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Bilag 1 – Fastsættelse af effektiviseringskrav 

Indledning 

Indtægtsrammen består af fem komponenter, herunder en omkostningsram-

me, jf. § 6, i IR BEK. Et vigtigt element i fastsættelsen af naturgasdistributi-

onsselskabernes omkostningsramme for reguleringsperioden 2014-2017 er 

bestemmelsen af et effektiviseringskrav. 

Omkostningsrammen består af selskabernes driftsomkostninger samt af-

skrivninger på investeringer idriftsat efter 1. januar 2005. Jf. § 15, stk. 1, i 

IR BEK pålægges effektviseringskravet alene selskabernes driftsomkostnin-

ger og ikke hele omkostningsrammen. 

Benchmarkingen af selskabernes økonomiske effektivitet har til formål at 

tilnærme markedssituationen for gasdistributionsselskaberne med markeds-

situationen, som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. 

Effektiviseringskravet fastlægges ved at foretage sammenligninger med 

produktivitetsudviklingen i andre sektorer og reguleringen af udenlandske 

gasdistributionsselskaber, samt en benchmarking selskaberne imellem. 

Denne fremgangsmåde sikrer, at effektiviseringen i distributionssektoren 

som helhed følger den generelle produktivitetsudvikling i samfundet samti-

dig med, at sektorens mindre effektive selskaber får incitament til at effekti-

visere sig yderligere. 

Den andel af det enkelte selskabs samlede effektiviseringskrav, der fastsæt-

tes på baggrund af sammenligninger med produktivitetsudviklingen i andre 

sektorer samt reguleringen af udenlandske gasdistributionsselskaber beteg-

nes herefter som det generelle effektiviseringskrav. Tilsvarende betegnes 

den andel af et selskabs samlede produktivitetskrav, der fastsættes på bag-

grund af benchmarkinganalysen, som det selskabsspecifikke effektivise-

ringskrav. 

Resultatet af den samlede benchmarkinganalyse er gengivet i tabel 1 (og 

ligeledes i tabel 9 i sidste afsnit). De samlede effektiviseringskrav i pct. lig-

ger indenfor spændet af 0,60 pct. årligt til 2,05 pct. årligt af selskabernes 

omkostningsrammer. 
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DONG Gas Distribution A/S får beregnet et samlet effektiviseringskrav i 

2014 på 2,84 mio. kr., Naturgas Fyn Distribution A/S får beregnet et samlet 

effektiviseringskrav i 2014 på 0,53 mio. kr., og HMN Naturgas I/S får be-

regnet et samlet effektiviseringskrav i 2014 på 1,20 mio. kr.  

Tabel 1. De samlede årlige effektiviseringskrav i perioden 2014-2017 

 

HMN  

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn  

Distribution A/S 

DONG Gas  

Distribution A/S 

Selskabsspecifikt effektiviserings-

krav angivet i pct. af omkostnings-

rammen pr. år. (pct.) 

0,00 0,75 1,45 

Generelt effektiviseringskrav an-

givet i pct. af omkostningsrammen 

pr. år. (pct.) 

0,60 0,60 0,60 

Samlet effektiviseringskrav i pct. 

af omkostningsrammen pr. år. 

(pct.) 

0,60 1,35 2,05 

Omkostningsramme, ekskl. af-

skrivninger, inden P/L i 2014 

(mio. kr.) 

199,69 39,16 139,07 

Effektiviseringskrav i kr. udmøntet 

i 2014 (mio. kr.) 
1,20 0,53 2,84 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I det nedenstående gennemgås fastsættelsen af effektiviseringskravet i detal-

jer. Afsnit 1 omhandler fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav 

efterfulgt af en gennemgang af benchmarkingen og det selskabsspecifikke 

effektiviseringskrav i afsnit 2. Endelig vil afsnit 3 samle resultaterne til det 

samlede effektiviseringskrav. 
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Afsnit 1: Generelle effektiviseringskrav 

Baggrunden for fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav er, at gas-

distributionsselskaberne har mulighed for at effektivisere deres omkostnin-

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

økonomien. 

Det generelle effektiviseringskrav er således et udtryk for sektorens forven-

tede fremtidige effektiviseringspotentiale. Ved at pålægge selskaberne dette 

effektiviseringskrav sikres det, at selskaberne – i lighed med selskaber i 

andre brancher - får et incitament til at søge de produktivitetsgevinster, der 

løbende opstår. 

Selskaberne har som udgangspunkt lige gode muligheder for at udnytte det-

te fremtidige potentiale, og kravet er derved ens og gældende for samtlige 

distributionsselskaber. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes som 

procentsatser af omkostningsrammen eksklusive afskrivninger på nyinveste-

ringer, og inden der foretages pris- og lønregulering. 

Under fastsættelsen af det generelle effektiviseringspotentiale kan Energitil-

synet, jf. § 15, stk. 6, i IR BEK, inddrage sammenligninger med udenland-

ske gasdistributionsselskaber samt inddrage produktivitetsudviklingen i an-

dre sektorer. 

I vurderingen af den fremtidige produktivitetsudvikling i gasdistributions-

selskaberne inkluderer sekretariatet data for den historiske produktivitetsud-

vikling for andre brancher. Herved gives der estimater på den fremtidige 

produktivitetsudvikling i sammenlignelige brancher, som gasdistributions-

selskaberne kan holdes op imod. 

Sekretariatet for Energitilsynet inkluderer endvidere en sammenligning med 

metoder og forudsætninger for effektivitetsreguleringen af udenlandske gas-

distributionsselskaber. 

 

Produktivitetsudviklingen i andre sektorer  

Sekretariatet tager udgangspunkt i totalfaktorproduktiviteten, uddannelses-

niveau og arbejdsproduktiviteten i fastsættelsen af det produktivitetsmål, der 

er relevant i forbindelse med fastsættelse af effektiviseringskravene. Pro-

duktivitetsmålene udtrykker selskabernes evne til løbende at effektivisere 

deres processer og derved producere samme output ved færre inputs. 

Danmarks Statistik offentliggør en række produktivitetsmål, der baseres på 

tal fra nationalregnskabet og arbejdstidsregnskabet. Ved Energitilsynets 

afgørelse af 28. september 2009 om indtægtsrammer for naturgasdistributi-

onsselskaberne 2010-2013 blev det generelle effektiviseringskrav beregnet 
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på baggrund af en aggregering af data fra produktivitetsmålene ’totalfaktor-

produktivitet’ og ’arbejdskraftkvalitet’ fra tabel NAT25.  

Tabel NAT25 er i dag en afsluttet serie, og tabel NATP25 er den nyeste 

reviderede udgave af NAT25. Forskellen mellem serierne er bl.a., at tidsse-

rien ’arbejdskraftkvalitet’ er ændret til ’uddannelsesniveau’. Endvidere er 

kategoriseringen af brancherne ændret, således at brancheinddelingen følger 

Danmarks Statistiks Erhvervsgruppering, Dansk Branchekode 2007 (DB07), 

der er baseret på EU’s branchenomenklatur, NACE. 

Danmarks Statistiks tabel NATP23 indeholder alene serien arbejdsprodukti-

vitet, der også indgår i tabel NATP25. Tabel NATP23 er dog i efteråret 

2013 opdateret med observationer for årene 2011 og 2012, hvor tabel 

NATP25 alene indeholder observationer til og med 2010. 

Boks 1 indeholder definitioner på de udvalgte produktivitetsvariable, der 

vurderes i forbindelse med fastsættelsen af det generelle effektiviserings-

krav for gasdistributionsselskaberne.  

