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Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 

Bilag 1 – Fastsættelse af effektiviseringskrav 

Indledning 
1. Indtægtsrammen består af fire komponenter, herunder en omkost-
ningsramme, jf. § 6 i IR BEK. Et vigtigt element i fastsættelsen af naturgas-
distributionsselskabernes omkostningsramme for reguleringsperioden 2010-
2013 er bestemmelsen af et effektiviseringskrav. 

2. Omkostningsrammen består af selskabernes driftsomkostninger samt 
afskrivninger på investeringer idriftsat efter 1. januar 2005. På baggrund af 
Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2006 ”vedrørende bortfald af effektivi-
seringskrav på afskrivninger af nyinvesteringer” pålægges effektviserings-
kravet alene selskabernes driftsomkostninger og ikke hele omkostnings-
rammen. 

3. Effektiviseringskravet fastlægges ved at foretage sammenligninger 
med produktivitetsudviklingen i andre sektorer, samt en benchmarking sel-
skaberne imellem. Denne fremgangsmåde sikrer, at effektiviseringen i di-
stributionssektoren som helhed følger den generelle produktivitetsudvikling 
i samfundet samtidig med, at sektorens mindre effektive selskaber pålægges 
yderligere krav. 

4. Den andel af det enkelte selskabs samlede effektiviseringskrav, der 
fastsættes på baggrund af sammenligninger med produktivitetsudviklingen i 
andre sektorer betegnes herefter som det generelle effektiviseringskrav. Til-
svarende betegnes den andel af et selskabs samlede produktivitetskrav, der 
fastsættes på baggrund af benchmarkanalysen som det selskabsspecifikke 
effektiviseringskrav. 

5. I det nedenstående gennemgås fastsættelsen af effektiviseringskravet 
i detaljer. Afsnit 1 omhandler fastsættelsen af det generelle effektiviserings-
krav efterfulgt af en gennemgang af benchmarken og det selskabsspecifikke 
effektiviseringskrav i afsnit 2. Endeligt kommer der til sidst et afsnit, som 
samler resultaterne til det samlede effektiviseringskrav. 
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Afsnit 1: Generelle effektiviseringskrav 
6. Gasdistributionsselskaberne vil uanset om de historisk har opbygget 
et uudnyttet effektiviseringspotentiale kunne effektivisere deres omkostnin-
ger i fremtiden, som det også er tilfældet for selskaber i de øvrige brancher i 
økonomien. 

7. Det er baggrunden for at fastsætte et generelt effektiviseringskrav, 
der er udtryk for sektorens forventede fremtidige effektiviseringspotentiale. 
Ved at pålægge selskaberne dette effektiviseringskrav sikres det, at selska-
berne – i lighed med selskaber i andre brancher - får et incitament til at søge 
de produktivitetsgevinster, der løbende opstår.  

8. Selskaberne har som udgangspunkt lige gode muligheder for at ud-
nytte dette fremtidige potentiale, og kravet er derved gældende for samtlige 
distributionsselskaber.  

9. Det generelle effektiviseringskrav fastsættes som procentsatser af 
omkostningsrammen eksklusive afskrivninger på nyinvesteringer og inden 
der foretages pris- og lønregulering. 

10. Under fastsættelsen af det generelle effektiviseringspotentiale kan 
Energitilsynet, jf. § 15, stk. 6, inddrage sammenligninger med udenlandske 
gasdistributionsselskaber samt inddrage produktivitetsudviklingen i andre 
sektorer. 

11. I vurderingen af den fremtidige produktivitetsudvikling i gasdistribu-
tionsselskaberne inkluderer sekretariatet data for den historiske produktivi-
tetsudvikling for andre brancher. Herved gives der estimater på den fremti-
dige produktivitetsudvikling i sammenlignelige brancher, som gasdistribu-
tionsselskaberne kan holdes op imod. 

12. Sekretariatet tager udgangspunkt i totalfaktorproduktiviteten og ar-
bejdskraftproduktiviteten i fastsættelsen af det produktivitetsmål, der er re-
levant i forbindelse med fastsættelse af effektiviseringskravene. Disse pro-
duktivitetsmål udtrykker selskabernes evne til løbende at effektivisere deres 
processer og derved producere samme output ved færre inputs. 

13.  Danmarks Statistik offentliggør en række produktivitetsmål, der ba-
seres på tal fra nationalregnskabets statistik og arbejdstidsregnskabet. Gen-
nem tiden har Danmarks Statistik i stigende grad foretaget en mere detalje-
ret opgørelse af produktivitetsmålene, hvor det specificeres, hvorfra produk-
tivitetsstigningerne stammer. Herunder også produktivitetsmålene Arbejds-
kraftkvaliteten og Totalfaktorproduktiviteten, som effektiviseringskravene 
overfor gasdistributionsselskaberne fastsættes ud fra. Effektivitetskravene 
fastsættes derved gennem en aggregering af flere detaljerede produktivi-
tetsmål, jf. boks 1. 
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Boks 1. Beregning af produktivitetsudvikling: 
Beregningen af produktivitetsudviklingen bygger på data i datasættet 
NAT25 (Danske branchers produktivitetsudvikling) fra Danmarks Statistik. 
Disse data er beregnet ved en dekomponeringen af produktiviteten ved en 
standardmetode med udgangspunkt i følgende produktionsfunktion1 

Yt =Atf(Kt,BtLt)   (1) 
 
Yt er bruttoværditilvæksten (BVT) i periode t, f er en funktion, der er sti-
gende i kapitalapparatet (Kt) og i arbejdsindsatsen (BtLt). Bt angiver kvalite-
ten af arbejdskraft, mens Lt er arbejdstimer. Funktionen samler faktorind-
satsen i én variabel, og At beskriver faktorindsatsens effektivitet. I estime-
ringen er der antaget konstant skalaafkast i produktionen som det fremgår 
af (1)  
 
