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1. Resumé 
1. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsramme-
bekendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnetsel-
skabernes indtægtsrammer på baggrund af en benchmarking. 
Effektivitetskravene er et vigtigt led i at opnå en effektiv løsning af opga-
verne i netselskaberne, og der er stor bevågenhed om kravene i sektoren, og 
derfor forelægges sagen for Energitilsynet. 

2. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking 
af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af el for transformerfor-
eninger (21 stk.), distributionsselskaber (48 stk.) og 50 kV selskaber (2 stk.) 
(herefter blot elnetselskaber). Benchmarkingen af den økonomiske effektivi-
tet og kvalitet i leveringen omfatter således 71 elnetselskaber. Benchmar-
kingen foretages på selskabernes regnskabsdata fra 2013 og udmøntes som 
effektiviseringskrav i selskabernes indtægtsramme for 2015. 

3. Benchmarkingen af selskabernes økonomiske effektivitet har til formål 
at tilnærme markedssituationen for elnetselskaberne med markedssituatio-
nen, som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. Energi-
tilsynet udmelder effektiviseringskrav og udmønter disse i en reduktion af 
selskabernes indtægtsrammer1.  

4. Formålet med benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i levering af 
el er at sikre, at elnetselskaberne ikke reducerer deres omkostninger på be-
kostning af kvalitet i levering af el. Samlet set skal reguleringen tilskynde 
selskaberne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig op-
lever en god, pålidelig og effektiv transport af el. 

5. Et elnetselskabs økonomiske effektivitet i driften bliver opgjort vha. 
den såkaldte netvolumenmodel, som med dette års afgørelse anvendes for 8. 
gang. Ved at anvende netvolumenmodellen kan Sekretariatet for Energitil-
synet vurdere, hvor omkostningseffektivt et elnetselskab er til at drive sit 
eget elnet set i forhold til, hvor omkostningseffektive andre elnetselskaber 
ville være til at drive et tilsvarende elnet.  

6. Netvolumenmodellen benchmarker på elnetselskabernes relative om-
kostninger og tager således højde for variation i elnetselskabernes individu-
elle sammensætning af elnettet. Konkret sker dette ved, at 
netvolumenmodellen tager højde for variation i størrelse og opbygning af 
elnetselskabernes net, før elnetselskabernes omkostninger bliver sammen-
lignet. Metoden muliggør en sammenligning af f.eks. et elnetselskab med 
mange transformere og få kilometer ledning med et selskab, der har færre 

                                                 
1 Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar 
i reguleringsåret (pristalsfremskrivning af reguleringsprisen fra året før) og virksomhedens 
forventede mængde leveret elektricitet (kWh) for det følgende reguleringsår, jf. § 3 i BEK 
nr. 335 af 15. april 2011. 
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transformere og flere kilometer ledning. Den anvendte metode i netvolu-
menmodellen er valgt, fordi den på en forholdsvis enkel og gennemsigtig 
måde muliggør en sammenligning af elnetselskabernes omkostninger ved at 
drive elnettet. 

7. Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at metoden til håndtering 
af smart grid i benchmarkingen i 2014 mest hensigtsmæssigt bør forblive 
uændret fra afgørelsesårene 2012 og 2013, da det fortsat er uafklaret hvad 
smart grid er. Det betyder, at alle omkostninger til smart grid investeringer i 
regnskabsåret 2013 kan holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære 
omkostninger. 

8. Sekretariatet for Energitilsynet har i 2014 fået indarbejdet de fjernaflæ-
ste målere i benchmarkingmodellen igen. Sekretariatet for Energitilsynet 
vurderede det hensigtsmæssigt at indhente konsulentbistand til at bistå med 
implementeringen, og sekretariatet har derfor fået bistand fra konsulenthuset 
Incentive. Som resultat af dette indgår fjernaflæste målere med en ny drifts-
ækvivalent, en ny afskrivningsækvivalent samt en individuel selskabsspeci-
fik korrektion for eventuelle forskelle i regnskabspraksis.  

9. Det er sekretariatets vurdering, at den nye implementering af fjernaflæ-
ste målere tager højde for eventuelle forskelle i selskabernes valg af regn-
skabspraksis, herunder afskrivningsgrundlag samt valg af 
afskrivningsperiode. 

10. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede 
analyse af fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed samt selska-
bernes høringssvar på ny vurderet den funktionelle sammenhæng mellem 
observationerne. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at den mest hen-
sigtsmæssige metode for korrektion for fordyrende rammevilkår som følge 
af kundetæthed sker ved at udmønte gennemsnittet af de beregnede krav ved 
anvendelse af hhv. modellen med en logaritmisk og lineære korrektion – og 
det vil således være en ændring i forhold til de tidligere år. 

11. Effektiviseringskravet for den økonomiske benchmarking fastsættes i 
forhold til selskabernes effektiviseringspotentiale, men der medregnes i 
årets effektiviseringskrav alene en fjerdedel af det opgjorte effektiviserings-
potentiale. Dette gøres ud fra en betragtning om, at det er rimeligt at antage, 
at et selskab på et konkurrenceudsat marked ville være nødt til at indhente 
sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig periode. 

12. Sekretariatet for Energitilsynet udmelder kravene om reduktion af ind-
tægtsrammerne som procentdele af elnetselskabernes påvirkelige omkost-
ninger – dvs. driftsomkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete 
ekstraordinære driftsomkostninger. Effektiviseringskravet fra benchmarkin-
gen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i 2013 er varigt og gæl-
dende fra reguleringsåret 2015.  
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13. Sekretariatet for Energitilsynet måler et elnetselskabs kvalitet i leve-
ringen af el ved elnetselskabets leveringssikkerhed. Denne bliver opgjort 
ved antallet af afbrud og varigheden af afbrud, der opstår i elnettet. Sekreta-
riatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskabernes kvalitet i levering på 
både aggregeret niveau og på enkeltkundeniveau. 

14. Modellen for benchmarking af kvalitet i levering af el på aggregeret 
niveau tager afsæt i selskabernes afbrudsstatistik og tager desuden højde for 
en række forhold, herunder bl.a. forskellige spændingsniveauer.  

15. I modellen for benchmarking af kvalitet i levering på enkeltkundeni-
veau udarbejder Sekretariatet for Energitilsynet udelukkende en benchmar-
king af elnetselskaberne på spændingsniveauerne 0,4 kV og 1-24 kV.  

16. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat tærskelværdier for tilfreds-
stillende kvalitet i levering på både aggregeret niveau og for enkeltkundeni-
veau.  

17. Elnetselskaber, der har en mindre tilfredsstillende kvalitet i levering af 
el, pålægges krav om etårige midlertidige reduktioner i indtægtsrammen. 
Reduktionen af selskabernes indtægtsrammer gælder derfor udelukkende for 
reguleringsåret 2015.  

18. På aggregeret niveau kan et elnetselskab, der har mindre tilfredsstillen-
de kvalitet i leveringen, blive pålagt et samlet krav på op til 2 pct. af selska-
bets påvirkelige omkostninger i 2013, og på enkeltkundeniveau kan et 
elnetselskab ligeledes pålægges et samlet krav på op til 2 pct. af selskabets 
påvirkelige omkostninger i 2013.  

19. Et elnetselskab kan således maksimalt blive pålagt et samlet krav for 
mindre tilfredsstillende kvalitet på 4 pct. af selskabets påvirkelige omkost-
ninger. For kvalitet i levering overskrider 3 selskaber samlet set tærskelvær-
dierne på aggregeret niveau, mens 6 selskaber overskrider tærskelværdierne 
på enkeltkundeniveau. Ingen selskaber bliver pålagt de maksimale krav. 

20. Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige mid-
lertidige reduktioner 82,1 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 2015. 
Heraf udgør varige effektiviseringskrav 81,9 mio. kr. og etårige, midlertidi-
ge reduktioner 0,2 mio. kr. 

21. Reduktionerne vil fremgå af Sekretariatet for Energitilsynets udmel-
ding af indtægtsrammer for 2015. I det tilfælde, at et selskab ikke har redu-
ceret sine indtægter i overensstemmelse med de pålagte 
effektiviseringskrav, bliver selskabet pålagt en tilbagebetaling til forbruger-
ne i det efterfølgende reguleringsår. 
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3. Sagsfremstilling 

3.1. Indledning 

24. Det er ikke samfundsøkonomisk optimalt at have to eller flere parallel-
le elnet i et område. Hvert elnetselskab har derfor monopol på at transporte-
re el i et geografisk område. Markedet for transport af el er således ikke 
konkurrencepræget, og elnetselskaberne er dermed ikke underlagt de samme 
incitamenter til effektivisering som selskaber, der agerer på et konkurrence-
præget marked. Elnetselskabernes økonomi er derfor siden 1. januar 2005 
blevet reguleret i form af den såkaldte indtægtsrammeregulering.  

25. Indtægtsrammereguleringen blev for første gang i 2007 suppleret med 
en benchmarking af selskabernes økonomiske effektivitet. Fra 2008 blev 
denne effektivitetsregulering yderligere suppleret med en benchmarking af 
elnetselskabernes kvalitet i levering af el som i 2011 blev udvidet med en 
benchmarking af afbrudsvarigheden på enkeltkundeniveau. 

26. De regulerede elnetselskaber kan opdeles i tre typer: 50 kV selskaber 
(2 stk.), distributionsselskaber (48 stk.) og transformerforeninger (21 stk.). 
Distributionsselskaber driver hovedsageligt elnet på spændingsniveauer un-
der 60 kV. Transformerforeninger er mindre selskaber, der historisk er ble-
vet rubriceret i en selvstændig gruppe, da disse selskabers omsætning var 
lavere end almindelige større distributionsselskaber. Ejerforholdene er vidt 
forskellige mellem selskaberne, idet der både er forbrugerejede andelssel-
skaber, kommunalt ejede (aktie)selskaber og ét enkelt statsligt ejet aktiesel-
skab. 

27. Hensigten med benchmarkingen af selskabernes økonomiske effektivi-
tet er at tilnærme de konkurrencevilkår, som selskaber er underlagt på et 
konkurrencepræget marked.  

28. Sigtet med benchmarkingen af elnetselskabernes kvalitet i leveringen 
er at sikre, at elnetselskaberne ikke effektiviserer driften på en måde, som 
går ud over kvaliteten i leveringen af el.  

29. Samlet set tilsigter effektivitetsreguleringen dermed elnetselskaberne 
til at øge den økonomiske effektivitet samtidig med, at forbrugerne stadig 
oplever en god, pålidelig og effektiv transport af el til den lavest mulige 
pris. 

30. På baggrund af benchmarkingen udmelder Energitilsynet et individuelt 
effektiviseringskrav til hvert selskab, som efterfølgende udmøntes via en re-
duktion af det pågældende selskabs indtægtsramme. 