Boks 1. Produktivitetsudvikling i Danmarks Statistiks tabel NATP23 og 

NATP25 

Sekretariatet for Energitilsynet betragter tidsserierne arbejdsproduktivitet, 

totalfaktorproduktivitet (TFP) samt uddannelsesniveau som approksimati-

on for produktivitetsudviklingen. 

Arbejdsproduktiviteten, der indgår både i tabel NATP23 og NATP25, er 

den totale produktivitet, der er defineret som den markedsmæssige kædede 

værdi af BFI (bruttofaktorindkomsten) divideret med antallet af arbejdsti-

mer. Arbejdsproduktivitetsændringer kan dog have andre årsager end æn-

dringer i arbejdsindsatsen. Indsatsen af kapital og andre produktionsfakto-

rer kan vokse, eller der kan ske teknologiske fremskridt, dvs. et øget 

udbytte ved den samme ressourceindsats. Ændringen i arbejdsproduktivi-

teten baseret på BFI består af ændringerne i fire tidsserier (IT-

kapitalintensitet, anden kapitalintensitet, uddannelsesniveau og totalfak-

torproduktivitet). 

Totalfaktorproduktiviteten (TFP) er defineret ved et indeks for BFI divide-

ret med et indeks for totalfaktorindsatsen. Sidstnævnte er en sammenvej-

ning af indeks for indsatsen af kapital og arbejdskraft. Totalfaktorproduk-

tivitetsmålet skal forstås som et mål for effektivitetsstigninger, der bl.a. 

hidrører fra teknologiske fremskridt samt fra bedre organisation og ar-

bejdstilrettelæggelse. Begrebet udtrykker således hvor meget af en BFI-

stigning, der ikke blot er et resultat af en øget indsats af arbejdskraft eller 

realkapital – dvs. kompetencen til at opretholde samme produktion med 

anvendelse af færre ressourcer. 

Totalfaktorproduktiviteten kan generelt beregnes ved en dekomponering 
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af produktiviteten ved en standardmetode med udgangspunkt i følgende 

produktionsfunktion: 

      (       )                                                                                  (1) 

Yt er bruttofaktorindkomsten (BFI) i periode t, f er en funktion, der er sti-

gende i kapitalapparatet (Kt) og i arbejdsindsatsen (BtLt). Bt angiver kvali-

teten af arbejdskraft, mens Lt er arbejdstimer. Funktionen samler faktor-

indsatsen i én variabel, og At beskriver faktorindsatsens effektivitet. I 

estimeringen er der antaget konstant skalaafkast i produktionen, som det 

fremgår af (1). 

Foretages en såkaldt Cobb-Douglas specifikationen af f(Kt,BtLt), kan (1) 

opstilles som: 

       
 (    )

                                                                                  (2) 

Ved totaldifferentiation og log-transformation skrives (2) herefter som: 

   (  )     (  )      (  )  (   )   (    )                          (3) 

Relation (3) siger, at væksten i produktionen kan forklares ved vækst i 

totalfaktorproduktiviteten, kapitalapparatet, arbejdsindsatsen og/eller kva-

liteten af arbejdskraften. Med antagelse om fuldkommen konkurrence og 

profitmaksimering aflønnes produktionsfaktorerne med værdien af deres 

marginalprodukt, så a er aflønningen til kapitalapparatet af den samlede 

indkomst, og (1−a) er aflønningen til arbejdskraften af den samlede ind-

komst.  

Uddannelsesniveau (tidligere arbejdskraftkvalitet) er defineret som for-

holdet mellem et indeks for arbejdskraftydelser (kvalitetskorrigeret, dvs. 

kvalitets- og mængdeændringer i antallet af arbejdstimer indeholdt i sam-

me indeks) og et indeks for det simple antal arbejdstimer (dvs. mængde-

ændringen i antallet af arbejdstimer). 

Arbejdskraftkvalitet er som sådant et udtryk for ændringer i selve kvalite-

ten af arbejdstimerne, hvilket også benævnes en sammensætningseffekt. 

Det kvalitetskorrigerede indeks bygger på arbejdstimer fordelt på fem 

uddannelsesgrupper: 1) Grundskoleuddannelse, 2) Erhvervsfaglig uddan-

nelse, 3) Kort videregående uddannelse, 4) Mellemlang videregående ud-

dannelse samt 5) Lang videregående uddannelse. 

Kilde: Danmarks Statistiks kvalitetsdeklaration samt begrebsdefinitioner vedr. produktivi-

tetsudviklingen (baseret på BFI eller produktionsværdi), seneste opdatering d. 22. august 

2012. 

Som følge af en løbende stigning i medarbejdernes produktivitet, må det 

forventes, at selskaberne fra år til år kan opretholde samme produktion med 



 6/25 

 

 

anvendelse af mindre arbejdskraft. Denne del inkluderes i vurderingen af 

produktivitetsvæksten, da produktionen fremover må forventes at kunne 

drives ved et lavere antal arbejdstimer, såfremt der sker en positiv vækst i 

kvaliteten af arbejdskraften. 

Totalfaktorproduktiviteten inkluderes i vurderingen af produktivitetsvæk-

sten, da produktionen fremover vil blive drevet med færre inputs, såfremt 

der sker en positiv vækst i totalfaktorproduktiviteten. 

Der fastlægges ikke effektiviseringskrav på selskabernes kapitalapparat, og 

forventede fremtidige produktivitetsstigninger ved væksten i kapitalintensi-

teten (IT-kapitalintensitet og anden kapitalintensitet) betragtes derfor ikke 

særskilt. Sekretariatet for Energitilsynet medtager dog vækst i kapitalinten-

sitet implicit i vurderingen af det generelle effektiviseringskrav. 

I fastsættelsen af den forventede fremtidige produktivitetsudvikling for gas-

distributionsselskaberne kan der foretages en vurdering af, hvilke brancher 

der er mest sammenlignelige med gasdistributionsselskaberne, og på hvilket 

datagrundlag produktivitetsudviklingen i gasdistributionsselskaberne derved 

bedst estimeres.  

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvilke brancher, der er sammenligneli-

ge, hvad angår muligheder for at udnytte produktivitetsstigninger. Alle 

brancher er således i et varierende omfang underlagt forskellige muligheder 

for at opnå produktivitetsstigninger. Det skyldes, at der brancherne imellem 

ikke nødvendigvis eksisterer de samme muligheder for at udnytte et højere 

uddannelsesniveau, teknologiske fremskridt og for at introducere mere ef-

fektive arbejdsgange og bedre organisering. 

Da der er stor variation i branchernes produktivitetsudvikling er det essenti-

elt for fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav, hvilken branche 

gasdistributionsselskabernes sammenlignes med. 

Sekretariatet finder dog ikke, at der er brancher, der er fuldt sammenligneli-

ge med gasdistributionsselskaberne. Desuden kan det være problematisk at 

basere en forventning til gasdistributionsselskabernes produktivitetsudvik-

ling med produktivitetsudviklingen i enkelte brancher, da der inden for de 

enkelte brancher kan være særlige strukturelle forhold (herunder mulighed 

for udnyttelse af teknologiske fremskridt), som medfører en markant høj 

eller lav produktivitetsvækst. 

På baggrund af ovenstående finder sekretariatet, at den forventede fremtidi-

ge produktivitetsudvikling i den markedsmæssige økonomi som helhed vil 

være det bedst egnede mål til en vurdering af den fremtidige produktivitets-

udvikling i gasdistributionsselskaberne, jf. tabel 2. Ved at basere forvent-

ningen til produktivitetsudviklingen i gasdistributionsselskaberne på pro-

duktivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi som helhed sikres 
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det, at effektiviseringskravet ikke baseres på enkelte sektorer med særlige 

karakteristika, som gør, at den historiske produktivitetsudvikling enten er 

unormal høj eller lav. 

