen 

4. At 38 stk. komponenter der ikke er omfattet af de eksisterende kategorier 

medtages som 50 kV-transformere i overensstemmelse med tilsynets 

konteringsvejledning. 
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Dato: 

6. november 2014 

SEAS-NVE Net A/S’ høringssvar på 2. udkast for benchmarkingen af 
netselskabernes effektivitet 2015 

 

Indledningsvis vil vi gerne takke for muligheden for igen at afgive høringssvar på årets 

benchmarking.  

 

Ændringer i udkastet til afgørelse fra den 19. september 2014 til den 30. oktober 

2014 

 

SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE) tilslutter sig Dansk Energis kommentarer 

omkring behandlingen af modelvalg i forbindelse med kundetæthedskorrektionen. 

 

Opsummering af høringssvar af den 10. oktober 2014 

 

SEAS-NVE er opmærksom på, at Sekretariatet for Energitilsynet alene har ændret 

beregningen vedrørende kundetæthedsmodellen i overgangen fra 1. til 2. 

høringsudkast.  

 

SEAS-NVE skal dog nedenfor gøre opmærksom på de udeståender SEAS-NVE 

påpegede i høringssvar af 10. oktober 2014.  

 

SEAS-NVE havde opsummeret 4 punkter.  

 

1. At 4.849 TDKK i driftsomkostninger, der dækker afskrivninger på bygninger og 

inventar, behandles som afskrivninger i benchmarkingen 

2. At omkostninger og afskrivninger til fjernaflæste målere anskaffet før 

modelændringen behandles som ekstraordinære omkostninger. 

3. At omkostninger til tab på debitorer holdes ude af benchmarkingen 

4. At 38 stk. komponenter der ikke er omfattet af de eksisterende kategorier 

medtages som 50 kV-transformere i overensstemmelse med tilsynets 

konteringsvejledning. 

 

For en uddybning af ovenstående punkter henviser vi til høringssvaret af 10. oktober 

2014.  
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Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
2500 Valby 
 

Esbjerg 10/10-2014 
 
 
 

Vedr. afgørelsen "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne 
for 2015" i høring 
 
Syd Energi Net A/S har følgende kommentarer til den udsendte høring dateret 22. september 
2014. 
 

1. Antal netkomponenter på 50 kV niveau er ikke rettet i henhold til tidligere 
fremsendte mail. 

 
2. Pkt. 8 samt 131-136 og bilag 5. Fjernaflæste målere 

 
Energitilsynet tager i deres enhedsomkostninger for de fjernaflæste måler 
ikke højde for i hvilken periode disse er etableret samt den udvikling som har 
været siden. Det betyder, at de selskaber som var først og med til at udbrede 
de fjernaflæste målere i Dk, ikke tilgodeses for de ekstraomkostninger der 
har været i den forbindelse.  Omkostningsniveauet var større i 2004 pr. 
fjernaflæst måler end tilfældet er i dag. 

 
3. Pkt. 74 administrative overhead omkostninger til fjernaflæste målere 

 
Det virker besynderligt at Energitilsynet kun giver de selskaber som får 
medhold i en klage over manglende fradrag for overhead omkostninger til 
fjernaflæste målere mulighed for fradraget, mens de øvrige selskaber i 
branchen ikke får samme mulighed, hvis det er til deres fordel.  
Det er ikke den metode Energitilsynet praktiserede i forbindelse med tidligere 
klager. Da valgte Energitilsynet at lade det komme alle selskaber til gode, 
hvis de kom bedre ud benchmarksmæssigt selvom de ikke deltog i en klage.  
 

 
 
 

 

 
Med venlig hilsen 
 
SE 
 
 
Jens Ammitzbo 
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Line Carlsen (SET)

Fra: Ib Melsen <im@videnergi.dk>
Sendt: 5. november 2014 17:04
Til: Line Carlsen (SET); 1 - SET Energitilsynet
Cc: Elinor Solveig Østergaard; Ib Melsen
Emne: SV: 2. høring af "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015"
Vedhæftede filer: Til ET Kopi af BM_økonomisk effektivitet 2014_hoering30102014.xlsx; Revidret pga 

fejl Kopi af 65 Videbæk Elnet ApS - spørgeskema.xlsx

Kære Tilsyn 
 
 
Tak for det tilsendte materiale. 
 
Først skal vi beklage, at vi har indberettet et forkert tal i forbindelse med indberetningen til Incentive omkring 
omkostninger til fjernaflæste målere, I feltet 58D er afskrivningerne medregnet i driftsomkostningerne. Denne fejl 
går derfor egen i BM regnearket i felterne AN66 til AN71 og ligeledes i AN 218 til AN 223, vi beklager meget, men 
forventer at ET vil have ulejligheden med at rette regnearkene til.  
 
Regneark vedhæftet. 
 
Med hensyn til den ændrede metode for kundetæthedskorrektionen, finder vi ikke at der opnås en ”mere” 
retfærdig benchmark med et gennemsnit af metode 1 og 2. Særlig ikke da denne metode påfører selskabet en 
højere pålagt besparelse. 
 
Hvis der er spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er ET selvfølgelig velkommen til at rette henvendelse til 
mig. 
 
 
Med Venlig hilsen 
  
Ib Melsen 
 
Videbæk Elnet A/S 
co/Videbæk Energiforsyning 
Godthåbsvej 3 
6920 Videbæk 
Tlf. 97 17 16 88 
im@videnergi.dk 
 
 
 
 

Fra: Line Carlsen (SET) [mailto:LIC@energitilsynet.dk]  
Sendt: 30. oktober 2014 15:42 
Til: aura@aura.dk; kontor@bjerringbro-elvaerk.dk; Hovedpostkasse (be@brabrandnet.dk); be@pc.dk; bel@ms-
revision.dk; de@danskenergi.dk; dongenergy@dongenergy.dk; ejby-fjernvarme@mail.tele.dk; 
energifyn@energifyn.dk; energifyn@energifyn.dk; energi@energiviborg.dk; info@energimidt.dk; ffv@ffv.dk; 
fh@fh.dk; forsyningen@forsyningen.dk; fynsnet@fynsnet.dk; ge@ge.dk; mail@gev.dk; bem@hammelelforsyning.dk; 
tolijoh@mail.tele.dk; hef@hef.dk; el@hirtshals-fjernvarme.dk; elogvand@hjerting.net; post@energi-hurup.dk; 
iev@iev.dk; EL@KEVV.DK; pmi@energimidt.dk; kurtpoulsen@post10.tele.dk; lef@lef.dk; kommunen@laesoe.dk; 
mes@mes.dk; el@midtfynselforsyning.dk; birgj@lollandforsyning.dk; ullerslevel@c.dk; nibeel@nibeel.dk; el@nk-
forsyning.dk; noe@noe.dk; info@nordenergi.dk; nrgi@nrgi.dk; mail@nyforsnet.dk; hans@sand-guldborg.dk; 
paarupel@paarupel.dk; rah@rah.dk; rah@rah.dk; ravdex@ravdex.dk; rt@rolfstedtrafo.dk; nuser@post7.tele.dk; 
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ECON@seas-nve.dk; sef@sydfynsel.dk; info@skforsyning.dk; forsyning@struerforsyning.dk; sundself@sundself.dk; 
net@se.dk; tev@tev.dk; post@thymors.dk; okostyr@trefor.dk; mail@taars-elforsyning.dk; info@verdo.dk; 
info@verdo.dk; vestforsyning@vestforsyning.dk; vn@vestjyskenet.dk; vibynet@vibynet.dk; videnergi; vtv@vtv-
vildbjerg.dk; kontakt@vordingborgforsyning.dk; mail@oestjysk-energi.dk; oestkraft@oestkraft.dk; Info (info@aal-
elnet.dk); aarsel@aarsel.dk 
Cc: Rune Moesgaard (SET); Ida Riber Thomsen (SET); Linda Aaberg (SET); Julius Haubo (SET); Kathrine Høg Riis 
(SET) 
Emne: 2. høring af "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015" 
 
Til Netselskaberne 
 
 
Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om "Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015" i 
høring den 19. september 2014. I høringsperioden har sekretariatet modtaget høringssvar vedr. korrektionen for 
fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed. 
Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af høringssvarene foretaget en fornyet vurdering af 
kundetæthedskorrektionen.  
 
Den fornyede vurdering af kundetæthedskorrektionen har påvirket resultatet af benchmarkingen i forhold til det 
udkast til afgørelse, som sekretariatet sendte i høring den 19. september 2014. Sekretariatet for Energitilsynet har 
derfor vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage en 2. høring af benchmarkingen af den økonomiske 
effektivitet. 
 
Henset til, at den påtænkte ændring i benchmarkingmodellen er afgrænset til ét forhold samt det 
lovgivningsmæssige krav om, at afgørelsen om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015 skal træffes inden 
årets udgang, skal Sekretariatet for Energitilsynet anmode netselskaberne om svar senest torsdag den 6. november 
2014 kl. 12. 
 
Se venligst vedhæftede: 

 Følgebrev 

 Benchmarkingmodellen for økonomisk effektivitet 2014 
 
Materialet vil endvidere blive lagt ud på Energitilsynets hjemmeside.  
  
Såfremt der måtte være spørgsmål, kan der rettes henvendelse til undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Line Carlsen 
Fuldmægtig 
Tlf.     +45 4171 5413 
Mail   lic@energitilsynet.dk 
  
  

 
  
Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsensvej 35 
DK-2500 Valby 
Tlf.     +45 4171 5400 
Mail   post@energitilsynet.dk 
Web   www.energitilsynet.dk 
 

Denne mail er blevet scannet af http://www.comendo.com og indeholder ikke virus! 
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Bilag til punkt 4 
Energitilsynets møde den 16. december 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 9 – Sekretariatet for Energitilsynets adres-
sering af Dansk Energis høringssvar 
 
Sekretariatet for Energitilsynet udsendte ved mail af 19. september 2014 
udkast til tilsynsnotatet ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2015”, diverse bilag, et regneark indeholdende den økonomiske bench-
marking af elnetselskaberne samt benchmarking af kvalitet i levering. 
 
Dansk Energi indgav høringssvar ved mail af 10. oktober 2014. Dansk 
Energi kom endvidere med supplerende bemærkninger ved mail af 5. 
november 2014 i forbindelse med sekretariatets 2. høringsrunde. 
 