31. Sekretariatet for Energitilsynet har siden den første benchmarking i 
2007 løbende videreudviklet og forbedret den oprindelige benchmarking-
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model som led i det almindelige arbejde med benchmarkingen. Herudover 
skal Energitilsynet mindst hvert fjerde år foretage en revision af grundlaget 
for benchmarkingen. Denne revision blev senest foretaget i forbindelse med 
benchmarkingen i 2011. 

32. Elnetselskaberne har i forbindelse med årets benchmarking indberettet 
afbrudsstatistik inden den 31. marts 2014 og indberettet reguleringsregnska-
ber samt netkomponenter inden den 31. maj 2014. 

33. Elnetselskaberne har ligesom tidligere år kunnet indsende ansøgninger 
om såkaldte ekstraordinære omkostninger, der ikke skal indgår i driftsom-
kostningerne i forbindelse med årets benchmarking.  

34. De efterfølgende afsnit giver først en oversigt over høringsprocessen. 
Derefter følger en beskrivelse af lovgrundlaget for benchmarking af elnet-
selskaberne efterfulgt af en gennemgang af metoden for benchmarkingen og 
de indkomne data. Afslutningsvis følger de samlede resultater af den øko-
nomiske og kvalitetsmæssige benchmarking af selskaberne. Sekretariatet for 
Energitilsynet har endvidere udarbejdet en række supplerende beskrivelser 
og analyser, jf. bilagsmaterialet. 

3.2. Høring 

35. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 19. september 2014 
et udkast til tilsynsnotat, diverse bilag samt beregningsgrundlaget for 
benchmarkingen af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i høring hos 
branchen. 

36. Sekretariatet sendte endvidere udkastet i en 2. høringsrunde den 30. 
oktober 2014. Denne høringsrunde blev gennemført, da Sekretariatet for 
Energitilsynet i første høringsrunde modtog høringssvar, hvori selskaberne 
tilkendegav deres uenighed i forbindelse med den anvendte metode til kun-
detæthedskorrektionen. Det var således kun dette ene forhold, som selska-
berne kunne fremsende bemærkninger til i 2. høringsrunde. 

37. Elnetselskaberne fik frist til den 10. oktober 2014 hhv. den 6. novem-
ber 2014 til at indgive høringssvar til det fremsendte materiale. Sekretariatet 
for Energitilsynet har modtaget høringssvar fra: 

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

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

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

 
38. Alle høringssvar fremgår af bilag 8. 

39. To af de indkomne høringssvar var mere omfattende end de øvrige. 
Dette drejer sig om høringssvar fra Dansk Energi og DONG Energy Eldi-
stribution. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor adresseret disse to hø-
ringssvar i to særskilte notater, jf. bilag 9 og 10. 

40. Hovedsynspunkterne i høringssvarene er opsummeret nedenfor: 

1. Der bør tages højde for allerede realiserede effektiviseringer i 
branchen. 

2. Den anvendte metode til kundetæthedskorrektion ændres arbit-
rært fra år til år og skaber stor usikkerhed om størrelsen på ud-
møntede effektiviseringskrav. 

3. Sekretariatet for Energitilsynet bør analysere, hvorvidt investe-
ringstidspunktet har betydning for størrelsen af omkostningerne i 
forbindelse med opsætning af fjernaflæste målere. 

 
41. Ad 1) Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at der allerede i Se-
kretariatets benchmarkingmodel bliver taget højde for disse effektiviseringer 
i de udmeldte krav. Modellen tager højde for tidligere effektiviseringer ved, 
at selskabernes omkostningsgrundlag i benchmarkingen bliver reduceret 
som følge af effektiviseringerne, hvilket alt andet lige medfører, at selska-
berne i den efterfølgende benchmarkingafgørelse får udmålt et lavere poten-
tiale sammenlignet med det udmålte potentiale, hvis selskabet ikke havde 
effektiviseret sig. 

42. Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af hørings-
svar i bilag 9 ad 2) samt bilag 10 ad 4), hvor denne problemstilling er uddy-
bet. 

43. Ad 2) Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i dette forhold. Det 
er ej heller korrekt, at valg af kundetæthedskorrektion træffes på et ufuld-
stændigt grundlag uden statistisk belæg. Sekretariatet har altid valgt korrek-
tions metode ud fra den sammenhæng der er bedst understøttet af data.  

44. Sekretariatet for Energitilsynet har dog på baggrund af høringssvarene 
foretaget en fornyet vurdering af kundetæthedskorrektionen, da sekretariatet 
er enig i, at valget af metode til kundetæthedskorrektion kan have en væ-
sentlig betydning for selskaberne.  
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45. Sekretariatet for Energitilsynet har således ændret kundetæthedskor-
rektionen fra at følge en logaritmisk sammenhæng til at være bestemt med 
udgangspunkt i et gennemsnit af en logaritmisk og en lineær sammenhæng. 

46. Sekretariatet for Energitilsynet henviser til adresseringen af hørings-
svar i bilag 9 ad 4), hvor denne problemstilling er uddybet. 

47. Ad 3) Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det generelt må 
forventes, at investeringstidspunktet kan have betydning for de gennemsnit-
lige omkostninger. Den teknologiske udvikling i samfundet har betydning 
for omkostningsniveauet for langt de fleste tekniske komponenter og pro-
dukter. 

48. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at selskabernes valg af instal-
lationstidspunkt er en separat investeringsbeslutning, og finder således, at 
selskaber, der har installeret fjernaflæste målere i f.eks. 2006, ikke skal be-
handles anderledes end selskaber, der har installeret fjernaflæste målere i 
f.eks. 2013. 

49. Sekretariatet for Energitilsynet har samlet sekretariatets bemærkninger 
til de øvrige selskabers høringssvar i bilag 11. 
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4. Lovgrundlag 
50. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser 
m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det 
efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lov-
grundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt 
i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle 
retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutnings-
vis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning retskilden har for 
den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurde-
ringer af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennem-
gangen.  

51. En række bestemmelser i elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 
1329 af 25. november 2013) og i indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 
335 af 15. april 2011) er relevante i forbindelse med Sekretariatet for Ener-
gitilsynets benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet og 
kvalitet i levering. 

52. Lovhjemlen til udstedelsen af indtægtsrammebekendtgørelsen og fast-
sættelsen af effektiviseringskrav til elnetselskaberne følger af elforsynings-
lovens § 70, stk. 2, og § 70, stk. 9. Heraf fremgår det, at elnetselskaberne 
reguleres ved en indtægtsramme under hensyn til den enkelte virksomheds 
effektiviseringspotentiale.  

§ 70, stk. 2: Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for al-
le berørte virksomheder […] 

§ 70, stk. 9: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en 
indtægtsramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkel-
te virksomheds effektiviseringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regional 
transmissionsvirksomhed ikke overholder fristen for indsendelse af de nødvendige 
oplysninger eller afgiver mangelfulde eller fejlagtige oplysninger til brug for Energi-
tilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af effektiviteten, kan Energi-
tilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Energitilsynet kan for 
virksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til løsning af denne op-
gave. Den foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de nødvendige oplysninger er 
fremsendt og dokumenteret. En eventuel efterfølgende justering af indtægtsrammen 
som følge af de indsendte oplysninger vil ske for det næstfølgende regnskabsår. 

53. Elforsyningslovens § 70, stk. 10, indeholder en hjemmel for ministeren 
til at fastsætte regler om, at der ved opgørelse af effektiviseringspotentiale 
skal tages hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet med tilhørende 
ydelser, som selskabet skal gennemføre som bevillingshaver. Ministeren har 
udnyttet hjemlen til udstedelse af regler vedrørende benchmarking af sel-
skabernes økonomiske effektivitet og leveringskvalitet, jf. indtægtsramme-
bekendtgørelsen. 

§ 70, stk. 10: Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der ved opgø-
relsen af effektiviseringspotentialet skal tages hensyn til kvaliteten af den transport 
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af elektricitet med tilhørende ydelser, som virksomheden skal gennemføre som be-
villingshaver, jf. § 20, stk. 1. 

54. Bestemmelserne for benchmarkingen af elnetselskabernes effektivitet 
fastsættes i indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26-27. Af § 26, stk. 1, føl-
ger det, at Energitilsynet skal foretage benchmarkingen årligt. 

§ 26: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres økonomi-
ske effektivitet og kvalitet i leveringen. 

55. § 26, stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen giver Energitilsynet 
hjemmel til at indsamle relevante oplysninger fra selskaberne samt til at 
håndtere mangelfulde, fejlbehæftede eller for sent indkomne oplysninger. 

Stk. 2: Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, der indsendes 
til Energitilsynet, efter regler fastsat af Energitilsynet. 

Stk. 3: Såfremt en virksomhed indsender mangelfulde eller fejlbehæftede oplysnin-
ger, eller indsender oplysningerne efter den fastsatte tidsfrist, kan Energitilsynet 
fastsætte foreløbige værdier. Energitilsynet kan, for virksomhedens regning, anven-
de ekstern bistand til værdifastsættelsen. De foreløbige værdier erstattes af virksom-
hedens egne tal, når disse er fremsendt til Energitilsynet med behørig 
dokumentation. 

56. Sekretariatet for Energitilsynet foretager løbende opdateringer og ju-
steringer af den eksisterende benchmarking for at sikre den mest korrekte 
fastsættelse af selskabernes effektiviseringskrav. Herudover skal grundlaget 
for benchmarkingen minimum hvert fjerde år fra og med 2007 tages op til 
revision, jf. § 26, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Denne revision 
blev senest foretaget i 2011. 

Stk. 4: Grundlaget for benchmarkingen tages fra og med regnskabsåret 2007 op til 
revision mindst hvert fjerde år med henblik på eventuelle justeringer og inddragelse 
af nye vurderingskriterier. 

57. Energitilsynet skal offentliggøre resultaterne af benchmarkingen samt 
den anvendte metode. Derudover skal energibesparende aktiviteter holdes 
ude af benchmarkingen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 26, stk. 5-6. 

Stk. 5: Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for benchmar-
kingen offentliggøres af Energitilsynet. 

Stk. 6: Omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 16, stk. 3, indgår ikke i 
benchmarkingen. 

58. Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige 
for så vidt angår økonomisk effektivitet og etårige for kvalitet i leveringen, 
jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 27. 

§ 27: Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt individuelle ef-
fektiviseringskrav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. § 26, stk. 1. 
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Stk. 2: Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af den økonomi-
ske effektivitet, gennemføres som en procentvis varig reduktion af den enkelte virk-
somheds reguleringspris eller rådighedsbeløb. Effektiviseringskrav, der 
fremkommer ved benchmarkingen af kvalitet i leveringen, gennemføres som en pro-
centvis 1-årig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller rådigheds-
beløb. 

Stk. 3: Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. § 26, stk. 3, ville 
have givet anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen 
finde sted i forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægts-
ramme for det næstfølgende reguleringsår. For sent indsendte oplysninger giver ikke 
anledning til genberegning af benchmarkingen. 