I afgørelsen fra 2005 om effektivitetskrav og indtægtsrammer for perioden 

2006-2009 samt afgørelsen fra 2009 om effektiviseringskrav og indtægts-

rammer for perioden 2010-2013 fandt Energitilsynet ligeledes, at det ville 

være mest hensigtsmæssigt, at basere vurderingen af den fremtidige produk-

tivitetsudvikling i gasdistributionsselskaberne på produktivitetsudviklingen i 

den markedsmæssige økonomi som helhed.    

Energitilsynets vurdering i afgørelsen fra 2005 blev påklaget af selskaberne 

i deres klage af 28. november 2005 over sagen ”Effektivitetskrav og ind-

tægtsrammer for Dong Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S og HNG/Midt-

Nord I/S for perioden 2006-2009”. Energiklagenævnet stadfæstede dog de 

fastsatte effektiviseringskrav i sin afgørelse af 28. marts 2008. 

Sekretariatet vurderer, at det ville være hensigtsmæssigt at basere vurderin-

gen af den fremtidige produktivitetsudvikling på produktivitetsudviklingen i 

den markedsmæssige økonomi som helhed, der er baseret på historiske data 

fra Danmarks Statistik.  

Der er imidlertid knyttet en vis usikkerhed til Danmarks Statistiks beregnin-

ger af produktivitetsudviklingen. Usikkerheden er forbundet med de kilder, 

der anvendes – nationalregnskabets statistik og arbejdstidsregnskabet – samt 

de antagelser, der gøres omkring produktionsfunktioner mm. Særligt oplyser 

Danmarks Statistisk, at der er en større usikkerhed end normalt i de forelø-

bige tal for 2008-2010. Dette skyldes bl.a., at fordelingen af arbejdstimer og 

lønninger er fastfrosset i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra og 

med 2007. Denne statistik indgår i ’uddannelsesniveau’. 

Danmarks Statistik oplyser endvidere til Sekretariatet for Energitilsynet, at 

de på nuværende tidspunkt er i gang med en gennemgående revision af 

timedata i deres produktivitetsstatistik for hele perioden 1966 og frem. Sam-

tidig undersøger Danmarks Statistik muligheden for en mere robust kilde til 

opgørelsen af produktivitetsvæksten i tidsserien ’uddannelsesniveau’. Den 

nye kilde forventes udmeldt i 2014. 

Danmarks Statistik oplyser endvidere til Sekretariatet for Energitilsynet, at 

de ingen forventninger har til resultatet af revisionen og ved således ikke om 

revisionen giver udslag i højere eller lavere vækstrater. 

Sekretariatet for Energitilsynet har i tidligere afgørelser betragtet den sene-

ste 15 årige periode ved vurderingen af produktivitetsudviklingen. Ved at 

betragte produktivitetsudviklingen over en længere årrække minimeres ef-

fekten af datausikkerhed, og samtidig vil der blive taget højde for konjunk-

turudsvingenes betydning for tendensen i den grundlæggende produktivi-
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tetsudvikling. Samtidig er det dog også vigtigt, at vurderingen af produktivi-

tetsudviklingen i den nærmeste fremtid ikke bygger på data, der ligger for 

langt tilbage historisk, da deres evne til at beskrive tendensen i den aktuelle 

produktivitetsudvikling vil være begrænset.  

Betragtes den gennemsnitlige produktivitetsudvikling (totalfaktorprodukti-

vitet + uddannelsesniveau) og arbejdsproduktivitetsudviklingen over de se-

neste 15 år
1
 ses det således, at der er store udsving i branchernes produktivi-

tetsudvikling, jf. tabel 2. Dette indikerer, at der kan være stor forskel på 

mulighederne for produktivitetsforbedringer blandt brancherne. 

Tabel 2. Produktivitetsvæksten i udvalgte sektorer (gennemsnitlige årlige 

vækstrater) 

Branche 

Produktivitetsvækst  

(TFP + uddannelse) 

1996-2010 

Arbejdsproduktivitets- 

vækst  

1998-2012 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 1,58 2,11  

Råstofindvinding -0,56 -0,85  

Industri 1,15 2,54  

Forsyningsvirksomhed
1
 -1,67 -1,11  

Bygge og anlæg -1,04 0,24  

Handel og transport mv. 0,05 0,96  

Information og kommunikation 5,21 5,01  

Finansiering og forsikring 5,15 4,43  

Ejendomshandel og udlejning 

af erhvervsejendomme 
-2,87 -2,96  

Boliger -0,56 2,67  

Erhvervsservice -2,61 -1,23  

Offentlig administration, under-

visning og sundhed 
-5,5 -3,31  

Kultur, fritid og anden service -2,29 -1,11  

Markedsmæssig økonomi i alt
2
 0,12 1,00  

Note 1: Sekretariatet for Energitilsynet ser bort fra branchen ’Forsyningsvirksomhed’, der 

overvejende er underlagt regulering, og branchens historiske produktivitetsudvikling af-

spejler derfor ikke selskabers udvikling i fri konkurrence. Produktivitetsudviklingen i bran-

chen må forventes at have været lavere end den potentielle, da et fravær af konkurrence 

mindsker incitamentet til at udnytte effektiviseringsgevinster til fulde. 

Note 2: Beregningerne er baseret på tal for den markedsmæssige økonomi, dvs. hele øko-

nomien eksklusive sektoren ’Offentlig forvaltning og service’. 

Kilde: Statistikbanken, tabel NATP25, dataudtræk 28. juni 2013 samt tabel NATP23, data-

udtræk 19. september 2013. 

                                                 
1
 De seneste 15 år udgør perioden 1996-2010 for tabel NATP25 og 1998-2012 for tabel 

NATP23. Tabel NATP25 skulle have været opdateret med 2011-data i februar 2013, men 

dette er blevet udsat til slutningen af oktober 2013 pga. en revision af timedata for hele 

perioden 1966-2011. 
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I den markedsmæssige økonomi som helhed var produktivitetsudviklingen 

(TFP + uddannelsesniveau) over perioden på 0,12 pct. Til sammenligning 

var den gennemsnitlige årlige vækst i arbejdsproduktiviteten på 1,00 pct., jf. 

tabel 1. 

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere analyseret forskellen i ar-

bejdsproduktivitetsvæksten i forskellige lande.  

Arbejdsproduktivitet er i OECD defineret som bruttonationalproduktet 

(BNP) divideret med antallet af arbejdstimer. Arbejdsproduktivitet er dog 

ikke direkte sammenlignelig med Danmarks Statistiks dataserie ’uddannel-

sesniveau’, jf. boks 1. Indsatsen af kapital og andre produktionsfaktorer kan 

stige, eller der kan ske teknologiske fremskridt, dvs. et øget udbytte ved den 

samme ressourceindsats. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dog, at OECD’s arbejdsproduktivi-

tetsstatistik, som indeholder data til og med 2012, kan benyttes til en veleg-

net sammenligning af generel arbejdsproduktivitet mellem landene. Figur 1 

viser, at den danske arbejdsproduktivitetsvækst ligger lavt sammenlignet 

med andre lande. 

 

Figur 1. Gennemsnitlige årlige vækstrater i arbejdsproduktiviteten, 1998-2012 (15 år) 

Kilde: OECD Stat. 
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Det fremgår af figur 1, at den gennemsnitlige årlige vækstrate i arbejdspro-

duktiviteten i Danmark ligger på 0,8 pct. Dette ligger væsentligt under den 

gennemsnitlige årlige vækstrate for hele OECD på 1,39 pct. Flere lande som 

vi normalt sammenligner os med (Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Stor-

britannien og Finland) formår at have væsentlig højere vækstrater. 