Foretages en Cobb-Douglas specifikationen af f(Kt,BtLt), kan (1) opstilles 
som 
 
Yt =AtKt

a(BtLt)
1-a   (2) 

 
Ved totaldifferentiation og log-transformation skrives (2) herefter som: 
 
dln(Yt )=adln(Kt)+(1−a)dln(Lt)+(1−a)dln(Bt)+dln(At)   (3) 
 
Relation (3) siger, at væksten i produktionen kan forklares ved vækst i ka-
pitalapparatet, arbejdsindsatsen, kvaliteten af arbejdskraften og/eller total-
faktorproduktiviteten. Med antagelse om fuldkommen konkurrence og pro-
fitmaksimering aflønnes produktionsfaktorerne med værdien af deres mar-
ginalprodukt, så a er aflønningen til kapitalapparatet af den samlede ind-
komst, og (1−a) er aflønningen til arbejdskraften af den samlede indkomst.  
 
Produktivitetsmålet, der anvendes i denne afgørelse, inkluderer udelukken-
de ændringer i arbejdskraftkvaliteten og totalfaktorproduktiviteten.  

Arbejdskraftkvaliteten er generelt stigende og udtrykker, at medarbejdernes 
produktivitet er stigende. Som følge af en løbende stigning i medarbejder-
nes produktivitet, må det forventes, at selskaberne fra år til år kan oprethol-
de samme produktion med anvendelse af mindre arbejdskraft. Denne del 
inkluderes i vurderingen af produktivitetsvæksten, da produktionen frem-
over må forventes at kunne drives ved et lavere antal arbejdstimer, såfremt 
der sker en positiv vækst i kvaliteten af arbejdskraften. 

Totalfaktorproduktiviteten udtrykker evnen til at opretholde samme pro-

                                                 
1 For yderligere beskrivelse af metodemæssige forhold i forbindelse med produktivitetsud-
viklingen henvises til ”Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003”, Danmarks Stati-
stik 2005. 
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duktion med anvendelse af færre ressourcer som følge af teknologiske 
fremskridt samt bedre organisation og arbejdstilrettelæggelse. Denne del 
inkluderes i vurderingen af produktivitetsvæksten, da produktionen frem-
over 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 holdes derfor ude af beregningen.  

 

14. Som beskrevet fremgår det af indtægtsrammebekendtgørelsen, at 
selskabernes omkostningsrammer skal korrigeres for udviklingen i lønom-
kostningerne. Selskaberne får dermed hvert år mulighed for at aflønne det 
samme antal medarbejdere på trods af, at medarbejderne bliver mere pro-
duktive fra år til år. Som følge af en løbende stigning i medarbejdernes pro-
duktivitet, må det også forventes, at selskaberne fra år til år kan opretholde 
samme produktion med anvendelse af mindre arbejdskraft. Det er årsagen til 
at udviklingen i Arbejdskraftkvaliteten inkluderes i effektiviseringskravet. 
Denne del af effektiviseringskravet vil medføre, at produktionen fremover 
skal drives ved et lavere antal arbejdstimer, såfremt der sker en positiv 
vækst i kvaliteten af arbejdskraften. 

15.  Som det også fremgår ovenfor, indgår væksten i Totalfaktorproduk-
tiviteten i effektiviseringskravet. Totalfaktorproduktiviteten udtrykker evnen 
til at opretholde samme produktion med anvendelse af færre ressourcer som 
følge af teknologiske fremskridt samt bedre organisation og arbejdstilrette-
læggelse. Denne del af effektiviseringskravet medfører ligeledes, at produk-
tionen fremover vil blive drevet med færre inputs, såfremt der sker en posi-
tiv vækst i Totalfaktorproduktiviteten. 

16. I fastsættelsen af den forventede fremtidige produktivitetsudvikling 
for gasdistributionsselskaberne foretages en vurdering af, hvilke brancher 
gasdistributionsselskaberne er bedst egnede at sammenholde med, og på 
hvilket datagrundlag produktivitetsudviklingen i gasdistributionsselskaberne 
derved bedst estimeres.  

17. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvilke brancher, der er sammen-
lignelige, hvad angår muligheder for at udnytte produktivitetsstigninger. Al-
le brancher er således i et varierende omfang underlagt forskellige mulighe-
der for at opnå produktivitetsstigninger. Det skyldes, at der brancherne imel-
lem ikke eksisterer de samme muligheder for at udnytte et højere uddannel-
sesniveau, teknologiske fremskridt og for at introducere mere effektive ar-
bejdsgange og bedre organisering. 
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18. Det forhold fremgår tydeligt, når produktivitetsudviklingen for de 
forskellige brancher betragtes. Betragtes den gennemsnitlige produktivitets-
udvikling over de seneste 5 og 15 år ses det således, at der er store udsving i 
branchernes produktivitetsudvikling, jf. tabel 1. 

Tabel 1. Produktivitetsvæksten i udvalgte sektorer: 
 Branche Produktivitetsvækst 

1993-2007 
Produktivitetsvækst 

2003-2007 
   

1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 1,52 -2,34 

2 Industri 0,65 0,90 

3 Energi- og vandforsyning -0,81 -2,00 

4 Bygge og anlæg -0,12 0,70 

5 Handel, hotel og restauration 0,79 0,54 

6 Transport, post og tele 0,75 0,50 

7 Finansiering og forretningsservice 0,07 0,06 

Markedsmæssige byerhverv ekskl. boliger  0,55 0,92 

Markedsmæssig økonomi i alt 0,62 0,58 
Note: Produktivitetsvæksten er beregnet som summen af totalfaktorproduktiviteten og arbejdskraft-
kvaliteten. 
Kilde: Statistikbanken: NAT25, dataudtræk den 11. maj 2009. 