59. Energitilsynet har fastsat regler for, hvilke oplysninger benchmarkin-
gen skal baseres på og har fastsat en tidsfrist for indsendelse af disse oplys-
ninger, jf. § 26, stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Der henvises til 
vejledningerne om henholdsvis kvalitet i leveringen og om netkomponenter 
på Energitilsynets hjemmeside: 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/benchmark-kvalitet-i-levering/ 
http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/benchmark-netkomponenter/ 

4.1. Energiklagenævnets praksis 

60. Der er ikke fastsat nogle nærmere specificerede krav til Energitilsynets 
benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i le-
veringen, jf. elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen.  Ind-
tægtsrammebekendtgørelsen giver dermed en ganske bred hjemmel for 
Energitilsynet i relation til gennemførelsen af benchmarkingen, herunder til 
konkret metodevalg og til etablering af relationen mellem benchmarkingre-
sultaterne og effektiviseringskravenes størrelse.  

61. Dette er blevet bekræftet i Energiklagenævnets afgørelser af 5. maj 
20082, 20. april 20093, 18. maj 20104 og 6. juni 20115, der generelt stadfæ-
ster de fire tilsynsafgørelser ”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 
2008” af 27. september 2007, ”Reduktion af elnetselskabernes indtægts-
rammer for 2009” af 27. oktober 2008, ”Reduktion af elnetselskabernes ind-
tægtsrammer for 2010” af 28. september 2009 og ”Effektiviseringskrav til 
elnetselskaber for 2011” af 25. oktober 2010. 

62. Af Energiklagenævnets bemærkninger i afgørelsen af 5. maj 2008 
fremgår det, at Energiklagenævnet ikke finder grundlag for at antage, at net-
volumenmodellen er baseret på usaglige hensyn, eller at benchmarking ba-
seret på enhedsomkostninger er uegnet som grundlag for vurderingen af 

                                                 
2 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 11-538, 11-539, 11-540. 
3 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-273, 1011-277, 1011-331. 
4 Energiklagenævnets afgørelse, J nr.: 1011-346. 
5 Energiklagenævnets afgørelser, J.nr.: 1011-10-9-14, 1011-10-12-11. 
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selskabernes effektivitet. Endvidere fremgår det, at der i grundlaget for 
Energitilsynets skøn ved anvendelsen af den valgte model for benchmar-
king, ikke er påvist væsentlige metodemæssige eller faktuelle fejl. 

63. Energiklagenævnet anfører i afgørelsen: 

[…] 

Efter en samlet vurdering finder Energiklagenævnet herefter ikke grundlag for at til-
sidesætte Energitilsynets udmelding af effektiviseringskrav til klager som urimelig. 
Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn 
ved fastsættelsen af effektiviseringskravet, at den af Energitilsynet valgte metode må 
anses for egnet til vurdering af elnetselskabernes effektivitet og i øvrigt baseret på 
saglige hensyn, samt at der ikke ses at foreligge oplysninger om klagers særlige for-
hold, herunder oplysninger om klagers effektiviseringspotentiale, som kan føre til, 
Energitilsynets skøn i det konkrete tilfælde må anses for urimeligt. 

Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 27. september 2007. 

64. I Energiklagenævnets bemærkninger i afgørelsen af 20. april 2009 
henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 5. maj 2008, hvor det er fast-
slået, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektivise-
ringskrav, og at Energiklagenævnet fandt, at netvolumenmodellen samt 
korrektionsmetoden for fordyrende rammevilkår var egnet grundlag for vur-
deringen af elnetselskabernes effektivitet.  

65. Energiklagenævnet anfører endvidere i afgørelsen: 

[…] 

Det er endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at anvendelse af netvolumenmodel-
len i kombination med korrektioner for fordyrende rammevilkår generelt medfører 
en individuel vurdering af selskaberne og deres effektiviseringspotentiale. 

66. Med afgørelsen af 28. september 2009 pålagde Energitilsynet for første 
gang elnetselskaberne et generelt effektiviseringskrav. Energitilsynet redu-
cerede endvidere den såkaldte benchmarkingfraktil fra 25 pct. for alle tre 
grupper af elnetselskaber til 10 pct. for distributionsselskaber og 20 pct. for 
transformerforeninger og de regionale transmissionsselskaber. Endeligt for-
kortede Energitilsynet den effekt et historisk opbygget effektiviseringspo-
tentiale skulle have på årets effektiviseringskrav (benævnt 
indhentningsperiode). Denne blev nedsat til 5 år for distributionsselskaber 
og transformerforeninger samt til 7 år for regionale transmissionsselskaber, 
hvor den før var 18 år for alle typer af elnetselskaber.   

67. Energitilsynet reducerede i afgørelsen af 30. oktober 2011 tidsperioden 
til indhentning af effektiviseringspotentialet for distributionsselskaberne fra 
fem til fire år. Dette betød i praksis, at selskabernes indtægtsrammer for 
2012 blev reduceret med 25 pct. af deres effektiviseringspotentiale i stedet 
for 20 pct. For at indhente de mest effektive selskaber skal de mindre effek-
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tive selskaber imidlertid 1) realisere det effektiviseringspotentiale, der be-
regnes i benchmarkingen og 2) foretage yderligere løbende omkostningsre-
duktioner i samme tempo som de mest effektive selskaber. På baggrund af 
selskabernes uændrede effektiviseringspotentiale fandt Energitilsynet i 2011 
det rimeligt at reducere perioden fra fem til fire år. Perioden er således sta-
dig indenfor (og i den høje ende) af det vurderede interval. 

68. Energiklagenævnet bemærkede hertil d. 13. juni 20126: 

Som anført beror det på en skønsmæssig vurdering, hvor lang effektiviseringsperio-
den skal være. Energiklagenævnet finder ikke grundlag for at antage, at Energitilsy-
nets nedsættelse af perioden til indhentelse af effektviseringspotentialet fra fem til 
fire år er baseret på usaglige hensyn eller er uproportionel. Energiklagenævnet finder 
endvidere ikke, at der i sagens akter eller i det af klagerne fremførte, er grundlag for 
at tilsidesætte Energitilsynets skønsmæssige nedsættelse af perioden. Energiklage-
nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at Energitilsynet ikke ses at have inddraget 
usaglige hensyn i analysen, som skærpelsen af perioden er baseret på. Energiklage-
nævnet har endvidere lagt vægt på, at de faktisk udmeldte effektiviseringskrav af-
hænger af elnetselskabernes individuelle effektiviseringspotentialer baseret på 
selskabernes individuelle omkostninger og elnet. Der er således fortsat tale om en 
individuel udmelding af effektiviseringskrav til hvert enkelt selskab. Nedsættelsen af 
tidshorisonten ses endvidere ikke at føre til urimelige resultater for de enkelte elnet-
selskaber. Endelig har Energiklagenævnet lagt vægt på, at såfremt netselskaberne fo-
retager de effektiviseringer, som Energitilsynet har fastsat, vil de mindre effektive 
selskaber opnå en højere omkostningseffektivitet ved benchmarkingen for 2013, end 
hvis perioden ikke var blevet reduceret. Som anført af Energitilsynet, vil dette føre 
til en mindre spredning mellem de mindre effektive selskaber og de mest effektive 
selskaber. Energiklagenævnet bemærker dog, at en reduktion af spredningen ikke i 
sig selv er formålet med indtægtsrammereguleringen. Energiklagenævnet stadfæster 
således afgørelsen. 

69. I forbindelse med Energiklagenævnets afgørelse af 18. maj 20107 valg-
te Energiklagenævnet dog at give klager medhold i, at Energitilsynet ikke 
har hjemmel til at pålægge elnetselskaberne et generelt effektivitetskrav. I 
forbindelse med afgørelsen af benchmarkingen udarbejdet i 2009 havde 
Energitilsynet således pålagt elnetselskaberne et generelt effektiviserings-
krav på 0,6 pct. af elnetselskabernes påvirkelige omkostninger. De 0,6 pct. 
svarede til den gennemsnitlige produktivitetsvækst i den markedsmæssige 
økonomi samlet set over perioden 1993-2007.  

70. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets øvrige metodemæssige 
valg i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 28. september 2009. 
Energiklagenævnet stadfæstede dermed i 2010 Energitilsynets skærpelse af 
benchmarkingfraktiler og perioder til at indhente et historisk opbygget ef-
fektiviseringspotentiale. Derudover stadfæstede Energiklagenævnet Energi-
tilsynets metodevalg, hvad angår korrektion for fordyrende rammevilkår.   

                                                 
6 Energiklagenævnets afgørelse, j nr 1011-11-26-39. 
7 Energiklagenævnets afgørelse, j nr. 1011-346. 
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71. Sekretariatet for Energitilsynet har taget Energiklagenævnets afgørelse 
til efterretning, og har derfor undladt at give elnetselskaberne et generelt ef-
fektiviseringskrav ved efterfølgende års benchmarking.  

72. I forbindelse med afgørelsen af 25. oktober 2010 vurderede Energitil-
synet, at pålagte kabelomlægninger på de højere spændingsniveauer ikke 
kunne betragtes som ekstraordinær. Energitilsynet vurderede, at ekstraordi-
nære omkostninger i sagens natur generelt ikke omfatter relativt hyppigt fo-
rekomne omkostninger. Derudover kan en omkostning kun betegnes som 
ekstraordinær, såfremt selskaberne ikke kunne have undgået denne omkost-
ning. Energitilsynet valgte dog at trække omkostninger til kabelomlægning 
ud af selskabets påvirkelige omkostninger.  

73. Energiklagenævnet stadfæstede afgørelsen d. 6. juni 20118 og tilslutte-
de sig Energitilsynets vurdering af, at dette i den konkrete sag var udtryk for 
en rimelig afvejning mellem hensynet til effektivitet i den ordinære drift, og 
hensynet til at selskabet ikke kunne undgå at gennemføre kabellægningen. 
Derudover stadfæstede Energiklagenævnet Energitilsynets metodevalg for 
så vidt angår fordyrende rammevilkår. 

74. Energiklagenævnet ophævede og hjemviste den 7. maj 20129 Energitil-
synets afgørelser om fristen for fremsendelse af oplysninger til Energitilsy-
net af 31. oktober 2011. Energiklagenævnet bemærkede: 

[…] 
 
Energiklagenævnet bemærker dog, at sagsbehandlingen i forbindelse med udmel-
dingen af indtægtsrammer for elnetselskaberne skal tilrettelægges på en sådan måde, 
at en eventuel anvendelse af undtagelsesbestemmelserne begrænses mest muligt. 
Energiklagenævnet bemærker hertil, at Energitilsynet efter det oplyste tidligere har 
medtaget oplysninger, som er indsendt til tilsynet efter den at tilsynet fastsatte frist, 
og at Energitilsynet har kunne administrere dette.  
 