Høringssvar 1 er indledt med en par generelle bemærkninger og er efter-
følgende opdelt i to hovedpunkter samt et afsnit med kommentarer til en 
række mindre punkter. Høringssvar 2 omfatter alene ét emne. Sekretaria-
tet for Energitilsynet har nedenfor kommenteret hvert anbringende for 
sig. 
 

1. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger t il 
Dansk Energis høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer Dansk Energi på følgende: 
 
1. Netvolumenmodellen har en lavere forklaringsgrad end en model, 

hvor usikkerheden er reduceret statistisk. 
2. Der bør ikke gives krav, der samlet set overskrider effektiviserings-

potentialet, da selskabets indtægtsramme således bliver reduceret me-
re, end selskabet har kunnet effektivisere. 

3. Der tages ikke højde for naturlig variation i selskabernes omkostnin-
ger. 

4. Den anvendte metode til kundetæthedskorrektion ændres arbitrært fra 
år til år og skaber stor usikkerhed om størrelsen på udmøntede effek-
tiviseringskrav. Anvendelse af en metode baseret på et gennemsnit af 
to korrektionsmetoder er ikke korrekt. 

5. Diverse forhold vedr. fjernaflæste målere: 
a. Det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 

2013, at Energitilsynet skal gennemføre en analyse af den så-
kaldte teknologifaktor. 

16. december 2014 

Detail & Distribution 

Deres ref. 
 
/LIC, LAA, IRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 

web       www.energitilsynet.dk 
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b. Selskaber med estimerede værdier bør ikke indgå i bench-
markbasis. 

c. Der bør sondres mellem målere til skabelon-kunder og time-
afregnede kunder. 

d. Energitilsynet bedes vurdere og fremlægge hvilke konsekven-
ser af forskellig regnskabspraksis for datahjemtagningssyste-
mer. 

6. Modelfejl i benchmarkingmodellen på kvalitet i leveringen på en-
keltkundeniveau.  

7. Der forekommer en stor stigning i antallet af fjernaflæste elmålere i 
årets benchmarking set i forhold til sidste år. Energitilsynet bedes på 
denne baggrund vurdere om det giver anledning til at vurdere data-
kvaliteten af de anvendte dataoplysninger. 

Ad 1) 
Dansk Energi anfører, at Energitilsynet ikke anvender de inden for 
benchmarkinglitteraturen anerkendte metoder for benchmarking, herun-
der at modellens forklaringsgrad er for lav sammenlignet med en model, 
hvor usikkerheden ved omkostningsækvivalenterne korrigeres. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energiklagenævnet har fast-
lagt, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved benchmarkingen af elnet-
selskaberne og ved udmeldinger af effektiviseringskrav. 
 
Endvidere har Energiklagenævnet gentagne gange fastslået, at netvolu-
menmodellen er egnet til at foretage benchmarking af sektoren – senest 
ved Energiklagenævnets afgørelse af 27. juni 20141. 
 
Ad 2) 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker indledningsvist, at Energitilsy-
net årligt fastsætter individuelle effektiviseringskrav på basis af en 
benchmarking af virksomhederne. Det fremgår således ikke af Elforsy-
ningslovens bestemmelser, at der i benchmarkingen af netselskabernes 
økonomiske effektivitet skal tages højde for allerede realiserede effekti-
viseringer ved udmeldelsen af krav. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013, bilag 
10, punkt 7 og 8. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet ønsker ligeledes at henvise til den efter-
følgende behandling af punkterne i Energiklagenævnet ved afgørelse af 
27. juni 20142. Nævnet udtaler i den forbindelse: 
 
Energiklagenævnet bemærker, at der efter indtægtsrammebekendtgørel-
sens § 27 skal ske en årlig udmelding af effektviseringskrav, der gennem-
føres som en procentvis varig reduktion af reguleringspri-
                                                 
1 J.nr. 1011-14-12-53. 
2 J.nr. 1011-14-12-53. 
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sen/indtægtsrammen. Der gives ikke pålæg om gennemførelse af effekti-
viseringer, men reduktionen af indtægtsrammen motiverer til gennemfø-
relse af effektiviseringer. 
 
Efter Energiklagenævnets opfattelse er det ikke udtryk for effektiv drift, 
såfremt undladte effektiviseringer gennem nogle år fører til, at den redu-
cerede indtægtsramme ikke længere kan dække omkostningerne. Energi-
tilsynets fortsatte årlige udmeldinger af effektiviseringskrav er således 
ikke i strid med indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven. 
 
Energitilsynets årlige udmeldinger af effektiviseringskrav er heller ikke 
som udgangspunkt i strid med proportionalitetsprincippet, når der ifølge 
reglerne skal udmeldes årlige effektiviseringskrav. Elnetselskaberne rå-
der i vidt omfang selv over deres omkostninger og må derfor i de fleste 
tilfælde antages at kunne gennemføre de nødvendige effektiviseringer. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet fastholder, at benchmarkingmodellen ta-
ger højde for foretagne effektiviseringer, idet omkostningsgrundlaget re-
duceres, og dette medfører, at selskaberne i de efterfølgende benchmar-
kingafgørelser får udmålt et lavere potentiale sammenlignet med det ud-
målte potentiale, hvis selskaberne ikke havde effektiviseret sig. 
 
Ad 3) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med Dansk Energi i, at mo-
dellen skal tage højde for naturlige variationer i selskabernes omkostnin-
ger.  
 
Sekretariatet finder det ikke hensigtsmæssigt at anvende data for flere år 
på selskabernes driftsomkostninger og afskrivninger i vurderingen af de-
res økonomiske effektivitet i det enkelte år. 
 
Udsving i selskabernes driftsomkostninger kan tale for at inddrage flere 
års data i benchmarkingen, da selskaberne derved ikke vil modtage krav 
som følge af hændelser, der kan have ført til store omkostninger i et en-
kelt år. Det vil særligt kunne være tilfældet for mindre selskaber, hvor 
omkostninger til drift og vedligeholdelse kan være koncentreret i enkelte 
år. På længere sigt må kravene ved reguleringen dog forventes at være 
udlignet. Det må således forventes, at den nuværende metode kan give 
udsving i det enkelte selskabs effektiviseringskrav, mens alternativet 
med flere års data må forventes at føre til stabile krav, der vil ligge i 
spændet mellem det højeste og laveste krav ved den nuværende metode. 
 
To argumenter3 taler direkte imod at anvende flere års data for omkost-
ninger i fastsættelsen af kravene: 
• Selskaber, der tidligere har været effektive, vil få reduceret deres in-

citamenter til at opretholde en høj effektivitet, da de kan trække på 

                                                 
3 Argumenterne har tidligere været fremført ved Energitilsynets afgørelse af 28. sep-
tember 2009 vedr. Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2010. 
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historisk høj effektivitet i reguleringen, og derfor ikke vil mærke 
konsekvenserne af ikke at opretholde en høj effektivitet. 

• Selskaber der tidligere har været ineffektive, men som har indhentet 
et betydeligt effektiviseringspotentiale, vil blive straffet for den histo-
riske ineffektivitet i reguleringen, selv om den ikke har med selska-
bets aktuelle effektivitet at gøre. Disse selskaber vil derfor mærke 
gevinsten ved at effektivisere i mindre grad i benchmarkingen. 

 
Samlet set har Sekretariatet derfor ikke fundet det hensigtsmæssigt at an-
vende flere års data for omkostninger i vurderingen af selskabernes øko-
nomiske effektivitet, men sekretariatet har derimod fundet det hensigts-
mæssigt at tage højde for naturlige variationer i selskabernes omkostnin-
ger ved hjælp af korrektionsfaktoren for fordyrende rammevilkår samt 
godkendelse af ekstraordinære omkostninger. 

I årets benchmarking godkendes eksempelvis omkostninger til straksaf-
skrivninger på skrottede ikke-fjernaflæste målere, omkostninger som 
følge af force majeure, omkostninger ved afholdelse af pensionsforplig-
telser mv. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der af hensyn til de usikker-
hedselementer, som kan forekomme i modellen, alene udmøntes en ¼ af 
det beregnede potentiale. Endvidere udmøntes effektiviseringskravene 
alene på de påvirkelige omkostninger, dvs. omkostninger der kan påvir-
kes på kort sigt. Disse udgør alene 50 pct. af selskabernes samlede om-
kostningsgrundlag i 2013.  

Ad 4) 
Sekretariatet for Energitilsynet er indledningsvist ikke enig med Dansk 
Energi i, at kundetæthedskorrektionen ændres arbitrært fra år til år. Det 
er ej heller korrekt, at valg af kundetæthedskorrektion træffes på et 
ufuldstændigt grundlag uden statistisk belæg. 
 
Kundetæthedskorrektionen er baseret på saglige hensyn, idet Sekretaria-
tet for Energitilsynet altid har valgt korrektionsmetode ud fra den sam-
menhæng, der var bedst understøttet af data. Sekretariatet for Energitil-
synet betragter flere forskellige statistiske forhold samt en generel be-
tragtning af datamaterialet ved vurdering af de to korrektionsmetoder. I 
det tilfælde at begge metoder vurderes lige signifikante, har Sekretariatet 
for Energitilsynet betragtet forklaringsgraden R2 ved de to korrektions-
metoder. Sekretariatet for Energitilsynets valg af korrektionsmetode er 
således ikke alene baseret på forklaringsgraden R2. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har dog på baggrund af høringssvaret fo-
retaget en fornyet vurdering af kundetæthedskorrektionen. Sekretariatet 
er enig i, at valget af metode til kundetæthedskorrektion kan have en væ-
sentlig betydning for selskabernes individuelle placering i benchmarkin-
gen og de deraf udmøntede effektiviseringskrav.  
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Sekretariatet for Energitilsynet har således ændret kundetæthedskorrekti-
onen fra at følge en logaritmisk sammenhæng til at være bestemt med 
udgangspunkt i et gennemsnit af en logaritmisk sammenhæng og en li-
neær sammenhæng. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet sendte derfor afgørelsen om effektivise-
ringskrav til elnetselskaberne for 2015 i en 2. høringsrunde d. 30. okto-
ber 2014 med høringsfrist d. 6. november 2014. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med Dansk Energi i, at Ener-
gitilsynets metode, der anvender gennemsnittet af de to opgjorde effekti-
viseringskrav ved hhv. lineær kundetæthedskorrektion og logaritmisk 
kundetæthedskorrektion, er forkert. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med Dansk Energi i, at der 
med 100 pct. sandsynlighed anvendes en ikke-retvisende kundetætheds-
korrektion, idet den ene af de to anvendte metoder til kundetæthedskor-
rektion ikke vil være korrekt.  
 