 

19. I vurderingen af den fremtidige produktivitetsudvikling i gasdistribu-
tionsselskaberne ses der bort fra branchen for Energi- og vandforsyning. 
Denne branche er således overvejende underlagt regulering, og branchens 
historiske produktivitetsudvikling afspejler derved ikke selskabers udvikling 
i fri konkurrence. Produktivitetsudviklingen i branchen må forventes at have 
været lavere end den potentielle, da et konkurrencefravær ikke giver incita-
menter til at udnytte effektiviseringsgevinster til fulde.  

20. Som nævnt ovenfor, er der stor variation i produktivitetsudviklingen 
brancherne imellem, jf. tabel 1. I fastsættelsen af det generelle effektivise-
ringskrav er det derfor essentielt, hvilken branche gasdistributionsselskaber-
ne sammenlignes med.  

21. Umiddelbart har brancherne Transport, post & tele og Bygge & an-
læg det største sammenfald i arbejdsopgaver med gasdistributionsselskaber-
ne, og kan derved betragtes som værende de mest sammenlignelige med 
gasdistributionsselskaberne mht. produktivitetsudvikling. I brancherne 
Transport, post & tele og Bygge & anlæg var produktivitetsudviklingen i 
perioden 1993-2007 på hhv. 0,70 pct. og -0,12 pct., mens den i perioden 
2003-2007 var på hhv. 0,50 pct. og 0,70 pct., jf. tabel 1.    

22. Sekretariatet finder dog ikke, at der er brancher, der er oplagte, di-
rekte at sammenligne med gasdistributionsselskaberne. Desuden kan det væ-
re problematisk at basere en forventning til gasdistributionsselskabernes 
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produktivitetsudvikling 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. 

23. På baggrund af ovenstående finder Sekretariatet, at den forventede 
fremtidige produktivitetsudvikling i den markedsmæssige økonomi som 
helhed vil være det bedst egnede mål til en vurdering af den fremtidige pro-
duktivitetsudvikling i gasdistributionsselskaberne. Ved at basere forventning 
til produktivitetsudviklingen i gasdistributionsselskaberne på produktivitets-
udviklingen i den markedsmæssige økonomi som helhed sikres det, at effek-
tiviseringskravet ikke baseres på enkelte sektorer med særlige karakteristika, 
som gør, at den historiske produktivitetsudvikling enten er unormal høj eller 
lav. 

24. I afgørelsen fra 2005 om effektivitetskrav og indtægtsrammer for pe-
rioden 2006-2009 fandt tilsynet ligeledes, at det ville være mest hensigts-
mæssigt, at basere vurderingen af den fremtidige produktivitetsudvikling i 
gasdistributionsselskaberne på produktivitetsudviklingen i den markeds-
mæssige økonomi som helhed.    

25. Tilsynets vurdering i afgørelsen fra 2005 blev påklaget af selskaber-
ne 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. 

26. Energiklagenævnet stadfæstede dog de fastsatte effektiviseringskrav 
i deres afgørelse af 28. marts 2008. Klagenævnet skrev i den forbindelse, at  

”…Nævnet finder efter en samlet vurdering heller ikke i øvrigt 
grundlag for at tilsidesætte Tilsynets skøn over selskabernes ef-
fektiviseringspotentiale sammenlignet med effektiviseringspoten-
tialet i andre sektorer.” 

27. Sekretariatet vurderer således samlet, at det vil være hensigtsmæssigt 
at basere vurderingen af den fremtidige produktivitetsudvikling på produk-
tivitetsudviklingen i den markedsmæssige økonomi som helhed. 

28. Sekretariatet bygger vurderingen af den fremtidige produktivitetsud-
vikling i gasdistributionsselskaberne på data fra Danmarks Statistik om den 
historiske produktivitetsudvikling i den markedsmæssige økonomi som hel-
hed. 

29. Der er knyttet en vis usikkerhed til Danmarks Statistiks beregninger 
af produktivitetsudviklingen i de enkelte år. Usikkerheden er forbundet med 
de kilder, der anvendes – nationalregnskabets statistik og arbejdstidsregn-
skabet – samt de antagelser, der gøres omkring produktionsfunktioner mm. 
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Tallene for produktivitetsudviklingen vurderes imidlertid at være robuste, 
såfremt der benyttes et historisk gennemsnit af produktivitetsudviklingen 
over en årrække.   

30. Ved at betragte produktivitetsudviklingen over en længere årrække 
sikres det dermed, at effekten af datausikkerhed minimeres, og samtidig vil 
der blive taget højde for konjunkturudsvingenes betydning for tendensen i 
den grundlæggende produktivitetsudvikling. Samtidig er det dog også vig-
tigt, at vurderingen af produktivitetsudviklingen i den nærmeste fremtid ik-
ke bygger på data, der ligger langt tilbage historisk, da deres evne til at be-
skrive tendensen i den aktuelle produktivitetsudvikling vil være begrænset.  

31. Den periodelængde, der anvendes i estimatet, skal således vælges ud 
fra en afvejning mellem estimatets robusthed og dataenes aktualitet. Sekre-
tariatet finder i den forbindelse, at data for produktivitetsudviklingen for 
mere end 20 år siden ikke er aktuelle i forbindelse med fastsættelsen af den 
nuværende tendens i produktivitetsudviklingen. Samtidig finder Sekretaria-
tet, at en vurdering, der udelukkende bygger på produktivitetsudviklingen 
over de seneste 10 år, ikke i tilstrækkelig grad vil tage højde for datausik-
kerhed og effekter af konjunkturudsving, og derved kan give mindre robuste 
estimater.  

32. Derimod finder Sekretariatet, at den bedste afvejningen mellem da-
taenes robusthed og aktualitet findes ved 15 år. Sekretariatet vurderer her-
ved, at den gennemsnitlige produktivitetsudvikling over de seneste 15 år af-
spejler tendensen i den grundlæggende produktivitetsudvikling. 