[…] 
 
Sagen hjemvises herefter til Energitilsynet til fornyet behandling, således at tilsynet 
kan foretage en konkret vurdering af, hvorvidt inddragelse af de indsendte oplysnin-
ger i benchmarkingen for 2011 var praktisk mulig set i forhold til, at benchmarkin-
gen skal foretages årligt.  

75. Sekretariatet vurderede ved årets benchmarking, at ekstraordinære om-
kostninger anmeldt efter den udmeldte frist d. 1. juni og korrektioner i al-
mindelighed anmeldt efter høringsfristen d. 26. august 2011, ikke kunne 
medtages i årets afgørelse. For sent indsendte oplysninger ville i stedet blive 
justeret med virkning for det næstfølgende år, jf. § 70, stk. 9 i elforsynings-
loven. Det fremgår af § 70, stk. 9, at såfremt en netvirksomhed ikke over-
holder fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger kan 
                                                 
8 Energiklagenævnets afgørelse, j nr. 1011-10-12-11. 
9 Energiklagenævnets afgørelser, j.nr. 1011-76-11 til 1011-80-11. 
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Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Den 
foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de nødvendige oplysninger er 
fremsendt og dokumenteret. En eventuel efterfølgende justering af indtægts-
rammen som følge af de indsendte oplysninger vil ske for det næstfølgende 
regnskabsår. 

76. Energiklagenævnet vurderede, at sekretariatets fortolkning af § 70, stk. 
9, betyder, at elnetselskabernes ret til partshøring i forvaltningslovens § 19 
reelt bliver indholdsløs. Det var endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at 
fravigelse af almindelige forvaltningsretslige principper og forvaltningslo-
vens regler kræver klar lovhjemmel. Endvidere fandt Energiklagenævnet, at 
udtrykket ”den udmeldte” indtægtsramme skal forstås som Energitilsynets 
endelige afgørelse overfor elnetselskaberne. På den baggrund fandt Energi-
klagenævnet, at Energitilsynets foreløbige værdier skal erstattes med senere 
indsendte, dokumenterede oplysninger, når disse er modtaget inden Energi-
tilsynets endelige afgørelse. 

77. Energiklagenævnet fandt således ikke hjemmel til, at Energitilsynet 
generelt kan undlade at inddrage oplysninger, alene fordi de er modtaget ef-
ter den fastsatte anmeldelsesfrist. Imidlertid kan der i praksis være en græn-
se for, hvor sent oplysninger kan indsendes til Energitilsynet samtidigt med, 
at tilsynet kan overholde kravet om at udmelde indtægtsrammerne årligt 
som beskrevet i § 70, stk. 9. Energiklagenævnet fandt derfor, at det på bag-
grund af en konkret vurdering i hvert tilfælde må vurderes, om medtagelse 
af for sent indsendte oplysninger vil medføre, at Energitilsynet ikke kan 
udmelde indtægtsrammerne rettidigt. 

78. Sekretariatet for Energitilsynet har taget Energiklagenævnets afgørelse 
til efterretning og har derfor fundet det nødvendigt at revidere tidsplanen for 
benchmarkingen. Således vil den endelige afgørelse vedr. selskabernes ef-
fektiviseringskrav blive truffet på årets sidste tilsynsmøde den 16. december 
2014. Ændringen er foretaget for at kunne nå at medtage flest mulige infor-
mationer fra selskaberne i afgørelsen.  

79. Energiklagenævnet stadfæstede endvidere den 7. maj 2012 Energitil-
synets afgørelse af 31. oktober 2011 om at undlade korrektion for geogra-
fisk fordyrende rammevilkår på vestkysten (korrosion, vindpåvirkning, stort 
antal decentrale produktionsenheder og manglende kundetæthed). Dette var 
fjerde gang, at selskaberne påklagede dette forhold.  Energiklagenævnets 
afgørelse blev anket til byretten i Holstebro. Retten i Holstebro afsagde dom 
d. 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011, hvor Energiklagenævnet blev fri-
fundet. Retten i Holstebro bemærkede bl.a., at: 

<…> Det fremgår dog samtidig af skønsrapporten, et eventuelle meromkostninger 
på grund af klimapåvirkningen ofte vil være marginalomkostninger i forbindelse 
med de regelmæssige eftersyn. Dette underbygges af Energitilsynets analyse af kor-
rosion, som ikke har påvist forøgede omkostninger for virksomheder beliggende ved 
Vestkysten, og som skønsmændene har erklæret sig enige i. Det er endvidere påpe-
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get i skønsrapporten, at virksomhedernes regnskaber ikke er indrettet således, at 
eventuelle meromkostninger har kunnet udskilles. Virksomhederne har heller ikke 
under sagen dokumenteret at have haft ekstraomkostninger til maling eller andet. 
 
<…> Det kan ikke i sig selv føre til en anden vurdering, at der efter ordningen, som 
var gældende forud for 2004, skete korrektion for fordyrende forhold for en virk-
somheds ekstraordinære driftsomkostninger ved anlæg, der var placeret i et korrosivt 
miljø som for eksempel i nærheden af Vesterhavet. 
 
<…> er der heller ikke grundlag for at tilsidesætte Energiklagenævnets afgørelse 
om, at lav kundetæthed eller decentral elproduktion ikke har været fordyrende ram-
mevilkår, idet skønsrapporten tværtimod bekræfter den statistiske berettigelse af, at 
høj kundetæthed anses som et fordyrende rammevilkår. Der er herefter heller ikke 
grundlag for at antage, at Energiklagenævnets afgørelser skulle være i strid med reg-
len om pligtmæssigt skøn, lighedsgrundsætningen eller andre almindelige forvalt-
ningsretlige principper. 
 
Det bemærkes herved, at der som led i en aftale med Elfor (nu Dansk Energi-Net) 
blev vedtaget en valgfri ændring af reguleringen af net- og transmissions-
virksomhedernes indtægtsrammer fra og med 2004, som indebar en overgang fra 
omkostningsbestemte indtægtsrammer til indbyggede prisloft på 2004 niveau, og 
som samtlige net- og transmissionsvirksomheder valgte at overgå til. Den eventuelle 
forskel i de enkelte virksomheders fremtidige priser afhængig af deres prispolitik i 
2004 fremgik således som en forudsætning for den nye regulering, som virksomhe-
derne kunne undlade at tilslutte sig, og som allerede af den grund ikke udgør en for-
skelsbehandling af en virksomhed. 
 
Eftersom den hidtidige adgang til korrektion for fordyrende forhold i tilfælde af en 
virksomheds ekstraordinære driftsomkostninger ved anlæg placeret i et korrosivt 
miljø blev forladt som led i den ændrede regulering, er dette således heller ikke ud-
tryk for en administrativ praksisændring uden grundlag. 
 
Endeligt bemærkes, at det som anført ovenfor fremgår af bekendtgørelsen om ind-
tægtsrammer for virksomhederne, at benchmarkingen baseres på virksomhedens eg-
ne oplysninger. Herefter <…>, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at 
officialprincippet ikke er iagttaget. 

80. Energiklagenævnet stadfæstede den 13. juni 201210 Energitilsynets af-
gørelse af 31. oktober 2011 om reduktion af tidshorisonten til indhentning af 
effektiviseringspotentiale samt om beregningsmetoden til fastsættelse af 
benchmarkbasis.  

Som anført beror det på en skønsmæssig vurdering, hvor lang effektiviseringsperio-
den skal være. Energiklagenævnet finder ikke grundlag for at antage, at Energitilsy-
nets nedsættelse af perioden til indhentelse af effektviseringspotentialet fra fem til 
fire år er baseret på usaglige hensyn eller er uproportionel. Energiklagenævnet finder 
endvidere ikke, at der i sagens akter eller i det af klagerne fremførte er grundlag for 
at tilsidesætte Energitilsynets skønsmæssige nedsættelse af perioden. Energiklage-
nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at Energitilsynet ikke ses at have inddraget 
usaglige hensyn i analysen, som skærpelsen af perioden er baseret på. Energiklage-
nævnet har endvidere lagt vægt på, at de faktisk udmeldte effektiviseringskrav af-
hænger af elnetselskabernes individuelle effektiviseringspotentialer baseret på 

                                                 
10 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-11-26-39. 
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selskabernes individuelle omkostninger og elnet. Der er således fortsat tale om en 
individuel udmelding af effektiviseringskrav til hvert enkelt selskab. Nedsættelsen af 
tidshorisonten ses endvidere ikke at føre til urimelige resultater for de enkelte elnet-
selskaber. Endelig har Energiklagenævnet lagt vægt på, at såfremt netselskaberne fo-
retager de effektiviseringer, som Energitilsynet har fastsat, vil de mindre effektive 
selskaber opnå en højere omkostningseffektivitet ved benchmarkingen for 2013, end 
hvis perioden ikke var blevet reduceret. Som anført af Energitilsynet, vil dette føre 
til en mindre spredning mellem de mindre effektive selskaber og de mest effektive 
selskaber. Energiklagenævnet bemærker dog, at en reduktion af spredningen ikke i 
sig selv er formålet med indtægtsrammereguleringen. Energiklagenævnet stadfæster 
således Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 for så vidt angår dette punkt. 

81. Energiklagenævnet stadfæstede endvidere d. 13. juni 2012 Energitilsy-
nets beregningsmetode for fastsættelse af benchmarkbasis. 

82. Energitilsynet ændrede i afgørelsen af 30. oktober 2011 beregningsme-
toden for benchmarkbasis – dvs. den best practice alle selskaber sammen-
lignes med. Benchmarkbasis beregnes som et vægtet gennemsnit af de mest 
omkostningseffektive selskabers omkostningsindeks, hvor afgrænsningen af 
de mest effektive selskaber kaldes fraktilgrænsen. Energitilsynet vurderede, 
at den tidligere beregningsformel var uhensigtsmæssig i sin kompleksitet og 
valgte derfor en simplere og mere gennemskuelig trinvis fastsættelse af 
benchmarkbasis, hvor principperne fra den tidligere metode blev fastholdt. 
Hertil bemærkede Energiklagenævnet d. 13. juni 2012: 

Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at Energitilsynet ved ændrin-
gen af beregningen for benchmarkbasis har foretaget et metodevalg og ikke en kon-
kret beregningsfejl. Energiklagenævnet finder endvidere, at ændringen af metoden 
for beregningen ligger indenfor Energitilsynets skøn ved valg af metode for bench-
markingen. Energitilsynet har vurderet, at der var uhensigtsmæssigheder i den tidli-
gere metode og vurderet, at en ændring var påkrævet. Energiklagenævnet finder 
ikke, at det af klagerne anførte, er et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte denne 
vurdering eller foretage yderligere ændringer i metoden. Endvidere ses Energitilsy-
nets ændring af metodevalget ikke at være uproportionel eller at være urimelig, lige-
som ændringen heller ikke ses at føre til urimelige resultater for de enkelte 
elnetselskaber. 