Estimationen af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kunde-
tæthed er en estimation på tværs af alle selskabers data, og en estimeret 
sammenhæng kan ikke ses isoleret for det individuelle selskab. Det er så-
ledes ikke muligt at opgøre for det enkelte selskab, hvad der er ”den kor-
rekte kundetæthedskorrektion”. 
 
Sekretariatet for Energitilsynets vurdering fremgår endvidere af afgørel-
sens afsnit 5.1.2 samt afgørelsens bilag 2. Sekretariatet henviser således 
til punkt 137-142 i afgørelsen samt bilag 2 for en nærmere beskrivelse. 
 
Ad 5a) 
Dansk Energi anfører, at det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 
19. august 2013, at Energitilsynet skal gennemføre en analyse af den så-
kaldte teknologifaktor med henblik på at vurdere om der bør tages højde 
for om selskaber, der tidligt har udrullet fjernaflæste elmålere, har højere 
omkostninger som følge af, at teknologien ikke var fuldt udviklet på det 
tidspunkt, hvor investeringen blev foretaget.  

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i Dansk Energis fortolkning 
af Energiklagenævnets afgørelse. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker indledende, at det generelt må 
forventes at investeringstidspunktet kan have betydning for de gennem-
snitlige omkostninger. Den teknologiske udvikling i samfundet har be-
tydning for omkostningsniveauet for langt de fleste tekniske komponen-
ter og produkter. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at selskabernes valg af installa-
tionstidspunkt er en separat investeringsbeslutning. At gennemføre en 
tidlig installation af fjernaflæste målere er således det individuelle sel-
skabs beslutning under hensyntagen til selskabets økonomiske situation, 
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investeringernes rentabilitet – herunder overvejelser om bidrag til øget 
effektivitet. Et højere omkostningsniveau må således have indgået i sel-
skabernes investeringsovervejelser. 

På samme måde som udskiftningstidspunktet for en given netkomponent 
er en individuel selskabsøkonomisk afvejning af f.eks. løbende driftsom-
kostninger i forhold til kapitalomkostninger, må en evt. beslutning om 
udskiftning af ikke-fjernaflæste mekaniske målere til fjernaflæste målere 
forventes at være en tilsvarende afvejning. Derudover kan netselskaberne 
have haft ønsker om et særligt serviceniveau overfor deres kunder. 

Sekretariatet finder derfor, 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. 

Ad 5b) 
Dansk Energi giver i sit høringssvar udtryk for, at selskaber med estime-
rede værdier for ensrettede omkostninger vedr. fjernaflæste målere ikke 
bør indgå i benchmarkbasis.  

Sekretariatet for Energitilsynet kan oplyse, at 9 selskaber har fået tildelt 
estimerede værdier, jf. afgørelsen bilag 5, afsnit 1.3. Størstedelen af disse 
selskaber har et meget begrænset antal fjernaflæste målere, og flere af 
disse selskaber har anført 0 kr. i faktiske omkostninger ved indberetning 
til Energitilsynet.  

Ingen af de omtalte 9 selskaber indgår i fastsættelsen af benchmarkbasis. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at fastsættelsen af de pågælden-
de værdier til 0 kr. påvirker den samlede benchmarking af netselskaberne 
marginalt.  

Ad 5c) 
Dansk Energi bemærker, at der bør sondres mellem fjernaflæste målere 
til hhv. timeafregnede kunder og skabelonafregnede kunder. Sekretariatet 
for Energitilsynet er ikke enig i dette.  

Sekretariatet for Energitilsynets vejledning til indberetning af netkompo-
nenter indeholder faste retningslinjer for hvilke netkomponenter, der an-
vendes i benchmarkingen. 

Sekretariatet for Energitilsynet påpeger, at fjernaflæste målere til timeaf-
regnede kunder alene udgør 1,4 procent af det samlede antal fjernaflæste 
målere, hvilket ikke anses for at have nogen væsentlig påvirkning af det 
samlede resultat.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker endvidere, at der ej heller 
blandt andre netkomponenter skelnes mellem forskelle i udstyr indenfor 
de enkelte netkomponentkategorier. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med analyse af robust-
heden af ækvivalenterne for fjernaflæste målere undersøgt, om der er en 
sammenhæng mellem gennemsnitlige omkostninger til fjernaflæste må-
lere og selskabernes andel af målere installeret i større produktionsanlæg 
og/eller hos kunder, der forbruger mere end 100 MWh pr. år, jf. afgørel-
sens bilag 5, afsnit 1.4. 

Sekretariatets analyse korrigerer for tilstedeværelsen af selskaber, som 
hovedsageligt har installeret målere i større produktionsanlæg og/eller 
hos kunder, der forbruger mere end 100 MWh pr. år. 
 
Analysen viser, at en høj andel af målere installeret i større produktions-
anlæg og/eller hos kunder, der forbruger mere end 100 MWh pr. år ikke 
har en væsentlig betydning for selskabernes vægtede gennemsnitlige 
omkostninger pr. fjernaflæst måler. 
 
Ad 5d) 
Dansk Energi anmoder i sit høringssvar Energitilsynet om at vurdere og 
fremlægge konsekvenser af forskellig regnskabspraksis for datahjemtag-
ningssystemer til fjernaflæste målere. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne indledningsvist påpege, at der 
alene er kendskab til 4 selskaber, der har en anderledes regnskabspraksis 
vedr. hjemtagningssystemer end de resterende selskaber. Dette skyldes, 
at enkelte (ofte mindre) selskaber ikke selv ejer deres hjemtagningssy-
stem, men tilkøber/leaser ydelsen fra et andet selskab. 
 
Denne forskel i regnskabspraksis vil medføre, at der sker en substitution 
mellem driftsomkostninger og afskrivninger i forbindelse med fjernaflæ-
ste målere i de pågældende selskaber. Selskaber der leaser datahjemtag-
ningssystemer vil bogføre omkostningerne hertil som en del af deres 
driftsomkostninger, hvorimod selskaber der indkøber og ejer et data-
hjemtagningssystemer vil bogføre omkostningerne hertil som en del af 
deres årlige afskrivninger. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har i samarbejde med Incentive vurderet, 
at den samlede effekt på de beregnede ækvivalenter er marginal. Der fo-
rekommer ikke nogen væsentlig forskel i hhv. driftsomkostninger og af-
skrivninger hos de selskaber, der leaser datahjemtagningssystemer, frem-
for selskaber der ejer systemet. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker 
hertil, at selskaber der leaser datahjemtagningssystemer, generelt er me-
get små selskaber med relativt få målere. Da ækvivalenterne beregnes 
som vægtede gennemsnit i forhold til antallet af målere vil dette forhold 
derfor alt andet lige påvirke de beregnede ækvivalenter marginalt. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer endvidere, at den anderledes 
regnskabspraktisk hos 4 selskaber påvirker den samlede benchmarking af 
netselskaberne marginalt.  
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Ad 6) 
Dansk Energi henviser til en modelfejl i benchmarkingmodellen på kva-
litet i leveringen på enkeltkundeniveau. Dansk Energi påpeger, at RAH 
Net 1, NOE Net A/S og Nord Energi Net A/S, og andre selskaber i lig-
nende situation bør have mulighed for at fremsende reviderede nøgletal, 
hvor disse selskabers oplevede afbrudshændelser i 2013 er holdt ude af 
datagrundlaget for benchmarkingen af kvalitet i leveringen på enkelt-
kundeniveau. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har i 2014 været i dialog med Dansk 
Energi vedr. dette forhold og bedt foreningen om at orientere medlem-
merne om dette, da Sekretariatet for Energitilsynet ikke af egen drift kan 
identificere, hos hvilke selskaber fejlen opstår. Sekretariatet for Energi-
tilsynet har dog ikke modtaget nogen konkrete henvendelser fra de på-
gældende selskaber i forbindelse med indberetningen til benchmarkingen 
af kvalitet i levering. 
 
Dansk Energi henviser i sit høringssvar til tre selskaber (RAH Net 1, 
NOE Net A/S og Nord Energi Net A/S), der alle bliver pålagt krav som 
følge af manglende kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau. Sekreta-
riatet for Energitilsynet har derfor taget kontakt til de tre selskaber, og 
disse har indsendt oplysninger vedr. fordelingen af kundeafbrud på en-
keltkundeniveau. Korrektionen af kravene på enkeltkundeniveau for de 
pågældende selskaber fremgår af den endelige afgørelse om effektivise-
ringskrav til elnetselskaberne for 2015. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til bilag 7, punkt 1.5 for en ud-
dybning af problemstillingen. 
 
Ad 7) 
Sekretariatet for Energitilsynet validerer hvert år de indberettede data til 
brug for benchmarkingen, jf. afgørelsens afsnit 5.1.1. 
 
Dansk Energi angiver i sit høringssvar, at antallet af fjernaflæste målere 
er steget med 10 pct. fra 2013 til 2014 samt, at antallet af traditionelle 
målere er faldet med 6 pct. fra 2013 til 2014. Sekretariatet for Energitil-
synet finder ikke, at udviklingen i antallet af fjernaflæste målere og tradi-
tionelle målere giver anledning til overvejelser om datakvaliteten. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer hertil, at datakvaliteten vedr. op-
lysninger om fjernaflæste målere netop er særligt høj som følge af kon-
sulentfirmaet Incentives undersøgelser. 
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Bilag til punkt 4 
Energitilsynets møde den 16. december 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 10 – Sekretariatet for Energitilsynets 
adressering af Dong Energy Eldistribution A/S’ 
høringssvar 
 
Dong Energy Eldistribution A/S (DEE) indgav høringssvar ved mail af 
10. oktober 2014. DEE kom med supplerende bemærkninger ved mail af 
5. november 2014 i forbindelse med sekretariatets 2. høringsrunde. Hø-
ringssvar 1 er opdelt i et indledende afsnit med to fremhævede punkter 
og efterfølgende 6 afsnit med specifikke bemærkninger. Høringssvar 2 
omfatter alene ét emne. Sekretariatet for Energitilsynet har nedenfor 
kommenteret hvert anbringende for sig. DEE's fremhævede punkter er 
kommenteret under de tilhørende afsnit med specifikke bemærkninger. 
 

1. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger til 
DEE’s høringssvar 
Opstillet i punktform kommenterer DEE overordnet på følgende: 
 

1. Benchmarkingen er tung og kompleks at administrere. Bench-
markingmetoden er grundlæggende uegnet. 

a. Ikke specificeret hvilke services netselskabet skal levere 
b. Tager ikke højde for forskelle i rammevilkår (løn) 
c. Tager ikke højde for usikkerhed (1 års data, kundetæthed) 
d. Der tages ikke højde for tidligere udmøntede varige effekti-

viseringskrav 
e. Korrektion for kundetæthed 
f. Håndtering af søkabler  
g. Fjernaflæste målere (ændring af praksis og øget netvolumen 

til dyr teknologi) 
2. Vedr. kundetæthedskorrektionen: Energitilsynet lader den margi-

nalt højere forklaringsgrad være afgørende, forskellen i krav ved 
brug af en lineær og en logaritmisk sammenhæng, tager ikke hen-
syn til outliers, følsomheden af regressionen (fjernelse af to sel-
skaber). Energitilsynet skal tildele netselskaberne den højeste ef-
fektivitet ved anvendelse af de to sammenhænge i stedet for gen-
nemsnittet af de resulterede krav. 

3. Vedr. fjernaflæste målere: 

16. december 2014 
Detail & Distribution 
Deres ref. 
 
/LIC, LAA, IRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 

web       www.energitilsynet.dk 
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a. Der har ikke været krav om revisorpåtegning af indberet-
ningerne.  

b. Selskaber med fjernaflæste målere overkompenseres med 
netvolumen i benchmarkingen som følge af højere netvo-
lumen til generelle administrationsomkostninger.  

4. Udmøntning af krav skal ske i forhold til det samlede effektivise-
ringspotentiale. 

5. Afviste ansøgninger om ekstraordinære omkostninger vedr. stor-
men ”Allan” samt omkostninger afholdt i forbindelse med an-
læggelse af Metro City ringen. 

6. Korrektion af indberettede data for DONG Energy Eldistribution 
A/S samt uddybende beskrivelse vedr. den konkrete korrektion 
mellem faktiske og ensrettede omkostninger til fjernaflæste måle-
re. 

 
Ad 1) 
DEE finder benchmarkingen tung og kompleks at administrere, og at 
benchmarkingmetoden generelt er uegnet. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne indledende understrege, at 
benchmarkingmodellen 8 år i træk er fundet egnet af Energiklagenævnet. 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 9, punkt 1, hvor sekretariatet har adresseret en lig-
nende problemstilling. 

Det er korrekt, at benchmarkingmodellen løbende er blevet tilpasset. 
Dette har bl.a. været for at imødekomme ønsker fra branchen gennem 
høringssvar og klager. Med andre ord, er størstedelen af ændringerne til 
benchmarkingmodellen initieret af branchen selv, og korrektionerne er 
foretaget for at imødekommende den fremsatte kritik. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder fortsat benchmarkingmodellen eg-
net til at benchmarke elnetselskaberne med. 

Ad 1a) 
DEE finder, at et problem i metoden er, at det ikke specificeres, hvilke 
services netselskaberne skal levere, så selskabernes effektivitet kan må-
les i forhold til de ydelser de leverer. 

Specificering af services indgår ikke i netvolumenmodellen, som er den 
model, som Energitilsynet har valgt til at benchmarke netselskaberne 
med. Dette er således en del af metodevalget i Energitilsynets afgørelse. 

Metodevalget i Energitilsynets afgørelse er stadfæstet adskillige gange af 
Energiklagenævnet – senest ved Energiklagenævnets afgørelse af 27. ju-
ni 20141. 

 

                                                 
1 J.nr. 1011-14-12-53.  
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Ad 1b) 
DEE påpeger, at der ikke tages hensyn til de forskelle, der er i løn- og 
omkostningsniveau på tværs af regioner. DEE har i et høringsvar til ud-
kast til Energitilsynets benchmarkingafgørelse i 2011 anført en ensly-
dende bemærkning vedr. lønomkostninger og husleje på tværs af regio-
ner. 

Sekretariatet for Energitilsynet er fortsat ikke enig med DEE i denne be-
tragtning. Årsagen til dette er, at det er vanskeligt at sammenligne om-
kostningsniveau på tværs af de forskellige regioner. Endvidere kan for-
skellene i omkostningerne skyldes forskellige ikke-geografiske forhold, 
hvilket er vanskeligt at redegøre for. Et eksempel er lønniveauet på tværs 
af regioner, hvor der ofte forekommer en sammenhæng mellem pris og 
kvalitet i arbejdsudbuddet2. 

Ad 1c) 
DEE finder, at den nuværende praksis ikke i tilstrækkelig grad tager høj-
de for usikkerhed. 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 9, punkt 3, hvor sekretariatet har adresseret denne 
problemstilling. 

Ad 1d) 
DEE finder, at der i udmøntningen af nye krav ikke tages højde for de 
tidligere udmøntede varige krav. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at de fremsendte bemærknin-
ger vedr. dette punkt i sin substans er enslydende med fremsendte hø-
ringssvar til tidligere afgørelser vedr. effektiviseringskrav til elnetselska-
berne. 

Energitilsynet traf den 17. december 2013 afgørelse om effektiviserings-
krav til elnetselskaberne på baggrund af en benchmarking. En række sel-
skaber påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. 

Energiklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen den 27. juni 20143. 
Energiklagenævnet stadfæstede brugen af netvolumenmodellen, herun-
der at der ikke skal tages højde for allerede udmeldte varige effektivise-
ringskrav for årene siden 2008. Det betyder, at det samlede akkumulere-
de effektiviseringskrav og deraf individuelle varige reduktioner af de en-
kelte selskabers indtægtsrammer godt kan overstige det effektiviserings-
potentiale, der kan opgøres i forhold til det enkelte netselskab. 

 
  

                                                 
2 Argumentet har tidligere været fremført ved Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 
2011 vedr. effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2012, bilag 4, side 61. 
3 J.nr. 1011-14-12-53. 
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Energiklagenævnet bemærker hertil: 
Efter Energiklagenævnets opfattelse er det ikke udtryk for effektiv drift, 
såfremt undladte effektiviseringer gennem nogle år fører til, at den redu-
cerede indtægtsramme ikke længere kan dække omkostningerne. Energi-
tilsynets fortsatte årlige udmeldinger af effektiviseringskrav er således 
ikke i strid med indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven. 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser derfor til adresseringerne i 
Energitilsynets afgørelse vedr. effektiviseringskrav for 2014, bilag 10, 
punkt 7 og 8 samt bilag 11, punkt 3 og 6. 
 
Ad 1e)  
DEE finder, at måden hvorpå metoden for korrektionen for fordyrende 
rammevilkår som følge af kundetæthed gennemføres på er problematisk. 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 9, punkt 4, hvor sekretariatet har adresseret denne 
problemstilling. 

 
Ad 1f) 
DEE anfører, at der sker en urimelig behandling af de selskaber, der har 
gamle søkabler. Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil indledningsvist bemærke, at forholdet 
vedr. søkabler ikke tidligere er blevet bemærket eller påklaget i forbin-
delse med Energitilsynets afgørelse vedr. effektiviseringskrav. 

I Danmark eksisterer alene en begrænset mængde søkabler. På 10 kV ni-
veau findes 209 km, hvilket alene svarer til 0,33 pct. af den samlede ka-
bellængde. På 50 kV niveau findes 116 km, hvilket udgør 3,74 pct. af 
den samlede kabellængde på det pågældende spændingsniveau. 

Afskrivningsækvivalenten (netvolumen til afskrivninger) for søkabler 
udgik af Energitilsynets model ved afgørelsen af 17. december 2013. I 
stedet får selskaber der har årlige afskrivninger til søkabler mulighed for 
at holde disse omkostninger ude af omkostningsgrundlaget til brug for 
benchmarkingen, jf. afgørelsens bilag 1. Det bemærkes, at alle selskaber, 
der har investeret i søkabler, har denne mulighed, og der sker derfor ikke 
forskelsbehandling mellem selskaber, der har hhv. gamle og nye søkab-
ler. 

Driftsækvivalenten for hhv. 50kV kabel, sø og 10 kV kabel, sø blev fast-
sat i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 17. december 2013. 
Selskabernes indberetninger viste, at en stor del af de eksisterende søkab-
ler var så gamle, at de var fuldt afskrevet, og den daværende afskriv-
ningsækvivalent for 50 kV kabler afspejlede derfor et gammelt elnet, der 
står foran udskiftning. Sekretariatet for Energitilsynet vurderede derfor, 
at afskrivningselementet skulle udgå af benchmarkingen. 
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Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at afskrivninger på sø-
kabler fra før 2000 er defineret af åbningsbalancerne for netselskaberne. 
Det har således ikke været et krav for netselskaberne at fremskaffe do-
kumentation på udbudsmateriale mv. på investeringer før år 2000. Nets-
elskaberne skal for gamle søkabler alene fremsende dokumentation for 
de afholde årlige afskrivninger. 

Selskabet anfører, at ændringen vedr. behandlingen af søkabler påvirker 
det trade-off, der er mellem driftsomkostninger og anlægsomkostninger 
og skævvrider incitamenterne til fordel for investering i nye kabler. 

Sekretariatet for Energitilsynet formoder, at selskabet henviser til selska-
bers individuelle fordeling mellem afskrivninger og driftsomkostninger 
til søkabler. Et selskab, der har relativt gamle søkabler, kan formodes at 
have højere driftsomkostninger til drift og vedligehold af søkabler, end et 
selskab der har nye søkabler. Selskaber med gamle søkabler kan endvi-
dere have 0 kr. i afskrivninger, da kablerne ofte er fuldt afskrevet. 

Sekretariatet for Energitilsynet finder det ikke urimeligt, at det er op til 
selskaberne at finde det rette trade-off mellem hhv. afskrivninger og 
driftsomkostninger til en netkomponent i forhold til reinvestering i net-
komponenten, således at selskabet søger at optimere driften på den mest 
effektive måde. 
 