33. Eksisterer der en trend i produktivitetsudviklingen over perioden er 
det vigtigt, at denne indgår i vurderingen af den fremtidige produktivitets-
udvikling. Sekretariatet har på den baggrund testet for trend i serien i perio-
den 1993-2007, og i de sidste 5 år af perioden, 2003-2007. Testene bekræf-
ter ikke en trend, jf. boks. 2, der kan antyde en stigende eller aftagende pro-
duktivitetsudvikling, og den gennemsnitlige produktivitetsudvikling for pe-
rioden 1993-2007 fremstår, efter Sekretariatets vurdering, dermed som det 
bedste estimat på den fremtidige produktivitetsudvikling.  

34. I den markedsmæssige økonomi som helhed var produktivitetsudvik-
lingen over perioden på 0,62 pct., jf. tabel 1. Gasdistributionsselskaberne 
vurderes derved at kunne skabe effektivitetsforbedringer på 0,62 pct. om 
året i perioden 2010-2013.   

35. Med afrunding vurderer Sekretariatet derved, at selskaberne kan på-
lægges et generelt effektiviseringskrav på 0,6 pct., som samtidig synes også 
at overholde bekendtgørelsens bestemmelse om, at effektviseringskravet 
skal fastsættes under hensyntagen til forsyningssikkerheden. 
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Boks 2. Test for trend i produktivitetsudviklingen: 

  
 

Erfaringer med fastsættelse af effektivitetskrav i andre lande 

36. Som det fremgår af ovenstående baserer Sekretariatet det generelle 
effektiviseringskrav på produktivitetsudviklingen i andre sektorer, som be-
kendtgørelsens § 15 stk. 6 giver mulighed for. Bekendtgørelsens § 15 stk. 6 
giver endvidere mulighed for at inddrage udenlandske gasdistributions-
selskaber i fastsættelsen af effektiviseringskravene. 

37. Sekretariatet har dog ikke gennemført benchmarking, der både in-
kluderer danske og udenlandske gasdistributionsselskaber. Det skyldes, at 
Sekretariatet har vurderet, at sådanne analyser generelt vil være vanskelige 
og tidskrævende at udføre for så vidt angår dataindsamling og validering. 
Derudover vil sammenligningsgrundlaget kunne kritiseres, da der sandsyn-
ligvis eksisterer individuelle strukturelle forhold mellem landene, som vil 
påvirke resultaterne. 

38. I processen til fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav har 
Sekretariatet derimod vurderet metoder til fastsættelse af effektiviserings-
krav i andre lande.    

39. Fastsættelsen af effektiviseringskrav med udgangspunkt i totalfak-
torproduktiviteten og arbejdskraftkvaliteten er udbredt i reguleringen af sel-
skaber i andre lande. Metoden finder således anvendelse til fastsættelse af 
effektiviseringskrav overfor gasdistributionsselskaber i en række lande, her-
under Storbritannien og Australien. 

40. I Storbritannien tager regulatoren, Ofgem, udgangspunkt i estimater 
af den kapitaljusterede arbejdsproduktivitet i vurderingen af den fremtidige 
produktivitetsvækst. Ved at betragte et historisk gennemsnit for perioden 

Der er gennemført en test for trend i serien for den markedsmæssige øko-
nomi som helhed for perioderne 1993-2007 og 2003-2007. Testet gen-
nemføres ved en OLS-regression af produktivitetsudviklingen på en kon-
stant og en trendvariabel, og resultaterne er gengivet i tabellen nedenfor. 
Da testenes p-værdier overstiger et signifikansniveau på 0,05 er koeffici-
entestimaterne på trendvariablene insignifikante, og det kan derved ikke 
afvises, at der ikke er trend i serierne.    
 
Test for trend i serien, perioderne 1993-2007 & 2003-2007 
 Koefficient Stdv. T-stat P-value 
Trend 1993-2007 -0,13 0,11 -1,17 0,26 
Trend 2003-2007 -0,68 0,37 -1,86 0,16 
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1973-2004 for, hvad der betragtes som, 5 sammenlignelige sektorer, sættes 
forventningerne til gasdistributionsselskabernes fremtidige produktivitets-
vækst. 

41. Den historiske produktivitetsudvikling for sektorerne spænder fra 
0,1 pct. til 4,8 pct. Ofgem tager ikke direkte udgangspunkt i produktivitets-
udviklingen i et af estimaterne, men på baggrund af spændet i produktivi-
tetsvæksten fra 0,1 – 4,8 pct. vurderes det, at det fremtidige potentiale ved 
fortsat produktivitetsvækst i gasdistributionsselskaberne udgør 2,5 pct. om 
året i perioden 2008-2013.2

    

42. I Australien har Pacific Economics Group, PEG, på vejene af den 
australske regulator, Essential Service Commission, senest gennemført en 
analyse af gasdistributionsselskabernes historiske vækst i totalfaktorproduk-
tiviteten, med henblik på fastsættelse af effektivitetskravene i selskaberne. 
Som det også er tilfældet i Ofgem’s vurderinger betragter PEG gennemsnit-
tet over en historisk periode som et estimat på den fremtidige produktivi-
tetsvækst i branchen.  

43. Modsat Ofgem’s estimater bygger PEG dets vurdering på historiske 
data for selskaberne selv. I estimaterne antages gasdistributionsselskaberne 
dermed at være drevet effektivt i den historiske periode. PEG anvender data 
for selskaberne i perioden 1998 – 2007 efter liberaliseringen af selskaberne, 
og estimerer en gennemsnitlig vækst i selskabernes totalfaktorproduktivitet 
på 2,85 pct. PEG forklarer den relative høje vækst i totalfaktorproduktivite-
ten med, at privatiseringen af selskaberne i 1998 har skabt en stigning i pro-
duktivitetsvæksten. Gennem privatiseringen har selskaberne elimineret inef-
fektiviteter opstået ved statsejerskab, og i den gennemsnitlige vækst indgår 
derfor en midlertidig stigning i væksten3.  