 

I forbindelse med fastlæggelsen af det generelle effektiviseringskrav giver 

IR BEK § 15, stk. 6, endvidere Sekretariatet for Energitilsynet mulighed for 

at inddrage metoder og erfaringer fra udenlandske gasdistributionsselskaber. 

 

Erfaringer med fastsættelse af effektivitetskrav i andre lande 

I processen til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav har Sekre-

tariatet for Energitilsynet vurderet metoder til fastsættelse af effektivise-

ringskrav i andre lande. 

Fastsættelsen af effektiviseringskrav med udgangspunkt i totalfaktorproduk-

tiviteten og uddannelsesniveau findes tilsvarende i reguleringen af selskaber 

i andre lande. Metoden finder således anvendelse til fastsættelse af effektivi-

seringskrav overfor gasdistributionsselskaber i eksempelvis Storbritannien 

og Australien. 

I Storbritannien tager regulatoren, Ofgem, udgangspunkt i de gennemsnitli-

ge historiske effektivitetsforbedringer i sammenlignelige sektorer
2
. De be-

nyttede data i den seneste afgørelsen stammer fra EU KLEMS datasæt
3
. 

Ved afgørelse i december 2012 betragtede Ofgem et historisk gennemsnit 

for perioden 1970-2007 for, hvad der betragtes som 5 sammenlignelige sek-

torer, hvilket satte forventningerne til gasdistributionsselskabernes fremtidi-

ge produktivitetsvækst. Den historiske produktivitetsudvikling for sektorer-

ne spændte fra 0,5 pct. til 2,8 pct. Ofgem tog ikke direkte udgangspunkt i 

produktivitetsudviklingen i et af estimaterne, men på baggrund af spændet i 

produktivitetsvæksten fra 0,5 – 2,8 pct. blev det vurderet, at det fremtidige 

potentiale ved fortsat produktivitetsvækst i gasdistributionsselskaberne ud-

gør 1,0 pct. om året i perioden 2008-2013. 

I Australien betragtes gennemsnittet over en historisk periode som et estimat 

på den fremtidige produktivitetsvækst i branchen. Modsat Ofgems estimater 

bygger vurderingen på historiske data for selskaberne selv.  

                                                 
2
 Ofgem, RIIO-T1/GD1: Real price effects and ongoing efficiency appendix (appendix til 

”RIIO-T1: Final Proposals for National Grid Electricity Transmission and National Grid 

Gas”), december 2012. 
3
 EU KLEMS: http://www.euklems.net/ 
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I Australien har Economic Insights (EI)
4
, på vegne af de tre gasdistributi-

onsselskaber i staten Victoria (Envestra, Multinet og SP AusNet), i marts 

2012 gennemført en analyse af gasdistributionsselskabernes historiske vækst 

i totalfaktorproduktiviteten for perioden 1999-2011.  

Analysen fra Economic Insights er en opdateret analyse på samme baggrund 

og specifikationer, som den analyse Economic Insights foretog på vegne af 

Australian Energi Market Commission (AEMC) i juni 2010 i forbindelse 

med, at AEMC analyserede TFP-metoden i forbindelse med fastlæggelsen 

af regulerede priser og indtægter for el-og gasnet tjenesteydere. AEMC har 

bl.a. det formål, at rådgive Ministerial Council on Energy (MCE). 

De tre australske gasdistributionsselskaber har som helhed udvist en for-

holdsvis stabil produktivitetsvækst over de seneste år. Den gennemsnitlige 

årlige vækstrate har været 1,7 pct. de sidste 10 år (2002-2011), selv om det 

er faldet til 0,7 pct. de sidste 5 år (2007-2011). Denne produktivitetsvækst 

har været drevet af betydelige reduktioner i driftsomkostningerne.  

Resultaterne i analyserne af de udenlandske gasdistributionsselskaber er 

ikke direkte sammenlignelige med fastsættelsen af forventningen til den 

fremtidige produktivitetsvækst i de danske gasdistributionsselskaber. Sekre-

tariatet for Energitilsynet bemærker dog, at observationerne af de historiske 

produktivitetsudviklinger i udenlandske selskaber adskiller sig væsentligt 

fra de gennemsnitlige årlige vækstrater i produktivitetsserierne (TFP + ud-

dannelsesniveau) fra Danmarks Statistiks tabel NATP25. 

Sekretariatet finder ikke, at denne forskel udelukkende kan forklares ved 

forskellige strukturelle forhold landene imellem. Sekretariatet vurderer såle-

des, at danske gasdistributionsselskaber bør have omtrent de samme mulig-

heder for produktivitetsvækst som gasdistributionsselskaber i udlandet. 

 

Opsummering på fastsættelse af det generelle effektiviserings-
krav 

I afgørelsen af 28. september 2009 om indtægtsrammer for naturgasdistribu-

tionsselskaberne 2010-2013 blev det generelle effektiviseringskrav fastsat til 

0,6 pct. (afrundet) på baggrund af den gennemsnitslige produktivitetsvækst i 

hhv. totalfaktorproduktivitet og arbejdskraftkvalitet i den markedsmæssige 

økonomi som helhed i perioden 1993-2007. 

                                                 
4
 Economic Insights Pty Ltd, The Total Factor Productivity Performance of Victoria’s Gas 

Distribution Industry, marts 2012;  

Economic Insights Pty Ltd, A Model of Building Blocks and Total Factor Productivity-

based Regulatory Approaches and Outcomes, juni 2010. 
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Til brug for fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for regule-

ringsperioden 2014-2017 har Sekretariatet for Energitilsynet igen vurderet 

produktivitetstidsserierne fra Danmarks Statistik. 

Sekretariatet vurderer, at tallene fra Danmarks Statistiks nuværende produk-

tivitetsstatistik er behæftet med så stor usikkerhed, at et generelt effektivise-

ringskrav ikke alene kan baseres herpå, jf. redegørelsen på s. 7.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at datagrundlagets oprinde-

lige kilde ikke længere er robust. Sekretariatet for Energitilsynet har således 

inddraget andre kilder ved vurderingen af det generelle effektiviseringskrav, 

som også anført i § 15, stk. 6, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1401 af 

14. december 2009. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har således betragtet erfaringerne fra regule-

ringen af udenlandske gasdistributionsselskaber. I december 2012 blev 

estimatet på den fremtidige produktivitetsudvikling for gasdistributionssel-

skaberne i Storbritannien fastsat til 1,0 pct. årligt. I Australien har den gen-

nemsnitlige årlige vækstrate i perioden 2002-2011 været 1,7 pct. blandt de 

tre selskaber i Victoria. Den gennemsnitlige årlige vækstrate i perioden 

2007-2011 var 0,7 pct. 

Sekretariatet for Energitilsynet har opsummeret de betragtede vækstrater i 

tabel 3. 

 

Tabel 3. Kilder til vurdering af det generelle effektiviseringskrav for gasdi-

stributionsselskaberne i perioden 2014-2017 

Tidsserie/kilde Periode Gennemsnitlig  

årlig vækstrate 

DST: TFP+Uddannelsesniveau 1996-2010 0,1 

DST: Arbejdsproduktivitet (BFI) 1998-2012 1,0 

OECD: Arbejdsproduktivitet (BNP) 1998-2012 0,8 

Ofgem: Effektiviseringskrav for perioden 2008-2012 1970-2007 1,0 

Australien: TFP-produktivitetsvækst 2002-2011 1,7 

Australien: TFP-produktivitetsvækst 2007-2011 0,7 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at en rimelig afvejning mellem 

Danmarks Statistiks usikre data, erfaringerne fra Australien og Storbritanni-

en samt arbejdsproduktivitetsudviklingen i figur 1 medfører, at det generelle 

effektiviseringskrav til naturgasdistributionsselskaberne fastsættes til 0,6 

pct. om året for reguleringsperioden 2014-2017. 
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Afsnit 2: Selskabsspecifikke effektiviseringskrav 

Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav betegner den andel af det enkel-

te distributionsselskabs samlede effektiviseringskrav, der beregnes på bag-

grund af en sammenligning af selskabernes driftsomkostninger i den foregå-

ende periode, jf. § 15, stk. 4, i IR BEK.  