83. Energitilsynet traf den 18. december 2012 afgørelse om effektivise-
ringskrav til elnetselskaberne for 2013. En række selskaber påklagede afgø-
relsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har truffet afgørelse i 
klagesagen den 19. august 201311. Energiklagenævnet stadfæstede brugen af 
benchmarkingmodellen, men hjemviste afgørelsen for så vidt angår omkost-
ninger til smart grid projekter og fjernaflæste målere. Konkret har Energi-
klagenævnet truffet afgørelse om, at omkostninger til smart grid og 
fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes ude af benchmar-
kingen som ekstraordinære omkostninger. Om henholdsvis fjernaflæste må-
lere og smart grid udtaler Energiklagenævnet nærmere: 

                                                 
11 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-13-3-76. 



22/55 
 

 

Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle omkostninger som 
udgangspunkt skal indgå i benchmarkingen, Energiklagenævnet finder dog, at 
benchmarkingen løbende skal tilpasses den teknologiske udvikling. Da teknologien 
endnu ikke er generelt udbredt, og da der alene foreligger et meget varierende og 
ufuldstændigt datagrundlag, finder Energiklagenævnet, at omkostningerne vedrø-
rende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes uden for benchmar-
kingen som ekstraordinære omkostninger. 

Som anført ovenfor følger det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle 
omkostninger som udgangspunkt skal indgå i benchmarkingen. Omkostningerne 
vedrørende smart grid skal derfor også på et tidspunkt indgå i benchmarkingen. Det 
er imidlertid Energiklagenævnets vurdering, at omkostningerne til smart grid på 
baggrund af omkostningernes karakter, på nuværende tidspunkt skal holdes ude af 
benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Energiklagenævnet har herved 
lagt vægt på, at den af Energitilsynet valgte metode til at indregne omkostninger til 
smart grid-løsninger efter nævnets opfattelse medfører en urimelig og misvisende 
påvirkning af benchmarkingens resultat. Energiklagenævnet er herved enigt med 
klager i, at aktiviteterne forbundet med smart grid ikke kan anses for netkomponen-
ter i modellens forstand, og at omkostningerne hertil derfor alene vil forhøje selska-
bernes omkostningsniveau. Metoden vil derfor efter nævnets vurdering kunne føre 
til urimelige effektiviseringskrav. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at 
Energitilsynet udmelder varige effektiviseringskrav. En inddragelse af omkostninger 
til smart grid, uden en stillingtagen til hvorledes omkostningerne reelt skal behand-
les i netvolumenmodellen, og uden en stillingtagen til hvad, der nærmere forstås ved 
begrebet smart grid, kan således få længerevarende betydning for de berørte selska-
ber. 

84. Energitilsynet traf den 28. januar 2014 atter afgørelse om effektivise-
ringskrav til elnetselskaberne for 2013. En række selskaber påklagede afgø-
relsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har truffet afgørelse i 
klagesagen den 27. juni 201412. Energiklagenævnet stadfæstede brugen af 
netvolumenmodellen, herunder at konsekvensen af en genberegning kan 
blive til skade for nogle af klagerne: 

Energiklagenævnet kan ikke tiltræde dette synspunkt. Når Energiklagenævnet som 
anført hjemviste sagen med henblik på nye beregninger af effektiviseringskravene til 
de selskaber, der har haft omkostninger til SmartGrid og fjernaflæste målere, således 
at disse omkostninger holdes ude af benchmarkingen, er det en konsekvens af dette, 
at der fastsættes nye benchmark krav for de berørte selskaber, og at benchmark krav 
forhøjes for nogle elnetselskaber og nedsættes for andre elnetselskaber. 
 
<…> 
 
Proportionalitetsprincippet indebærer, at effektiviseringskravene skal være nødven-
dige og forholdsmæssige. Det klare udgangspunkt er, at de effektiviseringskrav, der 
er beregnet ved benchmarking af elnetselskaberne, også er proportionale med den 
effektivisering, som er formålet med reglerne. Det kan efter Energiklagenævnets op-
fattelse ikke betegnes som uproportionalt, at bestemte omkostninger holdes ude af 
benchmarkingen for det pågældende år som ekstraordinære omkostninger, og at det 
påvirker størrelsen af benchmark kravene til de enkelte elnetselskaber. Der er ikke 
fremførte bestemte beløb eller omstændigheder for de enkelte selskaber, som Dansk 
Energi repræsenterer, som giver grundlag for at mene, at benchmark kravene over 

                                                 
12 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-52. 
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for disse elnetselskaber er uproportionale. Energiklagenævnet kan herefter ikke give 
medhold i synspunktet. 

85. Energiklagenævnet hjemviste imidlertid afgørelsen for så vidt angår de 
administrative overhead omkostninger til fjernaflæste målere for hhv. Ener-
gi Fyn Net A/S, Energi Fyn City Net A/S og TRE-FOR El-net A/S. Disse 
selskaber får således korrigeret effektiviseringskravet for 2013. Energitilsy-
nets afgørelse blev ligeledes hjemvist mht. anvendelse af datagrundlaget for 
estimationen af kundetæthedskorrektionen. Energitilsynet skal således an-
vende data for 2011 og 2012 til at estimere kundetæthedskorrektionen for 
alle selskaber.  

86. Energiklagenævnet bemærker i sin afgørelse af 27. juni 201413: 

Sekretariatet har i sin første udtalelse anført, at sekretariatet finder det rimeligt, at 
der sker en regulering i forbindelse med fastsættelsen af indtægtsrammen for 2014, 
og sekretariatet har i sin anden udtalelse anført, at Energi Fyn kan få fratrukket de 
faktiske administrative overhead-omkostninger fra fjernaflæste målere fra sit om-
kostningsgrundlag som ekstraordinære omkostninger, og at Energi Fyn skal indsen-
de de faktiske omkostninger til sekretariatet, hvorefter sekretariatet vil foretage 
korrektion af effektiviseringskravet.  
Energiklagenævnet kan tiltræde den af sekretariatet anførte fremgangsmåde og fin-
der, at korrektionen bør ske i effektiviseringskravet for 2013, idet Energitilsynets 
mail af 6. september 2013 ikke indeholdt en tilstrækkelig præcis vejledning på dette 
punkt. Klager må opgøre de administrative overhead omkostninger fra fjernaflæste 
målere efter bedste evne, og Energitilsynet må fastsætte beløbet endeligt efter et 
skøn. 
 
<…> 
 
Energiklagenævnet er enigt med DONG i, at der i dette særlige tilfælde, hvor sagen 
er genbehandlet af Energitilsynet efter nævnets hjemvisning, og der nu foreligger 
aktuelle data for 2011 og 2012, som Energitilsynet også har anvendt i afgørelsen af 
17. december 2013 for 2014, bør disse aktuelle data også anvendes i nærværende 
sag. Anvendelse af disse data må antages at give det mest retvisende resultat i den 
konkrete sag, hvor der er sket et databrud. Energiklagenævnet hjemviser derfor af-
gørelsen med henblik på Energitilsynets anvendelse af dataene fra 2011-2012 ved 
fastsættelsen af effektiviseringskravet for DONG. 

87. Energitilsynet traf den 17. december 2013 afgørelse om effektivise-
ringskrav til elnetselskaberne på baggrund af en benchmarking. En række 
selskaber påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet 
har truffet afgørelse i klagesagen den 27. juni 201414. Energiklagenævnet 
stadfæstede brugen af netvolumenmodellen, herunder at der ikke skal tages 
højde for allerede udmeldte varige effektiviseringskrav for årene siden 
2008. Det betyder, at det samlede akkumulerede effektiviseringskrav og 
deraf individuelle varige reduktioner af de enkelte selskabers indtægtsram-

                                                 
13 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-52. 
14 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 
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mer godt kan overstige det effektiviseringspotentiale, der kan opgøres i for-
hold til det enkelte netselskab. Energiklagenævnet bemærker hertil: 

Efter Energiklagenævnets opfattelse er det ikke udtryk for effektiv drift, såfremt 
undladte effektiviseringer gennem nogle år fører til, at den reducerede indtægts-
ramme ikke længere kan dække omkostningerne. Energitilsynets fortsatte årlige ud-
meldinger af effektiviseringskrav er således ikke i strid med 
indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven. 

88. Energiklagenævnet stadfæstede d. 27. juni 201415 Energitilsynets afgø-
relse af 17. december 2013 for så vidt angår en ansøgning om ekstraordinæ-
re omkostninger vedr. omkostninger til kabelomlægning i forbindelse med 
metro city-ringen. Energiklagenævnet stadfæstede, at omkostninger til ka-
belomlægninger generelt ikke kan anses for ekstraordinære, da elnetselska-
berne må påregne, at sådanne omkostninger løbende bliver nødvendige som 
følge af vejarbejder og byudvikling. Efter Energiklagenævnets opfattelse 
adskiller anlægget af metro city-ringen sig i denne henseende ikke fra anden 
byudvikling: 

Energiklagenævnet finder anledning til at bemærke, at udeladelse af benchmarkin-
gen af ekstraordinære omkostninger er en skønsmæssig afgørelse, og at Energitilsy-
net som anført er forpligtet til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfælde. De anførte bagatelgrænser på 0,5 % af netvolumen og den absolutte grænse 
på kr. 2 mio. kan derfor alene anvendes som vejledende for skønsudøvelsen. Energi-
tilsynet kan således ikke på grundlag af en regel alene fastsat i tilsynets praksis au-
tomatisk afskære ekstraordinære omkostninger under disse bagatelgrænser. 
 
Energiklagenævnet finder, at DONG er fremkommet med tilstrækkelige oplysninger 
om kabelomlægninger til, at nævnet kan vurdere, om der er tale om ekstraordinære 
omkostninger, og sagen hjemvises derfor ikke til Energitilsynet. Omkostninger til 
kabelomlægninger kan generelt ikke anses for ekstraordinære, da elnetselskaberne 
må påregne, at sådanne omkostninger løbende bliver nødvendige som følge af vejar-
bejder og som følge af byudvikling. Anlægget af Cityringen adskiller sig i denne 
henseende efter Energiklagenævnets opfattelse ikke fra anden byudvikling. Det for-
hold, at selve det anlægsarbejde, som anlægsvirksomheden udfører, har en anden ka-
rakter end sædvanligt vejarbejde, kan ikke være afgørende, når DONG dog måtte 
forvente, at der inden for netområdet forekommer byudvikling.  
 