Ad 1g) 
DEE finder, at den metode hvor fjernaflæste målere inddrages med deres 
egen ækvivalent, der er højere end for ikke-fjernaflæst måler, belønner 
modellen en bestemt teknologi til måleropgaven uden at knytte dette til 
kvaliteten af den service netselskaberne måles på. 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen i punkt 3b. 
 
Ad 2) 
DEE finder, at Energitilsynet skal foretage kundetæthedskorrektionen 
med såvel den lineære som den logaritmiske sammenhæng og tildele 
netselskaberne den højeste effektivitet ved de to metoder. 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 9, punkt 4, hvor sekretariatet har adresseret denne 
problemstilling. 
 
Ad 3a) 
Selskabet mener, at det er problematisk, at der ikke har været krav om, at 
indberetningerne fra selskaberne blev revisorpåtegnet. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der ikke er krav om revisor-
påtegning af selskabernes indberetninger til Energitilsynets benchmar-
king. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har ligeledes ikke krævet, at indberetnin-
gerne til Incentive vedr. omkostninger til fjernaflæste målere skal være 
revisorpåtegnet. Ud af de 46 indberetninger var tre påtegnet af revisor, 
fem var udarbejdet af en revisor, 28 var udarbejdet af selskabets regn-
skabsafdeling, og otte var udarbejdet af anden regnskabskyndig person. 
De resterende 2 var udarbejdet på anden vis. 

Sekretariatet for Energitilsynet har som udgangspunkt ikke grundlag for 
at betvivle de indkomne indberetninger. 
 
Ad 3b) 
Selskabet anfører, at omkostninger til generel administration ikke øges 
ved overgang fra ikke fjernaflæste til fjernaflæste målere. Det betyder, at 
selskaber med fjernaflæste målere overkompenseres med netvolumen i 
benchmarkingmodellen. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at ækvivalenten vedr. 
generel administration blev fastsat til at udgøre en samlet procentsats af 
selskabernes samlede netvolumen. Denne metode blev anvendt som en 
effektiv løsning fremfor den mere omfattende fremgangsmåde, hvor der 
beregnes administrationsomkostninger på baggrund af hver enkelt net-
komponent. 

Netvolumen til generelle administrationsomkostninger beregnes som 
0,38 gange med selskabets samlede netvolumen. Der sondres således ik-
ke blandt de forskellige komponenter, men selskabernes samlede netvo-
lumen anses for at være et udtryk for ”størrelsen” af selskaber og dermed 
alt andet lige, administrationsomkostningerne. Sekretariatet for Energitil-
synet vurderer, at 38 pct. til generel administration i forhold til selska-
bernes samlede netvolumen fortsat er et rimeligt netvolumenbidrag uan-
set antallet og type af komponenter. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at der gerne fremadrettet 
ses nærmere på en generel gennemgang af selskabernes administrations-
omkostninger og dertilhørende netvolumenbidrag, hvis branchen ønsker 
dette. 

DEE mener, at problemstillingen er parallel til problemstillingen, der 
blev påpeget af Dansk Energi i sidste års høringssvar. Sekretariatet for 
Energitilsynet er ikke enig heri. 

Problemstillingen i sidste års høringssvar omhandlede fire selskaber, der 
ikke havde indsendt ansøgninger om ekstraordinære omkostninger i tide. 
De ekstraordinære omkostninger vedrørte omkostninger til generel ad-
ministration vedr. fjernaflæste målere. Sekretariatet for Energitilsynet 
havde tidligere udmeldt ved mail af 6. september 2013, at det var muligt 
at ansøge om ekstraordinære omkostninger vedr. fjernaflæste målere i 
forbindelse med omgørelse af afgørelse om effektiviseringskrav til elnet-
selskaberne for 2013. Sekretariatet havde ikke præciseret, at omkostnin-
ger til generel administration kunne medtages. 
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Energiklagenævnet stadfæstede den 27. juni 20144 Energitilsynets afgø-
relse af 31. januar 2014 vedr. effektiviseringskrav for 2013, dog er Ener-
gitilsynet blevet pålagt at ophæve og korrigere effektiviseringskravet for 
tre selskaber med henblik på at korrigere effektiviseringskravet under 
hensyn til selskabets administrative overhead omkostninger fra fjernaf-
læste målere. 

Energiklagenævnet bemærker hertil: 
Energitilsynets afgørelse af 31. januar 2014 stadfæstes, dog at afgørel-
sen for så vidt angår effektiviseringskrav for Energi Fyn Net A/S og 
Energi Fyn City Net A/S samt TREFOR Elnet A/S ophæves, og denne del 
af sagen hjemvises med henblik på, at Energitilsynet korrigerer effektivi-
seringskravet under hensyn til administrative overhead omkostninger fra 
fjernaflæste målere. 

Det er Sekretariatet for Energitilsynet vurdering, at denne korrektion ale-
ne skal foretages for så vidt angår disse fire selskabers effektiviserings-
krav for 2014, og ikke for andre selskaber, som ikke har rejst spørgsmå-
let i klagesagens forløb, således som de pågældende virksomheder har. 

Behandlingen af fjernaflæste målere i netvolumenmodellen har eksisteret 
på to forskellige måder i perioden 2012-2014. Disse metoder behandler 
dog omkostningerne ens i forhold til den endelige beregning af omkost-
ningsindeks, alt andet lige: 

 Hvis ækvivalenterne for fjernaflæste målere ikke er med i modellen, 
udgår netvolumenbidraget til generel administration automatisk. Sel-
skaberne har i stedet kunne ansøge om at få alle omkostninger knyttet 
til fjernaflæste målere holdt ude fra benchmarkingen. 

 Hvis ækvivalenterne for fjernaflæste målere er med i modellen indgår 
netvolumenbidraget til generel administration automatisk. Selskaber-
ne får derfor ikke godkendt ansøgninger om at få omkostninger knyt-
tet til fjernaflæste målere holdt ude fra benchmarkingen. 

 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser endvidere til adresseringen af 
Dansk Energis høringssvar i bilag 9, punkt 4, hvor sekretariatet har 
adresseret yderligere forhold vedr. fjernaflæste målere. 
 
Ad 4) 
DEE er fortsat af den opfattelse, at Energitilsynet ikke har grundlag for at 
udmønte yderligere effektiviseringskrav og indtægtsrammereduktioner 
til de selskaber, der allerede er pålagt et samlet akkumuleret effektivise-
ringskrav svarende til det opgjorte effektiviseringspotentiale.  

DEE finder i øvrigt, at Energitilsynet mangler at forholde sig til, at Ener-
giklagenævnet påpeger, at der kan være situationer, hvor det vil være 
uforholdsmæssigt indgribende at fortsætte med at udmelde effektivise-
ringskrav uden et loft. 

                                                 
4 J.nr. 1011-14-52-27. 
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I Energiklagenævnets stadfæstelse af 27. juni 20145 fremgår det ikke, at 
der er et særligt krav til Energitilsynet om at forholde sig til den konkrete 
situation. 

Energiklagenævnet bemærker hertil: 
Efter Energiklagenævnets opfattelse er det ikke udtryk for effektiv drift, 
såfremt undladte effektiviseringer gennem nogle år fører til, at den redu-
cerede indtægtsramme ikke længere kan dække omkostningerne. Energi-
tilsynets fortsatte årlige udmeldinger af effektiviseringskrav er således 
ikke i strid med indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet mener således ikke, at Energiklagenæv-
nets afgørelse forpligter Energitilsynet til at forholde sig til dette forhold. 

Sekretariatet for Energitilsynet kan først forholde sig til en konkret situa-
tion, hvis den måtte opstå. I dette tilfælde kan det pågældende selskab 
henvende sig til Sekretariatet for Energitilsynet. 

Sekretariatet for Energitilsynet fastholder derfor fortsat synspunkterne 
fremsat i adressering af høringssvar i forbindelse med Energitilsynets af-
gørelse af 17. december 2013 vedr. effektiviseringskrav for 2014, bilag 
10, punkt 7 og 8 samt bilag 11, punkt 3 og 6, samt svarskrifter fremsat 
ved den efterfølgende klagebehandling frem mod Energiklagenævnets 
afgørelse d. 27. juni 20146. 

Sekretariatet for Energitilsynet vil endvidere henvise til adresseringen af 
Dansk Energis høringssvar i bilag 9, punkt 2, hvor sekretariatet har 
adresseret denne problemstilling. 
 
Ad 5) 
DEE er ikke enig i vurderingen af, at der er tale om et forhold af bagatel-
agtig karakter, da Sekretariatet for Energitilsynet har afvist DEE's an-
søgning om omkostninger i forbindelse med stormen ’Allan’, da det det 
ansøgte beløb alene udgør 1,1 mio. kr. Beløbet udgør alene 0,12 pct. af 
DEE's netvolumen. 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det dog efterhånden kan 
diskuteres, hvorvidt omkostninger i forbindelse med storme i Danmark 
kan anses for ekstraordinære. Storme i Danmark er efterhånden et almin-
deligt forekommende fænomen, som ikke har ekstraordinær karakter.  

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer alle ansøgninger om ekstraordi-
nære omkostninger som følge af force majeure isoleret. I det konkrete til-
fælde må de to hændelser vurderes som uafhængige og kan derfor ikke 
ses i sammenhæng. Sekretariatet for Energitilsynet fastholder sin afvis-
ning af ansøgningen, med den begrundelse at hændelsen anses for at væ-
re af ekstraordinær karakter, men at det ansøgte beløb ikke betragtes som 
ekstraordinært, da det alene udgør 0,12 pct. af DEE's netvolumen. 

                                                 
5 J.nr. 1011-14-12-53. 
6 J.nr. 1011-14-12-53. 
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Sekretariatet for Energitilsynet har ligeledes afvist DEE's ansøgning om 
omkostninger vedr. kabelomlægning i forbindelse med Metro City rin-
gen, da sekretariatet finder, at der på baggrund af de forelagte oplysnin-
ger ikke er tale om ekstraordinære omkostninger. 

Sekretariatet for Energitilsynet ønsker endvidere at henvise til Energi-
klagenævnets afgørelse af 27. juni 20147, hvori DEE's ligende ansøgning 
fra afgørelsen i 2014 blev behandlet. Nævnet skriver i sin afgørelse: 

Omkostninger til kabelomlægninger kan generelt ikke anses for ekstra-
ordinære, da elnetselskaberne må påregne, at sådanne omkostninger lø-
bende bliver nødvendige som følge af vejarbejder og som følge af byud-
vikling. Anlægget af Cityringen adskiller sig i denne henseende efter 
Energiklagenævnets opfattelse ikke fra anden byudvikling. 