Sekretariatet finder det hensigtsmæssigt, at sammenligningen skal udføres 

på baggrund af data for perioden 2010-2012. På grund af den nødvendige 

detaljeringsgrad i data var udarbejdelsen dog tidskrævende for selskaberne. 

For et selskab var det ikke muligt at skaffe data for alle tre år. 

Det blev i dialog med branchen vurderet, at data for hele perioden ikke kun-

ne leveres rettidigt i 2013, og sekretariatet valgte derfor, at det selskabsspe-

cifikke effektiviseringskrav udelukkende skulle fastsættes ved en sammen-

ligning af selskabernes omkostninger i 2012. 

Sekretariatet for Energitilsynet har en forventning om, at alle gasdistributi-

onsselskaber i 2017 kan levere flerårigt data (2013-2016) på den rette detal-

jeringsgrad til brug for afgørelsen i 2017 om indtægtsrammer og effektivise-

ringskrav for gasdistributionsselskaberne. 

Sekretariatet har i 2013 valgt at genanvende metoden til beregning af sel-

skabsspecifikke effektiviseringskrav fra de to forrige reguleringsperioder, 

dog med en justering af udmøntningen af effektiviseringskrav i forhold til 

det samlede effektiviseringspotentiale. I marts og april 2013 har sekretaria-

tet afholdt møder med gasdistributionsselskaberne med det formål at drøfte 

evt. metodeændringer og opgørelsesmetoden for driftsomkostninger i 2012. 

 

Benchmarkingmodel 

Sekretariatet anvender netvolumenmodellen til sammenligning af selskaber-

nes driftsomkostninger. Der har ikke været fundet grundlag for at ændre 

valget af netvolumenmodellen i forhold til tidligere reguleringsperioder. 

Netvolumenmodellen sammenligninger størrelsen af selskabernes driftsom-

kostninger målt i forhold til størrelsen på den fysiske opbygning af deres 

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

ske udstrækning samt for anvendelsen af forskellige netkomponenter og 

heraf forskellige driftsomkostninger til følge. 

Netvolumenmodellen beregner og standardiserer dermed distributionssel-

skabernes driftsomkostninger inden de sammenlignes. Fordelen ved model-

len er bl.a., at den er relativ simpel og indeholder stor gennemsigtighed i 

forhold til andre benchmarkingmodeller.  
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Selskabernes netvolumen er et udtryk de gennemsnitlige omkostninger ved 

at drive et distributionsnet af den givne størrelse. Netvolumen sammenhol-

des med selskabernes faktiske driftsomkostninger, samt de andre selskabers 

netvolumen og faktiske omkostninger. 

Det mest omkostningseffektive selskab får beregnet indekstallet 100. Min-

dre omkostningseffektive selskaber får beregnet et indekstal under 100 af-

hængigt af forskellen mellem dem og det mest effektive selskab. 

Det er på grundlag af de modelberegnede indekstal, at de selskabsspecifikke 

effektiviseringskrav fastlægges. Indekstallene kan betragtes som en indika-

tor for, hvorledes selskaberne befinder sig i forhold til hinanden.  

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at netvolumenmodellen er en 

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

omkostninger, der i absolut værdi er uafhængige af selskabernes størrelse 

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

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

selskaber vil have lavere enhedsomkostninger, da den faste omkostning de-

les ud på et større antal enheder. 

Dette kan illustreres med et eksempel. To distributionsselskaber A og B har 

henholdsvis et netværk på 100 km ledning og 200 km ledning. Begge sel-

skaber er nødsaget til at investere i et softwareprogram til en pris på 1.000 

kr. Softwareprogrammets pris afhænger ikke af selskabernes netværksstør-

relse. Således vil selskab A’s enhedsomkostninger stige med 10 kr. (=1.000 

kr./100 km), mens selskab B’s enhedsomkostninger vil stige med 5 kr./km 

(=1.000 kr./200 km). Dette vil alt andet lige medføre, at det større selskab B 

i en konstant skalaafkast-model vil opnå det højeste indekstal. 

I lighed med afgørelsen af 31. oktober 2005 og afgørelsens af 28. september 

2009 vurderer sekretariatet ikke, at konstant skalaafkast udgør et væsentligt 

problem ved modellen. Sekretariatet lægger derimod vægt på, at naturgas-

forbrugere i samme distributionsområde bærer de samme enhedsomkostnin-

ger. Enhedsomkostningerne kan dog godt variere områderne imellem. 

Sekretariatet har i de to foregående reguleringsperioder baseret effektivise-

ringskravet på en udregning, hvor selskabet skulle udligne en tiendedel af 

den samlede effektivitetsforskel pr. år. Dette indebar, at selskaberne efter 

den 4 årige reguleringsperiode skulle have udlignet 40 pct. af det udmålte 

effektiviseringspotentiale, hvorefter de resterende 60 pct. bortfaldt, og en 

fornyet benchmarking blev foretaget. Udmøntningen af effektivitetskravet 

på en tiendedel af effektivitetsforskellen blev i 2009 fastlagt på baggrund af 

modelusikkerhed vedr. omkostningsfordeling og indbyrdes placering blandt 

selskaberne samt, at det begrænsende antal naturgasdistributionsselskaber 

medførte, at datausikkerheden i naturgassektoren blev vurderet højere end i 

elsektoren. 
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Sekretariatet vurderer, at anvendelsen af et effektiviseringskrav på en større 

andel af effektivitetsforskellen i naturgassektoren er rimelig. Dette vurderes 

på baggrund af en væsentlig forbedring af både data og selskabernes om-

kostningsfordelinger. I fastsættelsen af effektiviseringskrav på elområdet 

har en tilsvarende udvikling ført til en større årlig udmøntningsandel af det 

beregnede potentiale.  

I afgørelsen af 31. oktober 2011 om effektiviseringskrav til elnetselskaberne 

for 2012 blev effektiviseringskravet for elnetselskaberne ændret fra at udgø-

re en femtedel til en fjerdedel af det beregnede effektiviseringspotentiale. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer dog, at benchmarkingen af gasdi-

stributionsselskaberne er forbundet med en større usikkerhed end for elnet-

selskaberne. Dette skyldes bl.a. et væsentligt færre antal selskaber i gassek-

toren. Hertil kommer, at benchmarkingen samt fastsættelse af 

effektiviseringskrav for gasdistributionsselskaberne alene sker hvert 4. år. 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at bestemmelsen af effekti-

viseringskravene skal ske med større forsigtighed, og derfor fastsætter se-

kretariatet udmøntningsandelen i naturgassektoren til det halve i forhold til 

elsektoren. Det betyder, at det årlige effektiviseringskrav udmøntes som en 

ottendedel af det beregnede effektiviseringspotentiale for gasdistributions-

selskaberne.  

Selskaberne skal således alene realisere halvdelen (fire ottendedele) af den 

samlede effektivitetsforskel frem mod 2017. Det er vigtigt at bemærke, at 

halvdelen af det beregnede effektivitetspotentiale derfor ikke udmøntes, da 

selskaberne får revideret deres effektiviseringskrav i 2017 med fastsættelsen 

af reguleringsperioden 2018-2021.  