44. Resultaterne i analyserne af de udenlandske gasdistributionsselska-
ber er ikke umiddelbart sammenlignelige med fastsættelsen af forventningen 
til den fremtidige produktivitetsvækst i de danske gasdistributionsselskaber. 
Således eksisterer der bl.a. forskellige strukturelle forhold landene imellem, 
der vil have betydning for størrelsen af den historiske produktivitetsudvik-
ling. 

45. Metoderne i analyserne viser dog, at gennemsnittet i den historiske 
produktivitetsudvikling anvendes som et estimat på den fremtidige produk-
tivitetsudvikling, og understøtter dermed metoden Sekretariatet anvender. 

                                                 
2 Performance of the Energy Networks under RPI-X; Supporting paper, Ofgem, 27 Febru-
ary 2009. 
 Gas Distribution Price Control Review, Final Proposals Document – Supplementary Ap-
pendicies, Ofgem, December 2007. 
3 TFP Research for Victoria’s Gas Distribution Industry, Pacific Economics Group, No-
vember 2008. 
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46. Som beskrevet er effektiviseringskravene i Storbritannien fastsat ud 
fra produktivitetsudviklingen i sammenlignelige sektorer, mens de i Austra-
lien fastsættes ud fra produktivitetsudviklingen i gasdistributionsselskaber-
ne. 

47. Sekretariatet har valgt at fastsætte det generelle effektiviseringskrav 
ud fra en sammenligning med produktivitetsudvikling i den markedsmæssi-
ge økonomi som helhed. Det er valgt ud fra betragtningen, at Sekretariatet 
ikke kan estimere produktivitetsudviklingen for gasdistributionsselskaberne 
ud fra tilgængelige data. Afgørende er det dog, at Sekretariatet ikke ønsker 
at antage, at selskaberne er drevet effektivt historisk som metoden forudsæt-
ter. Herudover vil metoden ikke skabe de ønskede incitamenter, da selska-
berne gennem en lav produktivitetsudvikling vil få reduceret deres fremtidi-
ge effektiviseringskrav. 

Afsnit 2: Selskabsspecifikke effektiviseringskrav  
48. Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav betegner den andel af det 
enkelte distributionsselskabs samlede effektiviseringskrav, der beregnes på 
baggrund af en sammenligning af selskabernes driftsomkostninger i den fo-
regående periode, jf. § 15, stk. 4.  

49. Sekretariatet havde oprindeligt tænkt, at sammenligningen skulle ud-
føres på baggrund af data for perioden 2006-2008. På grund af den nødven-
dige detaljeringsgrad i data var udarbejdelsen dog tidskrævende for selska-
berne.  

50. Det blev vurderet, at data for hele perioden ikke kunne leveres retti-
digt og sekretariatet valgte derfor, at det selskabsspecifikke effektiviserings-
krav udelukkende skulle fastsættes ved en sammenligning af selskabernes 
omkostninger i 2008. 

51. Sekretariatet har valgt at genanvende metoden til beregning af sel-
skabsspecifikke effektiviserings fra sidste reguleringsperiode med mindre 
ændringer. I første halvdel af 2009 har sekretariatet afholdt møder med gas-
distributionsselskaberne med det formål, at diskutere metodeændringerne og 
opgørelsesmetoden for driftsomkostninger i 2008. 

Benchmarkmodel 

52. Sekretariatet har ikke fundet grundlag til at ændre valget af metode i 
forhold til tidligere reguleringsperioder. Således anvendes Netvolumenmo-
dellen til sammenligning af selskabernes driftsomkostninger. 

53. Netvolumenmodellen sammenligninger størrelsen af selskabernes 
driftsomkostninger målt i forhold til størrelsen på den fysiske opbygning af 
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deres netværk. På denne måde tages der hensyn til det enkelte selskabs geo-
grafiske udstrækning samt for anvendelsen af forskellige netkomponenter 
og heraf forskellige driftsomkostninger til følge. 

54. Netvolumenmodellen beregner og standardiserer dermed distributi-
onsselskabernes driftsomkostninger inden de sammenlignes. Fordelen ved 
modellen er bl.a., at den er relativ simpel og indeholder stor gennemsigtig-
hed i forhold til andre benchmarkmodeller.  

55. Selskabernes netvolumen er et udtryk de gennemsnitlige omkostnin-
ger ved at drive et distributionsnet af den givne størrelse. Netvolumen sam-
menholdes med selskabernes faktiske driftsomkostninger, samt de andre sel-
skabers netvolumen og faktiske omkostninger. 

56. Det mest omkostningseffektive selskab tildeles indekstallet 100. 
Mindre omkostningseffektive selskaber tildeles et indekstal under 100 af-
hængigt af forskellen mellem dem og det mest effektive selskab. 

57. Det er på grundlag af de modelberegnede indekstal, at de selskabs-
specifikke effektiviseringskrav fastlægges. Indekstallene kan betragtes som 
en indikator for, hvorledes selskaberne befinder sig i forhold til hinanden.  

58. Det skal bemærkes, at netvolumenmodellen er en konstant skalaaf-
kast-model. Dette betyder, at såfremt der eksisterer faste omkostninger, der i 
absolut værdi er uafhængige af selskabernes størrelse (målt i fysiske enhe-
der), da vil større selskaber alt andet lige vurderes som havende færre om-
kostninger pr. netenhed. Det skyldes, at større selskaber vil have lavere en-
hedsomkostninger, da den faste omkostning deles ud på et større antal enhe-
der. 