Ledningsomlægninger nødvendiggjort af vejarbejder og byudvikling er 
forventelige og hyppige. Sekretariatet fastholder derfor sin vurdering af, 
at omkostningerne til kabelomlægninger efter deres art ikke er ekstraor-
dinære. 

Sekretariatet for Energitilsynet ønsker endvidere at henvise til Energi-
klagenævnets udtalelse8 vedr. størrelsen af de årlige afskrivninger til an-
lægsinvesteringen: 

Energiklagenævnet er enigt med Energitilsynet i, at der må ses på de år-
lige afskrivninger, når omkostningerne sammenholdes med netvolumen, 
og nævnet finder ikke, at et beløb på kr. 1,6 mio., der alene udgør 0,04 % 
af selskabets netvolumen, kan betragtes som ekstraordinært. Energikla-
genævnet tiltræder således Energitilsynets afgørelse af, at der i denne 
sag ikke er tale om ekstraordinære omkostninger. 

Sekretariatet for Energitilsynet har lagt ansøgningerne om ekstraordinære 
omkostninger i forbindelse med stormen ’Allan’ og anlægget af Metro 
City ringen til grund for en konkret vurdering og vurdering, at omkost-
ninger på hhv. 1.100.000 kr. og 1.500.000 kr. ikke kan anses for ekstra-
ordinære. Sekretariatet har ved sidstnævnte lagt de årlige afskrivninger 
til grund, når omkostningerne sammenholdes med netvolumen. Sekreta-
riatet for Energitilsynet anvender alene bagatelgrænserne på 0,5 % af 
netvolumen og den absolutte grænse på kr. 2 mio. som vejledende for 
skønsudøvelsen9. 

Ad 6) 
DEE’s indberetning af netkomponenter og økonomiske data til Sekreta-
riatet for Energitilsynet indeholder beløb på hhv. 21,0 mio. kr. (drift) og 
4,0 mio. kr. (afskrivninger). Dette er således ikke en indtastningsfejl fra 
sekretariatets side. 
                                                 
7 J.nr. 1011-14-12-53. 
8 J.nr. 1011-14-12-53. 
9 Energitilsynets vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om god-
kendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk ef-
fektivitet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet forstår dog DEE's høringssvar således, at 
det korrekte beløb udgør 21,8 mio. kr., og sekretariatet har derfor tilpas-
set DEE's indberetning af faktiske omkostninger til drift og vedligehold 
af fjernaflæste målere i 2013. 

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere uddybet beskrivelsen af 
den konkrete korrektion mellem faktiske og ensrettede omkostninger i 
afgørelsens bilag 5, afsnit 1.3.1.  

De faktiske driftsomkostninger og afskrivninger vedr. fjernaflæste målere 
har selskaberne indberettet i forbindelse med indberetning af netkompo-
nenter og økonomiske data til Sekretariatet for Energitilsynet. De ensret-
tede driftsomkostninger og afskrivninger vedr. fjernaflæste målere har 
selskaberne indberettet 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.  
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Bilag til punkt 4 
Energitilsynets møde den 16. december 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 11 – Sekretariatet for Energitilsynets 
adressering af øvrige høringssvar 
Sekretariatet for Energitilsynet udsendte ved mail af 19. september 2014 
udkast til tilsynsnotatet ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2015”, diverse bilag samt et regneark indeholdende den økonomiske 
benchmarking af elnetselskaberne samt benchmarking af kvalitet i leve-
ring. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet udsendte ved mail af 30. oktober 2014 
udkast til afgørelse om ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2015” samt benchmarkingmodel med den økonomiske benchmarking af 
elnetselskaberne i 2. høring. Denne 2. høring vedrørte alene ændringen af 
kundetæthedskorrektionen. 
 
Sekretariatet har valgt at adressere høringssvar fra Dansk Energi og 
Dong Energy Eldistribution selvstændigt i bilag 9 og 10. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere modtaget en række øvrige 
høringssvar fra følgende selskaber: 

• SEAS-NVE Net A/S 
• Smith Knudsen Advokatfirma på vegne af NOE Energi A/S, Thy-

Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S, RAH Net A/S 
og RAH Net 2 A/S 

• EnergiMidt Net A/S 
• SK Elnet A/S 
• Syd Energi Net A/S 
• Videbæk Elnet A/S 

 
Herudover har Sekretariatet for Energitilsynet modtaget mindre korrekti-
oner samt spørgsmål til selskabernes indberetninger samt ansøgninger 
om ekstraordinære omkostninger, jf. bilag 3. 
 
Selskabernes høringssvar fremgår af bilag 8. 
 
I dette bilag har Sekretariatet for Energitilsynet kommenteret på de øvri-
ge høringssvar. Der henvises løbende til bilag 9, hvoraf fremgår sekreta-
riatets adressering af Dansk Energis høringssvar. 
  

16. december 2014 

Detail & Distribution 

Deres ref. 
 
/LIC, LAA, IRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet for 
Energitilsynet 
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
tlf. 41 71 54 00 
mail  post@energitilsynet.dk 

web       www.energitilsynet.dk 
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1. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger t il 
SEAS-NVE Net A/S 
SEAS-NVE Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 10. oktober 
2014 samt ved mail af 6. november 2014. Selskabet har anført følgende 
bemærkninger til Sekretariatet for Energitilsynets høringsmateriale: 
 
1. Driftsomkostninger på i alt 4.849.000 kr., der dækker afskrivninger 

på bygninger og inventar, skal behandles som afskrivninger i bench-
markingen. 

2. Omkostninger og afskrivninger til fjernaflæste målere anskaffet før 
modelændringen i 2014 skal behandles som ekstraordinære omkost-
ninger. 

3. Omkostninger til tab på debitorer skal holdes ude af omkostnings-
grundlaget i benchmarkingen, da tab på debitorer ikke umiddelbart 
kan sammenlignes på tværs af netselskaber.  

4. At 38 stk. komponenter der ikke er omfattet af de eksisterende kate-
gorier medtages som 50 kV-transformere i overensstemmelse med 
tilsynets konteringsvejledning. 

 
Ad 1) 
Selskabet har indberettet driftsomkostninger, der dækker afskrivninger 
på bygninger og inventar, med den begrundelse, at de skal behandles 
som afskrivninger i benchmarkingen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er enig i dette. Sekretariatet for Energitil-
synet korrigerer beløbet i selskabets driftsomkostninger i årets model og 
årets afskrivninger. Dette gøres for at øge sammenligneligheden med sel-
skaber, der selv ejer sine bygninger og inventar – hvor disse omkostnin-
ger vil være en del af årets afskrivninger. 
 
Ad 2) 
Selskabet anfører, at omkostninger og afskrivninger til fjernaflæste måle-
re anskaffet før 2014 skal behandles som ekstraordinære omkostninger. 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det følger af indtægtsram-
mebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle omkostninger som udgangspunkt 
skal indgå i benchmarkingen. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer 
derfor, at alle omkostninger bør afholdes effektivt og dermed som ud-
gangspunkt bør underlægges en benchmarking. 
 
At Energitilsynet på et tidligere tidspunkt har haft en anden vurdering af 
omkostninger vedr. fjernaflæste målere kan ikke begrunde, at disse om-
kostninger ikke kan indgå i benchmarkingen på nuværende tidspunkt.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at investeringer i fjernaflæste 
målere anskaffet før 2014 bør behandles på lige vilkår med investeringer 
i fjernaflæste målere efter 2014. 
 

151 af 163



  
 

Ad 3) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med selskabet i, at omkost-
ninger til tab på debitorer skal godkendes som ekstraordinære omkost-
ninger. 
 
Ekstraordinære omkostninger kan umiddelbart ikke omfatte relativt hyp-
pigt forekomne omkostninger. Derudover kan en omkostning generelt 
kun betragtes som ekstraordinær, såfremt netselskabet ikke ville kunne 
have undgået denne omkostning. Sekretariatet for Energitilsynet vurde-
rer, at selskabet har haft tilstrækkelig mulighed for at påvirke omkost-
ningernes størrelse eller varetagelsen af inkassoproceduren vedrørende 
disse regnskabsposter. Ligeledes må omkostninger til debitorer antages 
at være en regnskabspost, der er årligt tilbagevendende i selskabets regn-
skab. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at tab på debitorer som ud-
gangspunkt er en del af omkostningsgrundlaget i benchmarkingen, og 
omkostninger hertil skal således i udgangspunktet indgå på samme vis 
som selskabernes øvrige driftsomkostninger. Sekretariatet for Energitil-
synet fastholder derfor afvisningen af selskabets ansøgning om ekstraor-
dinære omkostninger. 
 
Ad 4) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig med selskabet i, at antallet af 
netkomponenter i kategorien 50 kV-transformere skal opjusteres med 38 
stk. fra 162 stk. til 201 stk. Sekretariatet for Energitilsynet har i løbet af 
efteråret 2014 været i dialog med selskabet om det pågældende forhold.  
 
Selskabet har oplyst, at selskabet har et udvalg af komponenter (20 stk. 
50 kV kondensatorer, 17 stk. 50 kV slukkespoler og 1 stk. 50 kV seriere-
aktor), der ønskes indberettet som 50 kV-transformere til Sekretariatet 
for Energitilsynet. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har afvist at justere selskabets antal af 50 
kV-transformere, da kondensatorer, slukkespoler og seriereaktorer ikke 
er en del af de netkomponenter, der indberettes i forbindelse med 
benchmarkingen af netselskaberne. Ligeledes indgik antallet af konden-
satorer, slukkespoler og seriereaktorer ikke i beregningsgrundlaget fra 
2005 for ækvivalenterne til brug for Energitilsynets benchmarking. Her-
til kommer, at netkomponenter som kondensatorer, slukkespoler og se-
riereaktorer ikke direkte kan sammenlignes med 50 kV-transformere, og 
en optælling og indberetning af disse komponenter som 50 kV-
transformere er misvisende. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at øvrige selskaber efter sekre-
tariatets opfattelse ikke indberetter kondensatorer, slukkespoler og serie-
reaktorer som 50 kV-transformere. En særligt korrigeret indberetning fra 
et enkelt selskab vil derfor skævvride sammenligningen af effektiviteten 
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blandt selskaberne. Sekretariatet for Energitilsynet fastholder derfor, at 
selskabets indberetning af 50 kV-transformere ikke skal justeres. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er åben overfor at indgå i dialog med 
branchen om en eventuel udvidelse af komponentlisten i 1. halvår 2015. 
 