 

Omkostningsfordelinger 

Selve benchmarkingen tager udgangspunkt i en sammenligning af selska-

bernes driftsomkostninger (ekskl. afskrivninger) for 2012. For at opnå et 

retvisende og anvendeligt resultat er det nødvendigt, at selskaberne har fore-

taget en ensartet fordeling af driftsomkostninger. 

Selskaberne har i samarbejde med sekretariatet identificeret 22 omkost-

ningsposter som driftsomkostningerne fordeles på. Dette er forskelligt fra 

sidste reguleringsperiode, hvor der var 23 omkostningsposter. Som følge af 

aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats vil 

energisparerådgivning ikke længere indgå som en omkostningspost i 

benchmarkingen. 

Omkostningslisten har i løbet af foråret 2013 været i høring, og sekretariatet 

har gennemgået omkostningsposterne med selskaberne med det formål at 

afklare eventuelle uoverensstemmelser i selskabernes opgørelsesmetoder. 
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Der er således tilføjet uddybende beskrivelse og bemærkninger til flere af de 

22 omkostningsposter i 2013. 

Inden omkostningsstørrelser kan indregnes i netvolumenmodellen er det 

nødvendigt først at fordele samtlige 22 omkostningsposter på en række cost 

drivere
5
. En række af omkostningsposterne fordeles direkte på en cost dri-

ver, mens andre af omkostningsposterne (overheadomkostninger) fordeles 

forholdsmæssigt på samtlige cost drivere. 

Boks 2. Fordeling af driftsomkostninger på cost drivere 
Distributionsselskaberne anmelder til benchmarkinganalysen deres driftsomkostninger 

for 2012. I samarbejde med selskaberne har sekretariatet valgt, at omkostningerne skal 

posteres på nedenstående 22 omkostningskategorier. 

 

1 Fordelingsnet 12 Markedsføring 

2 Distributionsnet 13 Transportafregning 

3 Stikledninger 14 IT-systemer 

4 MR-stationer 15 Overordnede tekniske aktiviteter 

5 DR-stationer 16 Generel administration 

6 Målere hos villakunder 17 
Målerdifferencer, systemfyldning og 

gastab 

7 Målersystemer hos øvrige kunder 18 Debitortab 

8 Lovpligtigt tilsyn og rådgivning 19 Gas til forvarmning af MR-stationer 

9 Overvågning 20 Elforbrug til drift af MR-stationer 

10 Kvalitetssikring 21 Ejendomsskat 

11 Fælles netudgifter 22 Myndighedsbetjening 

 

Før benchmarkingen kan gennemføres skal disse 22 omkostningsposter kunne relateres 

til selskabernes fysiske net. Omkostningerne fordeles derfor på 9 forskellige cost drivere 

– dvs. omkostningerne arrangeres efter nedenstående metode i 9 grupper. Hver cost dri-

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

nedenstående 9 cost drivere i samarbejde med selskaberne. 

1 Fordelingsnet 6 Målere hos villakunder 

2 Distributionsnet 7 Målere hos øvrige kunder 

3 Stikledninger 8 § 13 

4 MR-stationer 9 Øvrige 

5 DR-stationer     

Af de 22 omkostningsposter relaterer en del sig direkte til en specifik cost driver og kan 

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

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

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

                                                 
5
 Cost drivere er de fysiske netkomponenter, som driftsomkostningerne hovedsageligt rela-

teres til. 
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Selskaber har svært ved at påvirke visse omkostningsposter og sekretariatet har ikke 

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

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

hvilket betyder, at selve omkostningsfordelingen foretages i tre trin. 

Modellen for omkostningsfordeling består således af følgende tre trin:  

 Direkte fordeling 1 

 Pro rata fordeling 

 Direkte fordeling 2 

 

 

Direkte fordeling 1 

Omkostningspost  Cost Driver 

Fordelingsnet → Fordelingsnet 

Distributionsnet → Distributionsnet 

Stikledninger → Stikledninger 

MR-stationer → MR-stationer 

DR-stationer → DR-stationer 

Målere hos villakunder → Målere hos villakunder 

Målere hos øvrige kunder → Målere hos øvrige kunder 

Lovpligtigt tilsyn og rådgivning → § 13 

Energisparerådgivning → Øvrige 

Overvågning → § 13 

Kvalitetssikring → § 13 

 

Pro rata fordeling 

Omkostningspost  Cost Driver 

  Fordelingsnet 

Fælles netudgifter  Distributionsnet 

Markedsføring  Stikledninger 

Transportafregning  MR-stationer 

IT-systemer  DR-stationer 

Overordnede tekniske aktiviteter  Målere hos villakunder 

Generel Administration  Målere hos øvrige kunder 

  § 13 

  Øvrige 

 

Direkte fordeling 2  

Omkostningspost  Cost Driver 

Målerdifferencer, systemfyldning og gastab → § 13 

Debitortab → Øvrige 

Gas til forvarmning af MR-stationer → Øvrige 

Elforbrug til drift af MR-stationer → Øvrige 

Ejendomsskat  → Øvrige 

Myndighedsbetjening → § 13 

 

 

 

Inden selskabernes anmeldte driftsomkostninger anvendes i netvolumenmo-

dellen foretages der tre korrektioner af bruttodriftsomkostningerne: Direkte 
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indtægter, dokumenterede afskrivninger ved tilkøbte ydelser samt atypiske 

omkostninger. 

Korrektioner af bruttodriftsomkostninger 

Direkte indtægter er indtægter, som selskaberne modtager til dækning af 

enkelte omkostningsposter. Dette drejer sig eksempelvis om omkostninger 

vedr. pålagte omlægninger af ledningssystemet eller overgravninger af led-

ninger. Da selskaberne påføres disse omkostninger af tredje part, indgår 

disse ikke i benchmarkingen. 

Direkte indtægter kan endvidere være indtægter fra forsikringsselskaber, 

hvor der i selskabets omkostninger findes en tilsvarende udgift. Tabel 4 vi-

ser selskabernes indberettede beløb vedr. direkte indtægter. 

Tabel 4. Direkte indtægter, der ikke indgår i benchmarkingen 

 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

DONG Gas 

Distribution A/S 

Direkte indtægter (kr.) 39.166.240 5.011.000 14.821.366 

Kilde: Selskabernes indberetninger. 

Dokumenteret afskrivning og forrentning ved tilkøbte ydelser og husleje 

omfatter afskrivning og forrentning, som måtte være indeholdt i driftsom-

kostningerne som følge af outsourcede tjenester. Benchmarkinganalysen 

sammenligninger udelukkende selskabernes driftsomkostninger og eventuel-

le afskrivningselementer i tilkøbte ydelser bliver derfor modregnet. I modsat 

fald ville selskabernes valg af outsourcing/inhouse strategi have indflydelse 

på benchmarkinganalysens resultater. Tabel 5 viser de beløb vedr. afskriv-

ning og forrentning, der modregnes i benchmarkingen. 

Tabel 5. Dokumenteret afskrivning og forrentning ved tilkøbte ydelser og 

husleje 

 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

DONG Gas 

Distribution A/S 

Afskrivning og for-

rentning (kr.) 
0 3.658.984 6.226.309 

Kilde: Selskabernes indberetninger. 

Atypiske omkostninger er omkostninger, der er atypiske og ekstraordinære i 

benchmarkingåret i forhold til, hvad der kan anses som ordinære omkost-

ninger for det enkelte selskab. Et eksempel på atypiske omkostninger kan 

være særligt markante fratrædelsesgodtgørelser mv., hvor eksempelvis ud-

giften vedrører en anden periode end det år, hvor godtgørelsen er driftsført. 