59. Dette kan illustreres med et eksempel. To distributionsselskaber A 
og B har henholdsvis et netværk på 100 km ledning og 200 km ledning. 
Begge selskaber er nødsaget til at investere i et softwareprogram til en pris 
på 1.000 kr. Softwareprogrammets pris afhænger ikke af selskabernes net-
værksstørrelse. Således vil selskab A’s enhedsomkostninger stige med 10 
kr. (=1.000 kr./100 km), mens selskab B’s enhedsomkostninger vil stige 
med 5 kr./km (=1.000 kr./200 km). Dette vil alt andet lige medføre, at det 
større selskab B i en konstant skalaafkast-model vil opnå det højeste indeks-
tal. 

60. I lighed med afgørelsen af 31. oktober 2005 vurderer sekretariatet 
ikke, at konstant skalaafkast udgør et væsentligt problem ved modellen. Se-
kretariatet lægger derimod vægt på, at naturgasforbrugere i Danmark bærer 
de samme enhedsomkostninger uanset, hvor i landet de befinder sig. 
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Omkostningsfordelinger 

61. Selve benchmarken tager udgangspunkt i en sammenligning af sel-
skabernes driftsomkostninger (ekskl. afskrivninger) for 2008. For at opnå et 
retvisende og anvendeligt resultat har det været nødvendigt at sikre, at sel-
skaberne har foretaget en ensartet fordeling af driftsomkostninger. 

62. Ved sidste reguleringsperiode har selskaberne i samarbejde med se-
kretariatet identificeret 24 omkostningsposter som driftsomkostningerne 
fordeles på. For denne reguleringsperiode har sekretariatet vurderet, at 
ovenstående skulle reduceres til 23 omkostningsposter. Endvidere har sekre-
tariatet gennemgået omkostningsposterne med selskaberne med det formål, 
at afklare eventuelle uoverensstemmelser i selskabernes opgørelsesmetoder. 

63. Samtlige distributionsselskabers fordeling af driftsomkostninger for 
2008 på de nævnte 23 omkostningsposter skal revisorpåtegnes. Sekretariatet 
afventer dog stadig påtegningerne for HNG/Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn 
Distribution A/S. Denne påtegning sammen med førnævnte afklaring af 
uoverensstemmelser gør, at sekretariat betragter anmeldte driftsomkostnin-
ger som retvisende og af god kvalitet med hensyn til udførelse af benchmar-
kingen. 

64. Inden selskabernes anmeldte driftsomkostninger anvendes i Netvo-
lumenmodellen foretages der to korrektioner af bruttodriftsomkostningerne 
(ekskl. atypiske omkostninger). 

65. For det første korrigeres for de såkaldte ”direkte indtægter”, som sel-
skaberne modtager til dækning af enkelte omkostningsposter. Dette drejer 
sig eksempelvis om omkostninger vedr. pålagte omlægninger af ledningssy-
stemet eller overgravninger af ledninger. Da selskaberne påføres disse om-
kostninger udefra er det ikke rimeligt at medtage dem i en benchmarking. 

66. For det andet korrigeres for de afskrivninger, der er indeholdt i 
driftsomkostningerne vedr. de tjenester, som selskabet har outsourcet. Når 
benchmarkanalysen udelukkende sammenligninger selskabernes driftsom-
kostninger er det således ikke rimeligt at medregne de afskrivninger, der ved 
outsourcet ydelser vil være indeholdt i selskabets driftsomkostninger. I 
modsat fald ville selskabernes valg af outsourcing/inhouse strategi have di-
rekte indflydelse på benchmarkanalysens resultater. 

67. Inden omkostningsstørrelser kan indregnes i Netvolumenmodellen er 
det nødvendigt først at fordele samtlige 23 omkostningsposter på en række 
cost drivere4. En række af omkostningsposterne fordeles direkte på en cost 
driver, mens andre af omkostningsposterne (overheadomkostninger) forde-
les forholdsmæssigt på samtlige cost drivere. 

                                                 
4 Cost drivere er de fysiske netkomponenter, som driftsomkostningerne hovedsageligt rela-
teres til. 
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Boks 3. Fordeling af driftsomkostninger på cost drivere: 

 

Distributionsselskaberne anmelder til benchmarkanalysen deres drifts-
omkostninger for 2008. I samarbejde med selskaberne har sekretariatet 
valgt, at omkostningerne skal posteres på nedenstående 23: 
 
1 Fordelingsnet 13 Markedsføring 
2 Distributionsnet 14 Transportafregning 
3 Stikledninger 15 IT-systemer 
4 MR-stationer 16 Overordnede tekniske aktiviteter 
5 DR-stationer 17 Generel administration 
6 Målere hos villakunder 18 Målerdifferencer, systemfyldning 

og gastab 
7 Målersystemer hos øvrige kunder 19 Debitortab 
8 Lovpligtigt tilsyn og rådgivning 20 Gas til forvarmning af MR-

stationer 
9 Energisparerådgivning 21 Elforbrug til drift af MR-stationer 
10 Overvågning 22 Ejendomsskat 
11 Kvalitetssikring 23 Myndighedsbetjening 
12 Fælles netudgifter   
 
Før benchmarken kan gennemføres skal disse 23 omkostningsposter 
kunne relateres til selskabernes fysiske net. Omkostningerne fordeles 
derfor på 9 forskellige cost drivere – dvs. omkostningerne arrangeres ef-
ter nedenstående metode i 9 grupper. Hver cost driver relaterer sig di-
rekte til en del af selskabernes fysiske net. Sekretariatet har fastsat ne-
denstående 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 23 omkostningsposter relaterer en del sig direkte til en specifik 
cost driver og kan fordeles direkte på denne driver. Andre omkostninger 
har derimod en mere generel karakter og kan siges at vedrøre samtlige 
cost drivere. Disse fordeles derfor forholdsmæssigt ud på samtlige cost 
drivere – også kaldt pro rata fordeling. 
 