153 af 163



  
 

2. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger t il 
NOE Energi A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vestjy-
ske Net 60 kV A/S, RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S 
NOE Energi A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S, Vestjyske Net 60 kV A/S, 
RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S har indgivet høringssvar ved mail af 
10. oktober 2014. Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Se-
kretariatet for Energitilsynets høringsmateriale: 
 
5. Selskaber beliggende i Vestjylland er ifølge selskaberne særligt udsat 

for visse klimatiske og geografiske faktorer, som øger selskabernes 
omkostninger. 

6. Det er ikke et ordentlig grundlag for reguleringen, når der populært 
sagt også er 50 % sandsynlighed for, at den er forkert.  

7. Det bemærkes, at ændringen i 2014 fra den logaritmiske, konkave 
tendenslinje, der anvendtes i 2011-afgørelsen, til en nu lineær ten-
denslinje, der baseres på samme datagrundlag, og samme antagelse 
om en korrelation, ikke gør nogen væsentlig forskel i denne kritik, 
selvom R2-størrelsen her bliver 0,58. 

8. Henvisning til e3grid2012-rapporten og det modelvalg Energitilsynet 
deri har lagt til grund, hvormed det anses for anerkendt, at den an-
vendte model for udkastet til afgørelse for 2014 er for grov og unu-
anceret til at give et tilstrækkeligt grundlag for en saglig og rigtig re-
gulering. 

9. Der udtrykkes forundring over, at der ikke indgår momenter af de 
påpegede fysiske/geografiske forhold som fordyrende rammevilkår, 
som det sker i benchmarkingmodellen i Norge. Selskaberne henviser 
endvidere til en rapport fra El-reguleringsudvalget. 

10. I den omtalte syns- og skønsrapport fra den verserende retssag om 
2011-afgørelsen fastslås det, at der er 30 % højere omkostninger til 
vedligeholdelse af malede flader i en zone på 15 kilometer fra vest-
ligt beliggende saltvandsflader. 

11. Hvis der trods sekretariatets analyse ikke kan påvises en effekt af 
omkostningen til korrosion, må dette kun forklares som en system-
fejl. Omkostningen må blive absorberet eller opvejet af en tilsvaren-
de højere effektivitet, end andre selskaber. 
 

Ad 5) 
Sekretariatet for Energitilsynet vil indledningsvist bemærke, at Energitil-
synet ved tidligere benchmarkingafgørelser har taget stilling til dette for-
hold. Hertil vil sekretariatet bemærke, at det fremsendte høringssvar af 
10. oktober 2014 fra NOE Energi A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S, 
Vestjyske Net 60 kV A/S, RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S i sin sub-
stans er enslydende med tidligere høringssvar.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Retten i Holstebro afsagde 
dom d. 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011 vedr. korrektion for kor-
rosion. Energiklagenævnet blev ved denne dom frifundet. 
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Sekretariatet for Energitilsynet vil henvise til den opdaterede analyse af 
sammenhængen mellem geografisk placering i Vestjylland og selskaber-
nes omkostninger, jf. bilag 2. Analysen viser, at der ikke er positiv sam-
menhæng mellem f.eks. korrosionsudsatte net og selskabernes omkost-
ninger. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er åben overfor at indgå i dialog med 
branchen om fremadrettet at medtage andre fordyrende rammevilkår end 
kundetæthed i benchmarkingen. I den forbindelse opfordres branchen til 
at indsende konkrete analyser af effekten af korrosion og vindpåvirkning 
på net placeret ved vestkysten.  
 
Ad 6) 
Selskaberne indikerer i deres høringssvar, at en forklaringsgrad på 52 
pct. i en regressionsanalyse betyder, at der er cirka 50 pct. sandsynlighed 
for at lave noget forkert. Selskaberne anfører endvidere, at forklarings-
graden er et udtryk for ”odds for rigtig eller forkert” i analysen.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne påpege, at denne fortolkning ik-
ke er korrekt, og at selskabernes fortolkning af forklaringsgraden R2 må 
bero på en misforståelse.  
 
Forklaringsgraden R2 i sekretariatets analyse i afgørelsens bilag 2 giver 
en indikation af den andel af variationen i omkostningsindeks blandt sel-
skaberne, som kan forklares vha. variation i kundetætheden. R2 indikerer 
således, at variation i kundetætheden kan forklare ca. 50 pct. af variatio-
nen i omkostningsindeksene blandt distributionsselskaberne. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne understrege, at estimatet for 
hældningskoefficienten, der anvendes til kundetæthedskorrektionen, er 
stærkt signifikant. Forklaringsgraden R2 vil i en sådan estimation for-
mentlig aldrig bliver 100 procent, da dette vil indebære, at alle elnetsel-
skaber er præcis lige effektive, efter at der er korrigeret for kundetæthed. 
Den resterende del af forklaringsgraden i estimationen vil alt andet lige 
repræsentere den resterende ineffektivitet blandt selskaberne. 
 
Ad 7) 
Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at selskabernes høringssvar 
formodes at vedrøre den anvendte korrektion for kundetæthed. Årets kor-
rektion tager udgangspunkt i et gennemsnit af de to metoder og ikke en 
lineær korrektion, som det fremgår af selskabernes høringssvar. Sekreta-
riatet for Energitilsynet henviser til bilag 2 for en gennemgang af de tid-
ligere og nuværende anvendte korrektionsmetoder. 
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Ad 8) 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at den danske benchmar-
kingmodel er unuanceret og grov. Som nævnt under ad 5) er sekretariatet 
åben overfor at medtage andre rammevilkår i modellen, hvis der kan til-
vejebringes data som viser, at de er fordyrende. Dette har endnu ikke væ-
ret tilfældet. 
 
Selskaberne henviser til e3grid2012-rapporten. Sekretariatet for Energi-
tilsynet vil gerne understrege, at denne model ikke er anerkendt af Ener-
gitilsynet. Energitilsynet har ikke haft indflydelse på hverken model eller 
metodevalg i den omtalte rapport. 
 
Ad 9) 
Sekretariatet vurderer, at det ikke er muligt at foretage en umiddelbar 
sammenligning af rammevilkår i den danske model og norske model. 
Norge har et meget uhomogent landskab sammenlignet med Danmark 
med bl.a. store skove, bjerge og meget lange afstande, som også medfø-
rer andre rammevilkår end i Danmark.  
 
Energiklagenævnet har gentagne gange stadfæstet1, at den danske netvo-
lumenmodel er egnet til at benchmarke de danske netselskaber med. Se-
kretariatet vil dog fortsat videreudvikle den danske model, hvis sekreta-
riatet finder anledning til dette. Sekretariatet afventer endvidere det 
igangværende reguleringseftersyn. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet påpeger, at rapporten fra El-
reguleringsudvalget, der henvises til i høringssvaret, først er publiceret 
efter sekretariatets behandling af høringssvar og understreger desuden, at 
Sekretariatet for Energitilsynet ikke betjener El-reguleringsudvalget. El-
reguleringsudvalget er et uafhængigt, eksternt udvalg, som er nedsat som 
en selvstændig forvaltningsenhed af klima-, energi- og bygningsministe-
ren.  
 
Ad 10) 
Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne understrege, at der med en syns- 
og skønsrapport ikke fastslås noget. En bemærkning om, at der er 30 % 
højere omkostninger til vedligeholdelse af malede flader i en zone på 15 
kilometer fra vestligt beliggende saltvandsflader, er alene et skøn og vur-
dering. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har ikke fundet sammenhæng mellem 
korrosionsudsatte net og selskabernes omkostninger, jf. bilag 2. 

                                                 
1 Energiklagenævnets afgørelser: 
J.nr.: 11-538, 11-539, 11-540. 
J.nr.: 1011-273, 1011-277, 1011-331. 
J.nr.: 1011-346. 
J.nr.: 1011-10-9-14, 1011-10-12-11. 
J.nr.: 1011-14-52-27. 
J.nr.: 1011-14-12-53. 
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Ad 11) 
Selskaberne mener, at hvis der trods sekretariatets analyse ikke kan påvi-
ses en effekt af omkostningen til korrosion, må dette kun forklares som 
en systemfejl. Omkostningen må blive absorberet eller opvejet af en til-
svarende højere effektivitet, end andre selskaber. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette.  
 
Sekretariatet henviser til analysen i bilag 2. Sekretariatet for Energitilsy-
net bemærker, at Retten i Holstebro afsagde dom d. 13. maj 2014 i sag 
nr. BS 7-1190/2011 vedr. korrektion for korrosion. Energiklagenævnet 
blev ved denne dom frifundet. 
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3. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger t il 
EnergiMidt Net A/S 
EnergiMidt Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 10. oktober 
2014. Selskaberne har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for 
Energitilsynets høringsmateriale: 
 
12. Energitilsynet har valgt at indføre en ny ækvivalent for de fjernaflæ-

ste målere. Ækvivalenten er fastsat ud fra indhentede oplysninger hos 
de netselskaber, som har indført de fjernaflæste målere. Selskabet an-
tager, at undersøgelsen viser, at der ikke er forskel i prisen for at 
etablere fjernaflæste målere på landet og i byen. 

13. I Energitilsynets nuværende model tillægges kundetætheden stor be-
tydning. Da der nu indregnes ens omkostning for land og by selska-
ber til drift og etablering af fjernaflæste målere får kundetætheden 
mindre betydning, og således må man forvente at forklaringsgraden i 
modellen vil falde. En analyse af forklaringsgraderne i hvert af årene 
2011, 2012 og 2013 viser netop, at dette er tilfældet. Ovennævnte vi-
ser også at der er tale om databrud i perioden 2011-13, hvorfor disse 
år ikke kan anvendes til beregning af korrektionsfaktoren. 

14. Er de valgte ækvivalenter til de fjernaflæste målere rigtige? En meto-
de til at analysere dette er ved at se på udviklingen i det samlede om-
kostningsindeks og benchmarkbasis. Energitilsynet har i deres fast-
læggelse af ækvivalenten for de fjernaflæste målere ikke korrigeret 
for de effektiviseringer, som er foretaget af branchen. 