Der skal foreligge dokumentation på de anmeldte atypiske omkostninger og 

fradraget heraf i benchmarkingen vil afhænge af en konkret vurdering. Ta-

bel 6 viser en oversigt over selskabernes anmeldelser og sekretariatets vur-

dering heraf. 
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Tabel 6. Ansøgninger om atypiske omkostninger i regnskabsåret 2012 

Selskab 
Beløb  

(kr.) 
Beskrivelse Accept Afslag 

Sekretariatet for 

Energitilsynets 

kommentarer 

DGD 2.432.880 Omkostninger til batte-

ridrevne målere 

  X Omkostninger til målere betragtes 

som ordinær drift.  

Batteridrevne målere er et selv-

stændigt valg af materialer i sel-

skabet og ikke en ekstraordinær 

omkostning. Et valg af batteri-

drevne målere har givet selskabet 

den fordel, at de er billigere i an-

skaffelse end mekaniske målere. 

1.197.869 Meromkostning ved 

indvendige målere 

  X Omkostninger til målere betragtes 

som ordinær drift. Indvendige 

målere er et selvstændigt valg af 

materialer i selskabet og ikke en 

ekstraordinær omkostning. 

818.000 Særskilt hjemmeside   X Omkostninger til hjemmeside 

betragtes som ordinær drift. Om-

kostninger til en hjemmeside bliver 

ikke ekstraordinære, fordi der er 

krav om adskillelse af hjemmeside 

for hhv. distributions- og handels-

selskab. I det konkrete tilfælde har 

det heller ikke betydning, at om-

kostningerne er betalt til koncer-

nen. 

3.987.888 Afskrivning og forrent-

ning i husleje 

X  Finansieringsomkostninger indgår 

ikke i benchmarkingen. Sekretaria-

tet for Energitilsynet har vurderet, 

at finansieringsomkostninger vedr. 

husleje ikke bør vurderes anderle-

des end finansieringsomkostninger 

i forbindelse med almindeligt ejer-

skab af ejendomme i selskabet. 

2.238.421 Fratrædelsesgodtgørelse X   Da benchmarkingen kun er baseret 

på driftsomkostninger fra 2012, 

har Sekretariatet for Energitilsynet 

vurderet, at fratrædelsesgodtgørel-

ser accepteres som atypiske om-

kostninger, da det kan være en 

betydelig engangsomkostning i 

benchmarkingåret. 

NGF 1.422.345 Fratrædelsesgodtgørelse X   Da benchmarkingen kun er baseret 

på driftsomkostninger fra 2012, 

har Sekretariatet for Energitilsynet 

vurderet, at fratrædelsesgodtgørel-

ser accepteres som atypiske om-

kostninger, da det kan være en 

betydelig engangsomkostning i 

benchmarkingåret. 

145.000 Ekstraomkostninger til 

indmåling af sølednin-

ger 

  X Omkostninger til søledninger be-

tragtes som ordinær drift. Ved 

ejerskab af søledninger må om-
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Selskab 
Beløb  

(kr.) 
Beskrivelse Accept Afslag 

Sekretariatet for 

Energitilsynets 

kommentarer 

kostninger til indmåling forventes 

med en vis sandsynlig og dermed 

ikke have karakter af at være eks-

traordinær. 

1.280.000 Omkostninger til råd-

givning i forhold til 

fastholdelse af fremti-

digt kundegrundlag 

  X Omkostninger til rådgivning be-

tragtes som ordinær drift.  

Ekstern rådgivning er et selvstæn-

digt valg i selskabet og ikke en 

ekstraordinær omkostning. 

1.600.000 Afskrivning og forrent-

ning i husleje 

X  Finansieringsomkostninger indgår 

ikke i benchmarkingen. Sekretaria-

tet for Energitilsynet har vurderet, 

at finansieringsomkostninger vedr. 

husleje ikke bør vurderes anderle-

des end finansieringsomkostninger 

i forbindelse med almindeligt ejer-

skab af ejendomme i selskabet. 

636.639 Rente og afdrag på 

leasingkontrakter 

X   Finansieringsomkostninger indgår 

ikke i benchmarkingen. Sekretaria-

tet for Energitilsynet har vurderet, 

at finansieringsomkostninger vedr. 

tilkøbte ydelser ikke bør vurderes 

anderledes end finansieringsom-

kostninger i forbindelse med al-

mindeligt ejerskab af aktiver i 

selskabet. 

HMN 5.210.889 Generelle omkostninger 

(bespisning, feriepenge-

hens., barselsfond, æn-

dret opgørelsesprincip) 

  X HMN Naturgas I/S har oplyst, at 

de anmeldte beløb udgør atypiske 

indtægter. Sekretariatet for Energi-

tilsynet korrigerer ikke brutto-

driftsomkostninger for atypiske 

indtægter, når der ikke har været 

tilsvarende omkostninger. Bench-

markingen tager udelukkende 

udgangspunkt i selskabernes om-

kostninger. 

3.144.383 Stikledninger (omlæg-

ninger og gebyr ved 

frakobling) 

  X 

1.902.630 Fordelingsnet (omlæg-

ninger) 

  X 

299.896 Distributionsnet (om-

lægninger) 

  X 
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Benchmarkingen 

Benchmarkingen udføres vha. netvolumenmodellen, hvor det alene er sel-

skabernes driftsomkostninger, der inkluderes i beregningerne. Således er 

selskabernes § 13-omkostninger samt de såkaldte ”øvrige omkostninger”
6
 

udeladt af beregningerne. Der er en nærmere beskrivelse af modellen i an-

neks 1, bagerst i dette bilag. 

Ifølge benchmarkingen har HMN Naturgas I/S det laveste omkostningsin-

deks og selskabet får derfor beregnet indekstallet 100. De øvrige får bereg-

net et lavere indekstal afhængigt af forholdet mellem det pågældende sel-

skabs omkostningsindeks og indekset for HMN Naturgas I/S. 

Således får Naturgas Fyn Distribution A/S beregnet indekstallet 94 (afrun-

det) og DONG Gas Distribution A/S indekstallet 87 (afrundet), hvilket vises 

i tabel 7. 

Tabel 7. Resultat af benchmarkingen 

 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

DONG Gas 

Distribution A/S 

Driftsomkostninger 130.550.956 21.105.428 90.416.399 

Netvolumen 137.766.494 20.862.659 83.443.631 

Omkostningsindeks
1
 0,948 1,012 1,084 

Indekstal 100 94 87 

Note 1: Driftsomkostninger samt netvolumen til brug for beregningen af omkostningsin-

dekset omfatter alene af de 7 cost drivere og dermed ikke § 13 omkostninger samt øvrige 

omkostninger. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Resultatet af benchmarkingen får betydning for selskabernes effektivise-

ringskrav i procent og dermed den faktiske udmøntning i kr. Denne ud-

møntning ses i tabel 9, sidst i dette bilag. 

 

Usikkerhed forbundet med benchmarkingen 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at benchmarkingen af gasdistribu-

tionsselskaberne er forbundet med en større usikkerhed end for elnetselska-

berne, jf. s. 20 i dette bilag. Dette skyldes bl.a. et væsentligt færre antal sel-

skaber i gassektoren. Hertil kommer, at benchmarkingen samt fastsættelse af 

effektiviseringskrav for gasdistributionsselskaberne alene sker hvert 4. år. 

Antallet af observationer udgør et usikkerhedsmoment ved benchmarkingen. 