Anlæg af metro kan næppe forventes at blive aktuelt i mange byområder i Danmark, 
og det skal derfor også tages i betragtning, om anlægsinvesteringen har en størrelse, 
som bevirker, at omkostningerne til kabelomlægninger skal betragtes som ekstraor-
dinære. Energiklagenævnet er enigt med Energitilsynet i, at der må ses på de årlige 
afskrivninger, når omkostningerne sammenholdes med netvolumen, og nævnet fin-
der ikke, at et beløb på kr. 1,6 mio., der alene udgør 0,04 % af selskabets netvolu-
men, kan betragtes som ekstraordinært. Energiklagenævnet tiltræder således 
Energitilsynets afgørelse af, at der i denne sag ikke er tale om ekstraordinære om-
kostninger. 

                                                 
15 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 
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89. Energiklagenævnet hjemviste d. 27. juni 201416 imidlertid afgørelsen 
af 17. december 2013 for så vidt angår de administrative overhead omkost-
ninger til fjernaflæste målere for hhv. Energi Fyn Net A/S, Energi Fyn City 
Net A/S og TRE-FOR El-net A/S. Disse selskaber får således korrigeret ef-
fektiviseringskravet for 2014. Energiklagenævnet bemærker følgende: 

<…> for Energi Fyn Net A/S, Energi Fyn City Net A/S og TRE-FOR El-net A/S 
ophæves og denne del af sagen hjemvises med henblik på, at Energitilsynet korrige-
rer effektiviseringskravet under hensyn til administrative overhead omkostninger fra 
fjernaflæste målere. 
 
<…> Sekretariatet for Energitilsynet har ligesom i sagen om effektiviseringskravet 
for 2013 udtalt, at Energi Fyn kan få fratrukket de faktiske administrative overhead-
omkostninger fra fjernaflæste målere fra omkostningsgrundlaget som ekstraordinære 
omkostninger. Klager må indsende faktiske omkostninger til sekretariatet, hvorefter 
sekretariatet vil foretage korrektion af effektiviseringskravet. 
 
Energiklagenævnet kan tiltræde den af sekretariatet anførte fremgangsmåde. Såfremt 
klager ikke kan foretage en præcis opgørelse, må omkostningerne opgøres efter bed-
ste evne, og Energitilsynet må fastsætte beløbet endeligt efter et skøn. 
 
Samme fremgangsmåde må anvendes for TREFOR El-net A/S, som gjorde tilsva-
rende synspunkt gældende i klagen over afgørelsen af 28. januar 2014 om effektivi-
seringskrav for elnetselskaberne for 2013, såfremt denne klager også indsender en 
opgørelse over de faktiske omkostninger til sekretariatet. 

                                                 
16 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 
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5. Begrundelse
90. Elnetselskaberne bliver benchmarket på baggrund af deres præstationer 
i forbindelse med økonomisk effektivitet, kvalitet i levering af el på aggre-
geret niveau og kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau i 2013. 

91. For hvert område har Sekretariatet for Energitilsynet valgt en bench-
markingmetode, der tager højde for, at elnetselskaberne er underlagt forskel-
ligartede vilkår.  

92. Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af elnetselskabernes 
økonomiske effektivitet sker med den såkaldte netvolumenmodel, som fast-
sætter hvert enkelt selskabs effektiviseringspotentiale, jf. afsnit 5.1. 

93. Sekretariatet for Energitilsynet foretager dernæst en benchmarking af 
alle selskaber på kvalitet i levering af el på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2. 
Selskaberne benchmarkes separat for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed. 
Der tages højde for det enkelte selskabs fordeling af elnet i de tre forskellige 
statistikområder (lavspænding (0,4 kV), 1-24 kV og 25-99 kV), da afbruds-
effektiviteten er forskellig på de forskellige spændingsniveauer. 

94. Derudover benchmarkes de selskaber, der har elnet på lavspænding 
(0,4 kV) og 1-24 kV, på kvalitet i levering af el på enkeltkundeniveau, jf. 
afsnit 5.3. De selskaber, der alene opererer på det højere spændingsniveau 
25-99 kV, indgår ikke i benchmarkingen af kvalitet i leveringen af el på en-
keltkundeniveau.  

95. Afslutningsvis fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet de samlede ef-
fektiviseringskrav for elnetselskaberne, jf. afsnit 5.4. 

5.1. Benchmarking af økonomisk effektivitet 

96. Sekretariatet for Energitilsynet udarbejder en benchmarking af elnet-
selskabernes økonomiske effektivitet, og på baggrund heraf beregner Sekre-
tariatet for Energitilsynet elnetselskabernes effektiviseringspotentiale.  

5.1.1. Præsentation af model 

97. I dette afsnit gennemgås modellen for økonomisk effektivitet. Først be-
skrives datagrundlaget og herunder kvalitetssikringen af data. Dernæst gives 
en overordnet gennemgang af modellen og kravudmøntningen. Endelig gi-
ves en gennemgang af de ændringer af modellen, der er lavet i forbindelse 
med dette års benchmarking. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
98. Elnetselskaberne indberetter netkomponenter og omkostningerne for 
regnskabsåret 2013, jf. § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 
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2011. Elnetselskaberne indberetter data for i alt 22 netkomponenter og 10 
kategorier af omkostningsposter, jf. bilag 1.  

99. Sekretariatet for Energitilsynet har igen i år haft stort fokus på at kvali-
tetssikre selskabernes indberettede data. 

100. For det første er selskabernes indberetning af netkomponenter og om-
kostninger sammenlignet med tidligere års indberetninger. Selskaberne er 
blevet kontaktet og indberetningerne vurderet særskilt, hvis et af følgende 
kriterier har været opfyldt: 

• Én eller flere komponenter eller omkostningstyper har ændret sig 
med mere end 20 pct.17 

• Der er tilkommet nye komponenter. 
• Der er forekommet skift fra kabel til luftledninger. 
• Der er forekommet skift fra fjernaflæste til ikke-fjernaflæste målere.  
• Sammenligning af indberetninger af økonomisk data med indberet-

ninger til reguleringsregnskabet. 

101. Disse kriterier har medført, at indberetningerne fra 50 selskaber ud af 
71 er vurderet særskilt, hvor sekretariatet har kontaktet selskaberne og fået 
redegørelser for ændringer og afvigelser. Dette svarer til 70 pct. af de indbe-
rettede data. Valideringen har medført, at 19 selskaber har haft korrektioner 
til deres indberetning. 

102. For det andet er indberetningerne for selskaberne i benchmarkbasis18 
udtaget til en mere grundig kontrol for yderligere at sikre, at benchmarkba-
sis bliver fastsat korrekt og ikke indeholder datafejl, der kan have stor be-
tydning for hele benchmarkingen. Foruden konkret stillingtagen til 
selskabernes indberetninger og ansøgninger om ekstraordinære omkostnin-
ger er der bl.a. analyseret følgende: 

• Sammenligning af netkomponenter over en treårig periode 
• Sammenligning af omkostninger over en treårig periode 

103. Kvalitetssikring af datamaterialet har ført til mindre rettelser og afkla-
ringer af data, og det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at denne 
kvalitetssikring har bidraget til en tilstrækkelig datakvalitet, og at de selska-
ber der indgår i benchmarkbasis er blevet grundigt datavalideret. 

                                                 
17 I forbindelse med valideringen af datagrundlaget i 2012 er denne grænse strammet fra 50 
pct. til 20 pct. 
18 Benchmarkbasis er et vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks, jf. bilag 1 for 
en gennemgang af beregningen af benchmarkbasis. 
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108. Sekretariatet for Energitilsynet foretager i øvrigt for hver enkelt ansøg-
ning en konkret vurdering af om de enkelte ansøgninger kan anses for eks-
traordinære omkostninger. 

109. Sekretariatet for Energitilsynet anvender endvidere en vejledende ba-
gatelgrænse for indberetning af ekstraordinære omkostninger. Grænsen fast-
lægges som udgangspunkt for hvert enkelt selskab som minimum af 
følgende to størrelser: 

• 0,5 pct. af selskabernes netvolumen 
• 2 mio. kr. 

  
110. Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet 
godkendte ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i 5 omkost-
ningskategorier, jf. bilag 3: 

• Omkostninger afholdt af 3. part 
• Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser 
• Force majeure omkostninger 
• Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på elnetselskabernes 

adfærd, herunder straksafskrivninger på gamle ikke-fjernaflæste 
målere og migreringsomkostninger til IT-systemer ved fusioner 

• Omkostninger til smart grid projekter 

Omkostninger til smart grid projekter 
111. Det er fortsat uklart hvad smart grid er – antallet af ansøgninger vedr. 
omkostninger til smart grid var relativt begrænset i forbindelse med bench-
markingen i 2013, og sekretariatet har derfor ikke fået væsentlig mere erfa-
ring omkring smart grid siden sidste år.  

112. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at metoden til 
håndtering af smart grid i benchmarkingen i 2014 mest hensigtsmæssigt bør 
forblive uændret fra afgørelsesårene 2012 og 2013, dvs. alle omkostninger 
til smart grid investeringer kan holdes ude af benchmarkingen som ekstra-
ordinære omkostninger. Således vil processen i 2014 ligeledes blive brugt til 
at indsamle materiale og erfaringer omkring hvad smart grid dækker over.  

113. Sekretariatet forsøger fortsat at få erfaring omkring begrebet smart 
grid. Det er fortsat sekretariatets målsætning, at omkostninger til smart grid 
skal indgå i benchmarkingen i fremtiden, når den fornødne erfaring er opnå-
et. Sekretariatet vil herefter fortsætte sin dialog med branchen herom. 

114. Selskaberne har således i forbindelse med årets benchmarking kunne 
indsende ansøgninger vedr. ekstraordinære omkostninger til smart grid. En 
godkendelse af ansøgningerne forudsætter fremsendelse af en projektbeskri-
velse og dokumentation for de afholdte omkostninger f.eks. i form af kon-
krete regnskabsposter og godkendt budget for projektet. Ansøgningen skal 
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foretages i det tilhørende smart grid skema, hvor der blandt andet skal angi-
ves den smart grid kategori (1-15) fra Dansk Energis smart grid katalog, 
som omkostningerne falder under. 

115. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget en række ansøgninger 
vedr. smart grid projekter for reguleringsåret 2013, jf. bilag 3. Sekretariatet 
for Energitilsynet har for hver enkelt ansøgning foretaget en konkret vurde-
ring af, om de enkelte projekter kan anses som smart grid i årets afgørelse. 

116. Sekretariatet vil fortsat arbejde på at opstille kriterier, som smart grid 
projekterne skal opfylde for fremadrettet at blive accepteret som ekstraordi-
nære omkostninger i benchmarkingen i 2015. 

117. Det er derfor vigtigt at bemærke, at smart grid projekter accepteret i 
årets afgørelse som ekstraordinære omkostninger ikke nødvendigvis vil bli-
ve accepteret fremadrettet givet, at de falder uden for de kriterier, der frem-
adrettet kan forventes at blive opstillet for smart grid. 