 
Ad 12) 
EnergiMidt Net antager, at undersøgelsen i forbindelse med indførsel af 
de nye ækvivalenter til fjernaflæste målere viser, at der ikke er forskel i 
prisen for at etablere fjernaflæste målere på landet og i byen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har analyseret, hvorvidt der er sammen-
hæng mellem drift- og afskrivningsomkostninger pr. fjernaflæste målere 
og kundetæthed. Det fremgår af analysen, jf. bilag 5, afsnit 1.4.3., at der 
ikke er en signifikant sammenhæng mellem kundetæthed samt drifts- og 
afskrivningsomkostninger pr. måler. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet vurderer hermed, at der i årets afgørelse 
ikke skal tages særskilte hensyn for selskaber med lav kundetæthed for 
så vidt angår benchmarkingen af omkostningerne til fjernaflæste målere.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet vil endvidere understrege, at kundetæt-
hedskorrektionen er en estimeret sammenhæng i omkostningsindeksene, 
der omfatter alle omkostninger, blandt alle observationer, og det er såle-
des ikke en korrektion, hvor der kan tages individuelle hensyn. 
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Ad 13) 
Selskabet mener, at et fald i modellens forklaringsgrad over årene kan 
fortolkes som en negativ sammenhæng mellem omkostninger til installa-
tion af fjernaflæste målere og kundetæthed. Sekretariatet for Energitilsy-
net er ikke enig i dette. 
 
Estimationen af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kunde-
tæthed er en estimation på tværs af alle selskabers data, og en estimeret 
sammenhæng kan ikke ses isoleret for en individuel komponent.  
 
Et eventuelt fald i modellens forklaringsgrad over årene kan ikke alene 
fortolkes ud fra en inkludering af ækvivalenter for fjernaflæste målere – 
et fald i modellens forklaringsgrad kan f.eks. også skyldes, at der ved in-
klusion af 2013-data findes en større spredning i sammenhængen mellem 
observationerne. Dette kan eksempelvis opstå, hvis selskaber med høj 
kundetæthed generelt har effektiviseret mere i 2013 end tendensen som 
estimationen mellem omkostningsindeks og kundetæthed viser. Alterna-
tivt hvis selskaber med lav kundetæthed er blevet mindre effektive. Den-
ne tendens kan ikke entydig siges at stamme fra effektiviteten på installa-
tion af fjernaflæste målere. 
 
Selskabet mener endvidere, at der er databrud i perioden 2011-2013. Se-
kretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. 
 
I 2012 og 2013 udgik omkostninger vedr. fjernaflæste målere af bench-
markingmodellen. 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 beregnin-
gen 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 2012-
2014 kan sammenlignes på tværs, da den eneste forskel for så vidt angår 
fjernaflæste målere er, at såvel omkostninger og dertilhørende omkost-
ningsækvivalenter er udeladt i 2012 og 2013, mens begge dele indgår i 
2014. Dette indebærer, at modellerne 2012-2014 forholdsmæssigt be-
handler omkostninger til fjernaflæste målere ens – da selskabernes om-
kostningsindeks har samme relative resultat, alt andet lige, uanset om al-
le omkostninger (’tæller’ i beregningen af omkostningsindeks) og ækvi-
valenter (’nævner’ i beregningen af omkostningsindeks) vedr. fjernaflæ-
ste målere er inkluderet eller ekskluderet af modellen. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet har således et opdateret og konsistent da-
tasæt bestående af selskabernes oplysninger fra henholdsvis 2011, 2012 
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og 2013. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor gennemført analyser 
af fordyrende rammevilkår på de nye opdaterede treårige datasæt. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser endvidere til bilag 2 for en nær-
mere beskrivelse af datagrundlaget for analysen. 
 
Ad 14) 
Selskabet finder, at en metode til at analysere, om ækvivalenter til de 
fjernaflæste målere er rigtige, er ved at se på udviklingen i det samlede 
omkostningsindeks og benchmarkbasis.  

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette. Sekretariatet finder, 
at det ikke er muligt at analysere på udviklingen i benchmarkbasis.  
 
Benchmarkbasis for afgørelsesårene 2012 og 2013 (dvs. data fra 2011 og 
2012) er løbende blevet ændret i forbindelse med omgørelser som følge 
af hjemvisning fra Energiklagenævnet afgørelse af 19. august 20132 samt 
afgørelser af 27. juni 20143 og 27. juni 20144 og senere fastfrosset i for-
bindelse med korrektion af afgørelse af 30. september 2014 (afgørelsen 
træffes ultimo 2014). En fastfrysning af benchmarkbasis foretages for at 
kunne korrigere for enkelte selskaber uden at den samlede benchmar-
kingmodel påvirkes. Dette betyder dog, at en udvikling i benchmarkbasis 
ikke vil indeholde eventuelle efterfølgende korrektioner til data – og en 
sammenligning af benchmarkbasis på tværs af år vil således ikke være 
retvisende. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser endvidere til adresseringen af 
Dansk Energis høringssvar i bilag 9, punkt 4, samt adresseringen af 
DONG Energy Eldistribution A/S’ høringssvar i bilag 10, punkt 3, hvor 
sekretariatet har adresseret forhold vedr. fjernaflæste målere. 
 
 

                                                 
2 J.nr. 1011-13-3-76 
3 J.nr. 1011-14-52-27 
4 J.nr. 1011-14-12-53 
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4. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger t il 
SK Elnet A/S 
SK Elnet A/S har indgivet høringssvar ved mail af 9. oktober 2014 og 
ved mail af 31. oktober 2014. Selskaberne har anført følgende bemærk-
ninger til Sekretariatet for Energitilsynets høringsmateriale: 
 
15. Selskabet anmoder om, at forrentningen i forhold til driftsmidler, så 

som biler og ejendom, bliver behandlet som ekstraordinære omkost-
ninger i årets afgørelse.  

16. Den anvendte metode for korrektion for kundetæthed ændres arbit-
rært fra år til år, hvilket har stor betydning for selskaberne. SK Elnet 
mener derfor, at Energitilsynet bør anvende en best-off metode. Sel-
skabet mener, at der ikke er statistisk belæg for at anvende en gen-
nemsnitsmetode ved korrektion for kundetæthed. 

 
Ad 15) 
Selskabet anmoder om, at forrentningen i forhold til driftsmidler, så som 
biler og ejendom, bliver behandlet som ekstraordinære omkostninger i 
årets afgørelse.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet behandler selskabets ansøgning i afgørel-
sens bilag 3. 
 
Ad 16) 
SK Elnet mener, at Energitilsynet bør anvende en best-off metode ved 
korrektion for kundetæthed. Der er ikke statistisk belæg for at anvende 
en gennemsnitsmetode ved korrektion for kundetæthed. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 9, punkt 4 samt afgørelsens afsnit 5.1.2 samt afgø-
relsens bilag 2. 
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5. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger t il 
Syd Energi Net A/S 
Syd Energi Net A/S har indgivet høringssvar ved mail af 10. oktober 
2014. Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere modtaget et hørings-
svar d. 5. november 2014. Dette høringssvar er modtaget for sent i for-
hold til den ordinære frist d. 10. oktober 2014. Sekretariatet for Energitil-
synet har således ikke adresseret det for sent tilsendte høringssvar. Ind-
sendte korrektioner til data fremkommet efter høringsfristen er dog kor-
rigeret i den endelige afgørelse. 
 
Selskabet har anført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energi-
tilsynets høringsmateriale: 
 
17. Selskabet anmoder om rettelse i forhold til indberetning af netkom-

ponenter. 
18. Energitilsynet tager i deres enhedsomkostninger for fjernaflæste må-

lere ikke højde for, i hvilken periode disse er etableret, samt den ud-
vikling som har været siden. 

19. Energitilsynet giver kun de selskaber, som får medhold i en klage 
over manglende fradrag for overhead omkostningerne til fjernaflæste 
målere, mulighed for fradraget, mens de øvrige selskaber i branchen 
ikke får samme mulighed. 

 
Ad 17) 
Selskabet anmoder om rettelse i forhold til tidligere indberetning. Sekre-
tariatet for Energitilsynet har korrigeret selskabets omkostninger i den 
endelige afgørelse. 
 
Ad 18) 
Selskabet anfører, at Energitilsynet i deres enhedsomkostninger for 
fjernaflæste målere ikke tager højde for, i hvilken periode disse er etable-
ret, samt den udvikling som har været siden. 

Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar bilag 9, ad 5a), hvor Sekretariatet har adresseret denne 
problemstilling. 

Ad 19) 
Selskabet kommenterer på et udkast til en anden afgørelse end den som 
høringen vedrører. Selskabets kommentar vedrører udkast til afgørelse 
om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2013 og 2014.  

Sekretariatet for Energitilsynet vil behandle denne del af selskabets hø-
ringsvar i forbindelse med den endelige afgørelse om korrektion af nets-
elskabernes effektiviseringskrav for 2013 og 2014. 
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6. Sekretariatet for Energitilsynets bemærkninger t il 
Videbæk Elnet A/S 
Videbæk Elnet A/S har indgivet høringssvar ved mail af 5. november 
2014 i forbindelse med sekretariatets 2. høringsrunde. Selskabet har an-
ført følgende bemærkninger til Sekretariatet for Energitilsynets hørings-
materiale: 
 
20. Selskabet har en korrektion til indberetningen af ensrettede omkost-

ninger til fjernaflæste målere. 
21. Selskaber finder ikke, at der opnås en mere retfærdig benchmarking 

med et gennemsnit af metode 1 og 2 til brug for kundetæthedskorrek-
tion. 

 
Ad 20) 
Selskabet har en korrektion til indberetningen af ensrettede omkostninger 
til fjernaflæste målere. Sekretariatet for Energitilsynet har korrigeret sel-
skabets omkostninger i den endelige afgørelse. 
 
Ad 21) 
Selskaber finder ikke, at der opnås en mere retfærdig benchmarking med 
et gennemsnit af metode 1 og 2 til brug for kundetæthedskorrektion.  
 
Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af Dansk Ener-
gis høringssvar i bilag 9, punkt 4 samt afgørelsens afsnit 5.1.2 samt afgø-
relsens bilag 2. 
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