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RESUMÉ 

1.                   Et vigtigt element i fastlæggelsen af naturgasdistributionsselskabernes ind-

tægtsrammer for reguleringsperioden 2006-2009 er bestemmelsen af et effektiviserings-

krav, der pålægges selskabernes omkostningsrammer ud fra en vurdering af hvert enkelt 

selskabs effektiviseringspotentiale, jf. covernotatet.  

2.                   Omkostningsrammen består af selskabernes driftsomkostninger samt afskriv-

ninger på investeringer idriftsat efter 1. januar 2005. Således pålægges effektiviseringskra-

vet både selskabernes driftsomkostninger samt afskrivninger på nyinvesteringer.  

3.                   Effektiviseringskravene skal således bestemmes inden de endelige indtægts-

rammer kan fastlægges og udmeldes. De endelige indtægtsrammer fastlægges i dagsorde-

nens punkt 4b.  

4.                   Effektiviseringskravene fastlægges ved både at foretage sammenligninger med 

produktivitetsudviklingen i andre sektorer samt en benchmarking selskaberne imellem. 

Denne fremgangsmåde sikrer, at effektiviseringen i distributionssektoren som helhed følger 

den generelle produktivitetsudvikling i samfundet samtidig med, at sektorens mindre effek-

tive selskaber pålægges yderligere krav.  

5.                   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. Tilsvarende betegnes den andel af et sel-

skabs samlede produktivitetskrav, der fastsættes på baggrund af benchmarkanalysen som 

det selskabsspecifikke effektiviseringskrav.  

6.                   I dette notat behandles både fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav 

samt det selskabsspecifikke effektiviseringskrav for reguleringsperioden 2006-09.  

7.                   Energitilsynet har tidligere fastsat effektiviseringskrav for reguleringsperioden 

2005.  I denne periode skulle ifølge indtægtsrammebekendtgørelsen alene udmeldes et 

generelt effektiviseringskrav, mens der ikke skulle udmeldes et selskabsspecifikt effektivise-

ringskrav.  

8.                   Udmeldingen af det generelle effektiviseringskrav for år 2005 fandt dog først 

sted i andet halvår 2005, hvilket ikke gav selskaberne nogen mulighed for at budgettere 

med lavere omkostninger for indeværende regnskabsår. Af denne grund besluttede Energi-

tilsynet at sætte det generelle effektiviseringskrav for år 2005 til 0 pct.  

9.                   I modsætning hertil udmeldes det generelle effektiviseringskrav for regule-

ringsperioden 2006-09 den 31. oktober 2005, hvilket giver selskaberne mulighed for at 

budgettere med lavere omkostninger for denne periode og dermed realisere det udmeldte 

effektiviseringskrav.  
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10.               Til fastlæggelse af det generelle effektivitetskrav for reguleringsperioden 2006-

09 anvendes et mål for den private sektors historiske produktivitetsudvikling.  

11.               Målet opstilles for en række sektorer for perioden 1989-2003. Således anvendes 

den historiske produktivitetsudvikling for den nærmeste 15-års periode som approksimati-

on for produktivitetsudviklingen de næste fire år.  

12.               Det er sekretariatets vurdering, at det er produktivitetsudviklingen for den priva-

te sektor som helhed, der er det bedst egnede mål. Den er på 1,5 pct. årligt. Kapitel 1 i dette 

notat redegør herfor.  

13.               I kapitel 2 foretages en benchmarking af selskabernes driftsomkostninger for 

2004, som danner grundlag for fastlæggelsen af de selskabsspecifikke effektiviseringskrav. 

Sammenligningen af selskabernes driftsomkostninger sker i forhold til størrelsen på deres 

netværk[1].  

14.               Benchmarkingen indikerer selskabernes indbyrdes relative placering. Den ud-

trykker således ikke konkret, hvor stort effektiviseringspotentialet er for det enkelte selskab.  

15.               Med udgangspunkt i benchmarkingen er det sekretariatets vurdering, at Natur-

gas Fyn A/S pålægges et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 1 pct. årligt for perioden 

2006-2009. Det er sekretariatets vurdering, at hverken Dong Distribution A/S heller 

HNG/MN I/S bør pålægges selskabsspecifikke effektviseringskrav med udgangspunkt i 

benchmarkanalysen.  