Selskaber har svært ved at påvirke visse omkostningsposter og sekreta-
riatet har ikke fundet det rimeligt, at pro rata fordelingen også sker på 
baggrund af disse. Disse omkostningsposter fordeles derfor direkte på 
cost drivere efter pro rata fordelingen er foretaget hvilket betyder, at 
selve omkostningsfordelingen foretages i tre trin. 
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Modellen for omkostningsfordeling består således af følgende række 
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 
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Ændringer i benchmarken og opgørelsesmetoden 

68. I forhold til benchmark udført sidste reguleringsperiode har sekreta-
riatet valgt, at foretage tre mindre ændringer i metoden.  

69. For det første er omkostningsposten ”Markedsåbning 2004” udgået 
og selskaberne henfører disse omkostninger til posten ”Transportafregning”. 

70. For det andet vil omkostningsposten ”Markedsføring” ikke længere 
blive direkte fordelt på cost driveren ”Potentielle nye gaskunder”, da denne 
fjernes fra benchmarken. Omkostningsposten bliver i stedet pro rata fordelt 
på de resterende cost drivere. 

71. For det tredje vil én af de oprindelige ti cost drivere ikke længere bli-
ve anvendt i benchmarken. Dette drejer sig om cost driveren ”Potentielle 
nye gaskunder”. Antallet af potentielle nye gaskunder blev opgjort som an-
tal mulige kunder i regionen, der jf. varmeplaner er udlagt til naturgasforsy-
ning, men endnu ikke er tilsluttet. 

72. Sekretariatet vurderer, at denne cost driver kun har meget begrænset 
eller ingen betydning for selskabernes driftsomkostninger og derfor ikke bør 
vær en del af grundlaget for benchmarken.  

Benchmarken 

73. Benchmarkberegningerne nedenfor er alle udført ved Netvolumen-
modellen, hvor det alene er selskabernes driftsomkostninger, der inkluderes 
i beregningerne. Således er selskabernes § 13-omkostninger samt de såkald-
te ”øvrige omkostninger”5 udeladt af beregningerne. Der er en nærmere be-
skrivelse af modellen i anneks 1. 

74. Ifølge benchmarken har DONG Gas Distribution A/S det laveste 
omkostningsindeks og selskabet tildeles derfor indekstallet 100. De øvrige 
tildeles et lavere indekstal afhængigt af forholdet mellem det pågældende 
selskabs omkostningsindeks og indekset for DONG Gas Distribution A/S. 

75. Således tildeles HNG/Midt-Nord I/S indekstallet 98 og Naturgas Fyn 
Distribution A/S indekstallet 94 (afrundet), jf. tabel 2. 

 

 

                                                 
5 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 benchmarken. 
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Tabel 2. Resultat af benchmarken: 
Benchmark DONG Gas Distri-

bution A/S 
HNG/Midt-Nord 

I/S 
Naturgas Fyn Dis-

tribution A/S 
Driftsomkostninger 88.097.461 141.001.068 22.573.440 
Netvolumen 90.367.859 140.794.917 21.509.193 
Omkostningsindeks 0,986 1.001 1.049 
Indekstal 100 98 94 
 

Usikkerhed forbundet med benchmarken 

76. Benchmarkberegningerne ovenfor er behæftet med en vis usikkerhed 
på baggrund af datagrundlagets størrelse.  

77. Antallet af observationer udgør et væsentligt usikkerhedsmoment 
ved benchmarken. For det første baseres omkostningsvægtene alene på ob-
servationerne fra to selskaber. Såfremt bare ét af disse selskaber har usæd-
vanlige høje eller lave driftsomkostninger giver dette udslag i netvolumen-
beregningen for de to andre selskaber. 

78. Ligeledes udgør det et usikkerhedsmoment, at benchmarken alene 
baseres på driftsomkostninger i 2008. I det omfang driftsomkostningerne 
kan svinge fra år til år, enten af naturlige årsager eller pga. selskabernes di-
spositioner, er benchmarkens tidshorisont ikke tilstrækkelig til, at afdække 
dette. 

79. Med det konkrete datagrundlag kan sekretariatet ikke foretage nogen 
korrektioner der kan reducere de to ovenstående usikkerhedsmomenter. I 
stedet udvises en vis forsigtighed i fastsættelsen af effektiviseringskravene 
på baggrund af benchmarken. 

80. Sekretariatet vurderer dog ikke, at der er usikkerhed med hensyn til 
korrektheden af de af selskaberne anmeldte driftsomkostninger. Sekretaria-
tet har afholdt et møde med selskaberne udelukkende med det formål, at 
ensrette anmeldelsen af driftsomkostninger. Da disse endvidere skal revi-
sorpåtegnes anser sekretariatet anmeldelserne for korrekte. 

Fastsættelsen af selskabsspecifikke effektivisering skrav 

81. Det fremgår af benchmarken, at DONG Gas Distribution A/S er det 
mest omkostningseffektive selskab med et indekstal på 100. Som følge heraf 
pålægges selskabet ikke et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i re-
guleringsperioden 2010-2013. 

82. HNG/Midt-Nord I/S opnår i benchmarken et indekstal på 98 og sel-
skaberne pålægges dermed et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i 
reguleringsperioden 2010-2013 på 0,15 % (afrundet). 
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83. Sekretariatet baserer effektiviseringskravet på en udregning hvor sel-
skabet forventes, at indhente effektivitetsforskellen på 2 % i løbet af 10 år 

( ) ]102,1[ 10
1

− . Til sammenligning tilstræber sekretariatet, at de regionale 
eltransmissions- og eldistributionsselskaber skal indhente effektivitetsfor-
skellen på 5 år. 