Fastsættelse af effektiviseringspotentiale 
118. Sekretariatet for Energitilsynet fastsætter ud fra elnetselskabernes om-
kostningsindeks et effektiviseringspotentiale for hvert elnetselskab ved at 
benchmarke elnetselskabernes omkostningsindeks. Effektiviseringspotentia-
let fastsættes ved at sammenligne selskabernes omkostningsindeks med et 
vægtet gennemsnit af de laveste omkostningsindeks (også betegnet bench-
markbasis).  

119. En fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale udmøntes som 
et effektiviseringskrav. Dette gøres bl.a. ud fra en betragtning om, at det er 
rimeligt at antage, at et selskab på et konkurrenceudsat marked ville være 
nødt til at indhente sit fulde effektiviseringspotentiale over en 4 årig perio-
de. Det er vigtigt at bemærke, at de resterende 75 pct. af det beregnede ef-
fektiviseringspotentiale ikke udmøntes, da benchmarkingen året efter 
foretages på ny. Den begrænsede udmøntning af det opgjorte effektivise-
ringspotentiale skal også ses i lyset af den usikkerhed, der altid er forbundet 
med benchmarking. I bilag 1 er illustreret et eksempel på kravudmøntningen 
og den faktiske indhentningsperiode for selskaberne.  

120. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de indivi-
duelle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hvert enkelt selskab 
med udgangspunkt i selskabets påvirkelige omkostninger. Selskabernes på-
virkelige omkostninger er defineret som selskabernes samlede omkostninger 
fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og godkendte ekstraordi-
nære omkostninger, jf. tabel 3. Dette svarer til, at selskaberne får udmøntet 
et effektiviseringskrav på baggrund af ca. halvdelen af deres samlede om-
kostningsgrundlag.  
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121. Sekretariatet for Energitilsynet har udarbejdet en grundig beskrivelse 
af netvolumenmodellen samt metoden til fastsættelse af effektiviserings-
krav, jf. bilag 1.  

122. Sekretariatet har endvidere lavet en række analyser vedrørende fordy-
rende rammevilkår i benchmarkingen. Sekretariatet finder, at distributions-
selskaberne i lighed med de foregående år skal korrigeres for selskabernes 
kundetæthed. Sekretariatet finder endvidere fortsat, at der ikke er statistisk 
grundlag for at korrigere for et korrosivt miljø, jf. bilag 2. 

123. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at Retten i Holstebro 
afsagde dom d. 13. maj 2014 i sag nr. BS 7-1190/2011, hvor Energiklage-
nævnet blev frifundet i sagen vedr. Energiklagenævnets stadfæstelse d. 7. 
maj 2012 af Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2011 om at undlade 
korrektion for geografisk fordyrende rammevilkår på vestkysten (korrosion, 
vindpåvirkning, stort antal decentrale produktionsenheder og manglende 
kundetæthed). 

Modelusikkerhed 
124. I en statistisk model vil det være svært at undgå modelusikkerhed fuld-
stændigt. Sekretariatet for Energitilsynet er opmærksom på dette og tager 
højde for denne modelusikkerhed ved hjælp af en række forhold og korrek-
tioner i benchmarkingen – særligt i forbindelse med beregningen af effekti-
viseringspotentialet samt udmøntningen af effektiviseringskravet. 

125. For det første bliver effektiviseringspotentialet beregnet som afstanden 
fra selskabernes omkostningsindeks til et vægtet gennemsnit af de 10 pct. 
bedste distributionsselskabers omkostningsindeks (20 pct. for transformer-
foreninger). Det betyder, at selskaberne ikke bliver sammenlignet med det 
absolut bedste selskab men derimod med 10 pct. af de bedste selskaber.  

126. For det andet, hvis et selskab, har et omkostningsindeks, der er væsent-
ligt bedre (20 pct.) end det næstbedste selskab, frasorteres dette selskab som 
en ekstrem observation fra beregningen af benchmarkbasis.    

127. For det tredje er der lagt en sikkerhedsmargin ind i kravudmøntningen, 
således at selskaberne alene bliver pålagt et effektiviseringskrav, der årligt 
svarer til en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale. Dvs. de 
resterende 75 pct. af effektiviseringspotentialet ikke bliver udmøntet, da der 
næste år foretages en ny benchmarking på baggrund af et nyt datagrundlag.  

128. For det fjerde udmåles kravene på baggrund af de påvirkelige omkost-
ninger, dvs. omkostninger som kan påvirkes på kort sigt. Disse udgør alene 
ca. 50 pct. af benchmarkingens omkostningsgrundlag.  
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129. For det femte korrigeres selskaberne for fordyrende rammevilkår i 
form af en kundetæthedskorrektion, som tager hensyn til de forskelle, der er 
på netselskabernes driftsomkostninger, som følge af forskellig kundetæthed.  

130. For det sjette korrigeres der for ekstraordinære omkostninger i forbin-
delse med opgørelsen af selskabernes effektiviseringskrav. I årets bench-
marking har sekretariatet således godkendt 51 anmodninger om 
ekstraordinære omkostninger, som fratrækkes de pågældende selskabers 
omkostningsgrundlag i benchmarkingen.  

Realiserede effektiviseringer 
131. Energiklagenævnet anførte i sin afgørelse af 19. august 2013 vedr. el-
netselskabernes effektiviseringskrav for 2013, at Energitilsynet bør under-
kaste betydningen af allerede realiserede effektiviseringer en nærmere 
vurdering inden der udmeldes krav for 2014. 

132. Energitilsynet har i sin afgørelse af 17. december 2013 vurderet, at der 
ikke bør være et loft over udmeldte effektiviseringskrav, idet elnetselska-
berne må antages at kunne realisere de udmøntede effektiviseringskrav.  

133. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker hertil, at der allerede i sekre-
tariatets benchmarkingmodel bliver taget højde for disse realiserede effekti-
viseringer i de udmeldte effektiviseringskrav, idet selskabernes 
omkostningsgrundlag i benchmarkingen reduceres som følge af effektivise-
ringer. 

134. Energiklagenævnet anførte herefter i sin afgørelse af 27. juni 2014, at 
det ikke er udtryk for effektiv drift, såfremt undladte effektiviseringer gen-
nem nogle år fører til, at den reducerede indtægtsramme ikke længere kan 
dække omkostningerne. Energiklagenævnet understregede dermed, at Ener-
gitilsynets fortsatte årlige udmeldinger af effektiviseringskrav ikke er i strid 
med indtægtsrammebekendtgørelsen og elforsyningsloven.  

135. Energiklagenævnet fremhævede endvidere, at Energitilsynets årlige 
udmeldinger af effektiviseringskrav heller ikke er i strid med proportionali-
tetsprincippet, når der ifølge reglerne skal udmeldes årlige effektiviserings-
krav. 

136. Hvis et selskab får beregnet et potentiale på eksempelvis 10 pct., sva-
rende til 400.000 kr., er det vigtigt at bemærke, at selskabets faktiske krav er 
100.000 kr. De resterende 300.000 kr. fra det beregnede potentiale på de på-
virkelige omkostninger bliver ikke udmøntet, hverken det pågældende år el-
ler efterfølgende år. Benchmarkingen foretages året efter på ny, og dermed 
vil der være en helt ny kravudmøntning, som er afhængig af selskabets ef-
fektivisering, jf. bilag 1. 
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5.1.2. Ændring af model 

145. Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget to ændringer i årets model 
sammenlignet med modellen sidste år.  

Fjernaflæste målere 
146. Sekretariatet for Energitilsynet har i årets afgørelse ændret benchmar-
kingen vedr. fjernaflæste målere. Ændringen omfatter en ny driftsækviva-
lent, en ny afskrivningsækvivalent på fjernaflæste målere samt en individuel 
selskabsspecifik korrektion for eventuelle forskelle i regnskabspraksis. Det 
betyder, at fjernaflæste målere indgår på lige fod med andre netkomponenter 
i benchmarkingen. 

147. Energitilsynet traf den 18. december 2012 afgørelse om effektivise-
ringskrav til elnetselskaberne på baggrund af en benchmarking, hvor en af-
skrivningsækvivalent for fjernaflæste målere blev introduceret. En række 
selskaber påklagede afgørelsen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet 
traf afgørelse i klagesagen den 19. august 2013.  

148. Energiklagenævnet stadfæstede anvendelsen af benchmarkingmodel-
len, men hjemviste afgørelsen for så vidt angår omkostninger til fjernaflæste 
målere. Konkret traf Energiklagenævnet afgørelse om, at omkostninger til 
fjernaflæste målere skulle holdes ude af benchmarkingmodellen for 2012 
som ekstraordinære omkostninger. 

149. Energitilsynets benchmarking har derfor i afgørelserne for 2012 og 
2013 udeholdt netkomponenten fjernaflæste målere, således at drifts- og af-
skrivningsækvivalenterne udgik af modellen sammen med selskabernes om-
kostninger til fjernaflæste målere. 

150. Sekretariatet for Energitilsynet har i løbet af 2014 gjort et stort stykke 
arbejde for at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag til brug for benchmarking 
af fjernaflæste målere. Sekretariatet har i den forbindelse fået bistand fra 
konsulenthuset Incentive til at indhente data fra selskaberne, kvalitetssikre 
og validere data samt beregning af en ny driftsækvivalent og en ny afskriv-
ningsækvivalent for fjernaflæste målere. 

151. Ændringen af behandlingen af fjernaflæste målere i dette års model be-
tyder, at selskaberne igen bliver benchmarket på fjernaflæste målere. Det vil 
sige, at omkostninger forbundet med fjernaflæste målere samt selskabets an-
tal af fjernaflæste målere igen indgår i modellen. Ændringen medfører såle-
des, at både selskabernes omkostningsgrundlag og netvolumen vil indeholde 
drifts- og vedligeholdelse samt afskrivninger på fjernaflæste målere, i det 
omfang, selskaberne har fjernaflæste målere. Der henvises til bilag 5 for en 
yderligere gennemgang af ændringen i modellen. 
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Kundetæthedskorrektionen 
152. Sekretariatet for Energitilsynet analyserer hvert år, hvorvidt benchmar-
kingmodellen bør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnetselskaberne 
kan i forskellig grad være underlagt fordyrende rammevilkår, der kan påvir-
ke selskabernes omkostninger per enhed netkomponent, hvorfor benchmar-
kingmodellen eventuelt bør korrigere herfor. 

153. Sekretariatet for Energitilsynet har i forbindelse med den opdaterede 
analyse for fordyrende rammevilkår som følge af kundetæthed på ny vurde-
ret sammenhængen mellem selskabernes kundetæthed og selskabernes målte 
effektivitet (omkostningsindeks). 

154. Sekretariatet for Energitilsynet har således vurderet både den lineære 
sammenhæng og den log-lineære sammenhæng i den opdaterede analyse. 
Sekretariatet finder, at begge regressioner er signifikante, og at de har en høj 
forklaringsgrad. På baggrund af de statistiske analyser er det i årets afgørel-
se svært entydigt at vælge den ene model frem for den anden. 