16.               Det skal endvidere bemærkes, at gasdistributionsselskaberne upåagtet af de 

pålagte effektiviseringskrav, selv har incitament til at nedbringe deres driftsomkostninger 

yderligere. Det skyldes, at gasdistributionsselskaberne selv kan beholde en andel af de gen-

nemførte driftsbesparelser opnået inden for en reguleringsperiode.  

17.               Således vil de pålagte effektiviseringskrav alene udgøre en nedre grænse for 

gasdistributionsselskabernes årlige driftsbesparelser.  

AFGØRELSE 

18.               Energitilsynet besluttede at udmelde samlede årlige effektiviseringskrav for 

perioden 2006-2009 for henholdsvis:  

·        Dong Distribution A/S på 1,5 pct. af omkostningsrammen, hvilket i år 2006 svarer til 

1.876.000 kr.  

·        HNG/MN I/S på 1,5 pct. af omkostningsrammen, hvilket i år 2006 svarer til 3.260.000 

kr.  

·        Naturgas Fyn A/S på 2,5 pct. af omkostningsrammen, hvilket i år 2006 svarer til 

946.000 kr.  

SAGSFREMSTILLING 

LOVGRUNDLAG 

19.               Energitilsynet fastsætter i forbindelse med indtægtsrammereguleringen et effek-

tiviseringskrav, der pålægges selskabernes omkostningsramme (driftsomkostninger samt 

afskrivninger på nyinvesteringer idriftsat efter 1. januar 2005). I henhold til indtægtsram-

mebekendtgørelsens § 7, stk. 7, skal den i indtægtsrammen indeholdte omkostningsramme 

således reduceres med det beløb, som udmønter effektiviseringskravet efter § 15.  

20.               Bekendtgørelsens § 15, stk. 1 fastslår, at effektiviseringskravet til det enkelte 

selskab består af et individuelt krav fastsat af Energitilsynet under hensyntagen til det en-

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn1
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kelte selskabs effektiviseringspotentiale og under hensyntagen til forsyningssikkerheden. 

Kravet fastsættes som en procentsats af omkostningsrammen.  

21.               Beregningen af det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale sker, jf. bekendt-

gørelsens § 15, stk. 4, på baggrund af en indbyrdes sammenligning (benchmarking) af sel-

skabernes driftsomkostninger i den foregående reguleringsperiode. Ved fastsættelsen af det 

enkelte selskabs effektiviseringspotentiale kan Energitilsynet jf. § 15, stk. 6, endvidere ind-

drage sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber samt produktivi-

tetsudviklingen i andre sektorer.  

KAPITEL 1: GENERELT EFFEKTIVISERINGSKRAV FOR PERIODEN 2006-09 

22.               Det generelle effektiviseringskrav er gældende for samtlige distributionsselska-

ber og afspejler sektorens overordnede effektiviseringspotentiale.  

23.               Det generelle effektiviseringskrav pålægges selskabernes omkostningsrammer, 

hvor omkostningsrammerne udgøres af summen af selskabernes driftsomkostninger og 

afskrivninger på investeringer idriftsat efter 1. januar 2005.  

24.               Ved fastsættelsen af det generelle effektiviseringspotentiale kan Energitilsynet jf. 

§ 15, stk. 6 inddrage sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber 

samt inddrage produktivitetsudviklingen i andre sektorer  

25.               Fastsættelsen af det generelle effektiviseringskrav for reguleringsperioden 2005 

skete bl.a. på baggrund af historiske data for produktivitetsudviklingen i energi- og vandfor-

syningssektoren. Metoden gik ud på at sikre, at den fremtidige produktivitetsudvikling ville 

være lige så høj som den historiske produktivitetsudvikling.  

26.               Udviklingen i totalfaktorproduktiviteten[2] blev benyttet som udtryk for produk-

tivitetsudviklingen. På grund af manglende data for gasdistributionsselskabernes historiske 

produktivitetsudvikling blev data for energi- og vandforsyningssektorens historiske produk-

tivitetsudvikling benyttet i stedet.  

27.               Udmeldingen af det generelle effektivitetskrav for år 2005 fandt dog først sted i 

andet halvår 2005, hvilket ikke gav selskaberne nogen mulighed for at budgettere med 

lavere omkostninger for det indeværende regnskabsår og dermed ringe mulighed for at 

realisere et generelt effektiviseringskrav som følge af det meget begrænsede tidsrum. Af 

denne grund besluttede Energitilsynet at sætte det generelle effektiviseringskrav for år 2005 

til 0 pct.  