84. Sekretariatet vurderer, at anvendelsen af en 10-årig periode til ind-
hentning af effektivitetsforskellen kan kompensere for benchmarkens usik-
kerhed. Selskabernes effektiviseringskrav revideres i 2013 med fastsættel-
sen af reguleringsperioden 2014-2017 og selskaberne har således alene skul-
le realisere en del af effektivitetsforskellen på pågældende tidspunkt.  

85. Naturgas Fyn Distribution opnår i benchmarken et indekstal på 94 
og selskabet pålægges dermed et årligt selskabsspecifikt effektiviserings-
krav i reguleringsperioden 2010-2013 på 0,60 % (afrundet). Kravet er fast-

sat som ( ) ]106,1[ 10
1

− . 

Tabel 3. Selskabsspecifikt effektiviseringskrav: 
 DONG Gas Dis-

tribution A/S 
HNG/Midt-Nord I/S  Naturgas Fyn Di-

stribution A/S 
Selskabsspecifikt 
effektiviseringskrav 

0 % 0,15 % 0,60 % 

 

Afsnit 3: Samlede effektiviseringskrav 
86. På baggrund af ovenstående gennemgang af udviklingen i andre sek-
torer og benchmarking af selskaberne fastsætter Energitilsynet det samlede 
effektiviseringskrav til 0,6 % for DONG Gas Distribution A/S, 0,75 % for 
HNG/Midt-Nord I/S og 1,20 % for Naturgas Fyn Distribution A/S, jf. Tabel 
4. 

Tabel 4. Oversigt over det samlede årlige effektiviseringskrav for perioden 
2010-2013: 
 DONG Gas 

Distribution 
A/S 

HNG/Midt-
Nord I/S 

Naturgas Fyn 
Distribution 
A/S 

Selskabsspecifikt effektiviserings-
krav angivet i pct. af omkostnings-
rammen pr. år.  

0 % 0,15 % 0,60 % 

Generelt effektiviseringskrav angi-
vet i pct. af omkostningsrammen 
pr. år. 

0,60 % 0,60 % 0,60 % 

Samlet effektiviseringskrav i pct. 
af omkostningsrammen pr. år. 

0,60 % 0,75 % 1,20 % 
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87. Bekendtgørelsesteksten foreskriver klart, at effektiviseringskravet 
skal pålægges såvel driftsomkostninger som afskrivninger på nyinvesterin-
ger. 

88. I forbindelse med udarbejdelsen af indtægtsrammer for regulerings-
perioden 2006-2009 søgte man fra både tilsynets og branchens side, at be-
grænse effektiviseringskravet til kun at kunne pålægges selskabernes drifts-
omkostninger. 

89. I Energiklagenævnets afgørelse den 28. marts 2008 om Effektivise-
ringskrav og indtægtsrammer for perioden 2006-09 blev Energitilsynets af-
gørelse fra den 31. oktober 2005 stadfæstet med den ændring, at effektivise-
ringskravet fastsættes eksklusive nyinvesteringer. 

90. På den baggrund fastsætter Sekretariatet effektiviseringskravet eks-
klusive nyinvesteringer for reguleringsperioden 2010-2013. 
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Anneks 1 
91. Dette anneks beskriver de grundlæggende trin i Netvolumenmodel-
len til beregning af indekstallet for de individuelle selskaber, og afslutnings-
vis gives et eksempel på beregningen af indekstallet. 

92. Netvolumenmodellen er konstrueret ved at definere en række kate-
gorier af selskabernes omkostningstunge arbejdsopgaver. Kategorierne be-
står hovedsageligt af en række forskellige netkomponenter, da selskaberne 
bruger mange omkostninger på at drive nettet. 

93. Metoden indebærer, at hvert selskab fordeler dets omkostninger ud 
på en række definerede kategorier og samtidig angiver, hvor mange styk de 
har af hver. Ved at dividere samtlige selskabers henførte omkostninger med 
det anførte styk beregnes for hver af kategorierne de gennemsnitlige om-
kostninger. 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 

94. For hvert selskab opgøres, hvor mange omkostninger et gennemsnit-
ligt selskab ville have forbundet med at drive et net svarende til det pågæl-
dende selskabs net. Dette beløb betegnes netvolumen, og opgøres ved at 
gange hver af selskabets anførte styk med de dertil hørende vægte. 

95. Ved at dividere selskabets faktiske omkostninger med dets netvolu-
men beregnes et indeks, der udtrykker selskabernes relative effektivitet. 
Dette indeks betegnes omkostningsindekset, og er defineret som nedenfor: 

......,,1, ==
∑
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=ie omkostningsindeks for selskab i 

=iomk omkostning for selskab i 

=jw omkostningsvægt på kategori j 

=ijN antal komponenter for selskab i på kategori j 
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96. Selskabernes indekstal opgøres til sidst ved at sammenholde selska-
bets omkostningsindeks med omkostningsindekset for det mest effektive 
selskab. Indekstallet beregnes dermed som:  

%100⋅=
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lav

i e

e
Indekstal  

=iIndekstal indekstal for selskab i 

=lave omkostningsindeks for det mest effektive selskab 
=ie omkostningsindeks for selskab i 

 
97. Indekstallet tager værdier mellem 0 og 100 pct. 

Eksempel: 

98. Eksemplet viser beregningen af indekstallet for HNG/Midt-Nord I/S, 
der har anmeldt driftsomkostninger på 141.001.069 d.kr. Sekretariatets be-
regninger viser, at et gennemsnitligt selskab ville have omkostninger på 
140.794.917 d.kr. forbundet med at drive et net svarende til HNG/Midt-
Nord’s net. Omkostningsindekset opgøres herved til: 

001,1
917.794.140

068.001.141 ===
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99. Det laveste omkostningsindeks blandt selskaberne er opgjort til 
0,986, hvorved indekstallet for HNG/MN beregnes som: 

%98%100
001,1

986,0
%100 =⋅=⋅=
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