For det første baseres omkostningsvægtene alene på observationerne fra tre 

                                                 
6
 Øvrige omkostninger vedrører bl.a. ejendomsskatter og debitortab, som selskaberne kun i 

meget begrænset omfang eller slet ikke er i stand til at påvirke. Derfor medtages disse ikke 

i benchmarkingen. 
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selskaber. Såfremt bare ét af disse selskaber har usædvanlige høje eller lave 

driftsomkostninger kan dette give udslag i beregningen af netvolumen for de 

andre selskaber. 

Benchmarkingen baseres alene på driftsomkostninger i 2012, hvilket også 

udgør et usikkerhedsmoment ved benchmarkingen. Sekretariatet for Energi-

tilsynet har derfor en forventning om, at alle gasdistributionsselskaber i 

2017 kan levere flerårige data (2013-2016) på den rette detaljeringsgrad til 

brug for afgørelsen i 2017 om indtægtsrammer og effektiviseringskrav for 

gasdistributionsselskaberne, jf. s. 13 i dette bilag. 

Sekretariatet for Energitilsynet imødekommer usikkerhed ved bl.a. at god-

kende ansøgninger om ’atypiske omkostninger’, der kan ses bort fra ved 

opgørelsen af selskabernes effektivitet. Endvidere udvises en vis forsigtig-

hed i fastsættelsen af effektiviseringskravene på baggrund af benchmarkin-

gen. Endelig imødekommer sekretariatet usikkerhed ved, at det selskabsspe-

cifikke effektiviseringskrav i pct. er rundet ned til nærmeste 0,05 pct. 

Sekretariatet vurderer dog ikke, at der er usikkerhed med hensyn til korrekt-

heden af de af selskaberne anmeldte driftsomkostninger. Sekretariatet har 

afholdt et møde med selskaberne udelukkende med det formål at ensrette 

anmeldelsen af driftsomkostninger.  

 

Fastsættelsen af selskabsspecifikke effektiviseringskrav 

HMN Naturgas I/S er det mest omkostningseffektive selskab med et indeks-

tal på 100, hvilket fremgår af benchmarkingen i tabel 7. Som følge heraf 

pålægges selskabet ikke et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i 

reguleringsperioden 2014-2017. 

Naturgas Fyn Distribution A/S opnår i benchmarkingen et indekstal på 94, 

og selskabet pålægges dermed et årligt selskabsspecifikt effektiviserings-

krav i reguleringsperioden 2014-2017 på 0,75 pct. 

DONG Gas Distribution A/S opnår i benchmarkingen et indekstal på 87, og 

selskabet pålægges dermed et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i 

reguleringsperioden 2014-2017 på 1,45 pct. 

Tabel 8 viser de selskabsspecifikke effektiviseringskrav for hvert selskab. 

Tabel 8. Selskabsspecifikke effektiviseringskrav 

 

HMN 

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn 

Distribution A/S 

DONG Gas 

Distribution A/S 

Selskabsspecifikt effektivi-

seringskrav (pct.) 
0,00 0,75 1,45 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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Afsnit 3: Samlede effektiviseringskrav 

På baggrund af ovenstående gennemgang af udviklingen i andre sektorer og 

benchmarking af selskaberne fastsætter Energitilsynet det samlede effektivi-

seringskrav til 0,60 pct. for HMN Naturgas I/S, 1,35 pct. for Naturgas Fyn 

Distribution A/S og 2,05 pct. for DONG Gas Distribution A/S, jf. tabel 9.  

Tabel 9. De samlede årlige effektiviseringskrav for perioden 2014-2017 

 

HMN  

Naturgas I/S 

Naturgas Fyn  

Distribution A/S 

DONG Gas  

Distribution A/S 

Selskabsspecifikt effektiviserings-

krav angivet i pct. af omkostnings-

rammen pr. år. (pct.) 

0,00 0,75 1,45 

Generelt effektiviseringskrav an-

givet i pct. af omkostningsrammen 

pr. år. (pct.) 

0,60 0,60 0,60 

Samlet effektiviseringskrav i pct. 

af omkostningsrammen pr. år. 

(pct.) 

0,60 1,35 2,05 

Omkostningsramme, ekskl. af-

skrivninger, inden P/L i 2014 

(mio. kr.) 

199,69 39,16 139,07 

Effektiviseringskrav i kr. udmøntet 

i 2014 (mio. kr.) 
1,20 0,53 2,84 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

IR BEK foreskriver, at effektiviseringskravene fastsættes som procentsatser 

af omkostningsrammen, ekskl. afskrivninger, inden pris- og lønregulering, 

jf. § 15, stk. 1. 

På den baggrund fastsætter Sekretariatet for Energitilsynet effektiviserings-

kravet for reguleringsperioden 2014-2017. 
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Anneks 1 

Dette anneks beskriver de grundlæggende trin i netvolumenmodellen til 

beregning af indekstallet for de individuelle selskaber, og afslutningsvis 

gives et eksempel på beregningen af indekstallet. 

Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kategorier af 

selskabernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne består hoved-

sageligt af en række forskellige netkomponenter, da selskaberne bruger 

mange omkostninger på at drive nettet. 

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

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

hver. Ved at dividere samtlige selskabers henførte omkostninger med det 

anførte antal beregnes for hver af kategorierne de gennemsnitlige omkost-

ninger. Disse kaldes også for omkostningsvægtene og defineres ved:  

nj
N

omk

w

i

ij

i

ij

j ......,,1, 




 

jw omkostningsvægt hørende til kategori j 

ijomk omkostninger henført til kategori j for selskab i 

ijN antal komponenter på kategori j for selskab i 

For hvert selskab opgøres, hvor mange omkostninger et gennemsnitligt sel-

skab ville have forbundet med at drive et net svarende til det pågældende 

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

hver af selskabets anførte styk med de dertil hørende vægte. 

Ved at dividere selskabets faktiske omkostninger med dets netvolumen be-

regnes et indeks, der udtrykker selskabernes relative effektivitet. Dette in-

deks betegnes omkostningsindekset og er defineret som: 

......,,1, 


j

Nw

omk
e

j

ijj

i
i

 

ie omkostningsindeks for selskab i 

iomk omkostning for selskab i 
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jw omkostningsvægt på kategori j 

ijN antal komponenter for selskab i på kategori j 

Selskabernes indekstal opgøres til sidst ved at sammenholde selskabets om-

kostningsindeks med omkostningsindekset for det mest effektive selskab. 

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

som:  

%100
i

lav

i
e

e
Indekstal

 

iIndekstal indekstal for selskab i 

lave omkostningsindeks for det mest effektive selskab 

ie omkostningsindeks for selskab i 

 

Boks 3. Eksempel på beregning af omkostningsindeks 

Naturgas Fyn Distribution A/S har driftsomkostninger på 21.105.428 kr. i 

benchmarkingmodellen. Sekretariatets beregninger viser, at et gennem-

snitligt selskab ville have omkostninger på 20.862.659 kr. forbundet med 

at drive et net svarende til Naturgas Fyns net. Omkostningsindekset for 

Naturgas Fyn opgøres herved til: 

012,1
659.862.20

21.105.428



j

ijj

i
i

Nw

omk
e  

Det laveste omkostningsindeks blandt selskaberne er opgjort til 0,948, 

hvorved indekstallet for Naturgas Fyn Distribution A/S beregnes som: 

%94%100
948,0

012,1
%100 

i

lav

i
e

e
Indekstal  

Effektiviseringskravet for Naturgas Fyn Distribution A/S beregnes heref-

ter ved: 

    %77,011%951111 8

1

8

1

 NGFNGF indekstaleringskravEffektivis  

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 