155. Sekretariatet for Energitilsynet har altid valgt korrektionsmetode ud fra 
den sammenhæng, der var bedst understøttet af data.  

156. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at kundetæthedskorrekti-
onen i 2014 bør fastsættes med udgangspunkt i et gennemsnit af korrektio-
nen fra den lineær og log-lineære model.  

157. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at gennemsnittet af de to me-
toder er en passende metode for kundetæthedskorrektion, når der foreligger 
to metoder, som begge er signifikante og har en rimelig forklaringsgrad. På 
den måde opnås en rimelig afvejning mellem de to metoder, hvor den ene 
ikke entydigt kan fastslås som den bedste.  

158. Sekretariatet for Energitilsynet har ved sin vurdering valgt at afveje 
konsekvenserne for både elnetselskaber og forbrugere. En gennemsnitlig be-
tragtning af metoderne vil tilgodese begge hensyn. 

159. Sekretariatet har i årets afgørelse således ændret kundetæthedskorrek-
tionen fra en lineær korrektion til en gennemsnitsbetragtning af de to kor-
rektioner. 

160. Der henvises til bilag 2 for en detaljeret gennemgang af kundetætheds-
korrektionen. 

5.1.3. Dispensationer 

161. En række elnetselskaber har i forbindelse med anmeldelse af regule-
ringsregnskaber og netkomponenter ansøgt Sekretariatet for Energitilsynet 
om godkendelse af ekstraordinære omkostninger.  
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5.2. Benchmarking af kvalitet i leveringen på aggregeret niveau 

170. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker elnetselskabernes kvalitet 
i levering på aggregeret niveau, dvs. den gennemsnitlige leveringskvalitet, 
som kunderne har oplevet. Dette gøres for at tilskynde netselskaberne til så 
vidt muligt at reducere antallet samt varigheden af afbrud. 

5.2.1. Præsentation af model 

171. I dette afsnit gives en kort præsentation af modellen for benchmarking 
af elnetselskabernes kvalitet i levering på aggregeret niveau samt resultater-
ne af årets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau. For en 
detaljeret gennemgang af modellen henvises til bilag 6. 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
172. Til årets benchmarking af kvalitet i levering på aggregeret niveau ind-
beretter netselskaberne afbrudsdata for 2013 for de tre statistikområder lav-
spænding (0,4 kV), 1-24 kV og 25-99 kV. 

173. Selskaberne indberetter kundetal og antal km net samt samlet afbruds-
hyppighed (antal kundeafbrud) og samlet afbrudsvarighed (antal kundeaf-
brudsminutter) fordelt på afbrudstyper for disse statistikområder.  

174. Afbrudshyppigheder og -varigheder opdeles i indberetningen for føl-
gende fem typer af afbrud:  

(i) uvarslede afbrud 
(ii)  varslede afbrud 
(iii)  afbrud som følge af tredjepart 
(iv) afbrud som følge af force majeure 
(v) afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 

175. Se bilag 6 for en mere detaljeret beskrivelse af afbrudstyperne. 

176. I tilfælde af afbrud som følge af force majeure-hændelser, skal selska-
bet i tillæg til indberetningsskemaet indsende en særskilt begrundet ansøg-
ning herom til Sekretariatet for Energitilsynet, der herefter træffer konkret 
afgørelse.  

177. I forbindelse med årets benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i 
levering har 14 selskaber indsendt dispensationsansøgninger vedr. force ma-
jeure. Alle ansøgninger bortset fra én vedrørte stormene ’Bodil’ og ’Allan’ i 
efteråret/vinteren 2013 og Sekretariatet for Energitilsynet har godkendt alle 
ansøgninger. 

178. Indberetningen af kundetal og afbrudsvarigheder/-hyppigheder foreta-
ges særskilt for de to kundetyper forbrugere og producenter. 
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5.3. Benchmarking af kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau 

195. Sekretariatet for Energitilsynet benchmarker udover den samlede leve-
ringskvalitet også selskabernes kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. 

196. Benchmarkingen på enkeltkundeniveau har til formål at undgå situati-
oner, hvor enkelte kunder måtte opleve mange og langvarige afbrud, på 
trods af, at selskabet på aggregeret niveau har en tilfredsstillende kvalitet i 
leveringen. Såfremt selskaberne udelukkende stilles over for krav om til-
fredsstillende kvalitet i levering på aggregeret niveau, kunne det give uhen-
sigtsmæssige incitamenter hos selskaberne til at rette fokus mod den tættest 
befolkede del af nettet og nedprioritere nettets kvalitet i de områder, hvor 
der er længere mellem kunderne. 

197. I det følgende gives en kort gennemgang af modellen for kvalitet i le-
vering på enkeltkundeniveau samt resultaterne af årets benchmarking af 
kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. Der henvises til bilag 7 for en de-
taljeret gennemgang af modellen. 

5.3.1. Præsentation af model 

Datagrundlag og kvalitetssikring 
198. Elnetselskaberne indberetter til benchmarkingen af kvalitet i levering 
på enkeltkundeniveau data for enkeltkunders afbrudshyppighed og afbruds-
varighed for statistikområderne lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV.   

199. Selskaberne indberetter konkret, hvor mange afbrud (0,1,…, 10 eller 
flere afbrud) og afbrudsminutter (fordelt på tidsintervaller mellem 0-1 min. 
og >720 min.) de enkelte kunder på de to statistikområder samlet set har op-
levet i løbet af året. 

200. Selskaberne skal ikke i forbindelse med indberetningen af afbrudshyp-
pigheder og -varigheder opdele dem – som det er tilfældet på aggregeret ni-
veau – i forskellige typer afbrud. I stedet foretages en vægtning med 
fordelingen af afbrud fra aggregeret niveau, jf. nedenfor. 

201. Der skelnes også i indberetningen af afbrudsdata for enkeltkunder mel-
lem kundetyperne forbrugere og producenter. 

202. Indberetningerne af afbrud på enkeltkundeniveau er underlagt samme 
kvalitetssikring og validering som på aggregeret niveau, jf. afsnit 5.2.1. 

Gennemgang af modellen 
203. Der foretages særskilte (men tilsvarende) modelberegninger for hhv. 
afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på de to statistikområder lavspænding 
(0,4 kV) og 1-24 kV, dvs. et selskab kan få beregnet op til fire forskellige 
krav for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau. 
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5.4. Opsamling 

219. Effektiviseringskrav, der pålægges et selskab på baggrund af dets pla-
cering i den økonomiske benchmarking, skal i medfør af § 27, stk. 2, i ind-
tægtsrammebekendtgørelsen gennemføres som en procentvis varig 
reduktion af det enkelte selskabs reguleringspris og dermed selskabets ind-
tægtsramme. 

220. Resultatet af selskabernes placering i benchmarkingen af kvalitet i le-
vering skal i medfør af indtægtsrammebekendtgørelsens § 27, stk. 2, gen-
nemføres som en etårig og dermed midlertidig procentvis reduktion af det 
enkelte selskabs reguleringspris. 

221. Energitilsynet udmelder årligt en reguleringspris til distributionssel-
skaber. Denne udmelding foregår ex post, og det betyder, at reguleringspri-
sen for 2014 først kendes i 2015. 

222. Reguleringsprisen er en maksimal gennemsnitspris, og grundlaget for 
selskabernes reguleringspriser er det enkelte selskabs samlede driftsindtæg-
ter i 2004 divideret med selskabets samlede mængde leverede el i 2004. Re-
guleringsprisen bliver løbende pris- og lønreguleret samt ændret på 
forskellig vis, f.eks. som følge af nødvendige nyinvesteringer. Den årlige 
indtægtsramme udgøres af årets reguleringspris ganget med årets leverede 
mængde el. 

223. Indtægtsrammen er et loft for selskabets indtjening, og skal foruden 
selskabets driftsomkostninger og afskrivninger dække andre poster, f.eks. 
forrentning af fremmedkapital og forrentning af egenkapital. 

224. De fastsatte effektiviseringskrav udmøntes ved at omregne de indivi-
duelle procentvise krav til et absolut kronebeløb for hvert enkelt selskab 
med udgangspunkt i selskabets påvirkelige omkostninger. 

225. Selskabernes påvirkelige omkostninger er defineret som selskabernes 
samlede omkostninger fratrukket afskrivninger, omkostninger til nettab og 
godkendte ekstraordinære omkostninger.  

226. Selskabernes indtægtsrammer bliver herefter reduceret med ovenståen-
de kronebeløb i 2015 og fremad for så vidt angår de varige krav. Der foreta-
ges ikke pristalskorrektion af det absolutte kronebeløb frem til 2015, hvor 
indtægtsrammen bliver reduceret med beløbet.  

227. Effektiviseringskravene pristalsreguleres heller ikke direkte efter 2015. 
Da kravene imidlertid udmøntes som varige krav i kroner, som indtægts-
rammerne reduceres med, sker der implicit en efterfølgende pristalsregule-
ring af kravene. Dette skyldes, at udgangspunktet for pristalsreguleringen af 
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232. Det kan ikke udelukkes, at der efterfølgende fremkommer nye væsent-
lige faktuelle oplysninger fra enkelte selskaber. I så fald vil disse oplysnin-
ger blive betragtet som anmodning om genoptagelse af denne afgørelse om 
”Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2015” for det konkrete sel-
skab.  

233. I den forbindelse bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de tær-
skelværdier, som selskaberne måles op imod – benchmarkbasis – med det 
nuværende grundlag betragtes som fastlagt, medmindre helt ekstraordinære 
forhold taler for at ændre benchmarkbasis. Således vil korrektioner for en-
kelte selskaber herefter som udgangspunkt ikke have afledte effekter for an-
dre selskabers effektiviseringskrav. Eventuelle ændringer i 
effektiviseringskravet som følge af korrektioner vil ligeledes først gælde for 
indtægtsrammerne i 2016. 

234. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at de fastsatte effektivise-
ringskrav er udtryk for en individuel og rimelig vurdering for elnetselska-
berne. Selve benchmarkingens opbygning tager i høj grad hensyn til 
elnetselskabernes individuelle forhold. Dette gøres dels ved korrektion for 
ekstraordinære omkostninger og dels ved selskabernes kundetæthed.  

235. Ligeledes udmønter Sekretariatet for Energitilsynet det fastsatte effek-
tiviseringskrav i forhold til det enkelte elnetselskabs påvirkelige omkostnin-
ger, og dermed de omkostninger, som elnetselskabet med rimelighed kan 
effektivisere. 

236. Endelig bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at de samlede krav 
er afrundet ned til nærmeste 5.000 kr. både for den økonomiske effektivitet 
og for kvalitet i leveringen. 

237. Samlet set er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at bench-
markingen og udmøntningen af effektiviseringskrav indeholder væsentlige 
individuelle vurderinger for elnetselskaberne, og at disse effektiviserings-
krav er proportionale. 

 

 

 