28.               I forbindelse med udmeldingen af et generelt effektiviseringskrav for år 2006-09 

indstilles det af sekretariatet at tage udgangspunkt i den historiske produktivitetsudvikling.  

29.               Således vil udformningen af det generelle effektivitetskrav betyde, at den fremti-

dige produktivitetsudvikling i gasdistributionsselskaberne skal udvikle sig med samme 

hastighed, som den historiske produktivitetsstigning har udviklet sig i sammenlignelige 

sektorer.  

30.               Dermed sikres det, at den forventede fremtidige produktivitetsstigning (givet 

ved den historiske produktivitetsudvikling frem til i dag) omsættes til lavere distributionsta-

riffer.  

31.               Produktivitetsudviklingen kan imidlertid opgøres på flere måder. Det mål for 

produktivitetsudviklingen, som effektiviseringskravet skal baseres på, skal både tage højde 

for, at effektiviseringskravet i sidste ende pålægges selskabernes omkostningsrammer (dvs. 

summen af driftsomkostninger og afskrivninger) samt det forhold, at de driftsomkostnin-

ger, som indgår i omkostningsrammerne bliver inflationskorrigeret med et sammenvejet 

prisindeks der består af 70 pct. lønudvikling og 30 pct. materialeudvikling.  

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn2
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32.               Det anvendte produktivitetsmål, som opfylder ovenstående betingelser, er angi-

vet i boks 1 nedenfor.  

Boks 1. Anvendt produktivitetsmål til fastsættelse af det generelle effektivise-

ringskrav 

Produktivitet kan måles ved den endelige produktion i forhold til den anvendte arbejdskraft, der 

indgår i produktionen. Dette produktivitetsmål kaldes også for arbejdsproduktiviteten. 

Produktivitetsudviklingen kan måles ved ændringen i den endelige produktion i forhold til ændrin-

gen i den anvendte arbejdskraft, der indgår i produktionen. Dette kaldes også for arbejdsproduktivitets-

udviklingen.   

Arbejdsproduktivitetsudviklingen kan opdeles i tre effekter: 

I) effekten af mere og bedre kapital 

II) effekten af mere og bedre arbejdskraft 

III) den rest der ikke kan forklares af mere og bedre kapital og arbejdskraft. Dette kaldes også for 

udviklingen i totalfaktorproduktivitet og består hovedsageligt af bedre arbejdstilrettelæggelse, anven-

delse af ny teknologi samt bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. 

�Effekten af mere og bedre kapital� (effekt I ovenfor) vil ikke indgå i effektiviseringskravet. Det 

skyldes, at selskaberne jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, får dækket deres omkostninger forbundet 

med nyinvesteringer samtidig med, at de afholdte omkostninger netop afspejler investeringens pro-

duktivitet. 

Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at selskabernes omkostningsrammer (driftsomkost-

ninger samt afskrivninger på nyinvesteringer) korrigeres for udviklingen i lønomkostningerne. Sel-

skaberne får dermed hvert år mulighed for at aflønne det samme antal medarbejdere på trods af, at 

medarbejderne bliver mere produktive fra år til år. 

Som følge af, at hver medarbejder bliver mere produktiv fra år til år, må det også forventes, at selska-

berne fra år til år kan opretholde samme produktion med anvendelse af mindre arbejdskraft. Af denne 

grund vil effektiviseringskravet inkludere �effekten af mere og bedre arbejdskraft� (effekt II oven-

for). Dette medfører, at selskaberne hvert år modtager det samme beløb (målt i faste priser) til afhol-

delse af lønudgifter. Således vil en fremtidig mere produktiv arbejdsstyrke betyde, at selskaberne 

fremover skal drives ved brug af færre arbejdstimer end i dag. 

Effektiviseringskravet vil endvidere inkludere udviklingen i totalfaktorproduktivitet (effekt III ovenfor), 

da det må forventes, at selskaberne fra år til år vil være i stand til at opretholde samme produktion 

med anvendelse af færre ressourcer som følge af bl.a. bedre arbejdstilrettelæggelse og udnyttelse af ny 

teknologi.   

Samlet set vil det generelle effektiviseringskrav bestå af summen af �effekten af mere og bedre kapi-

tal� (effekt II ovenfor) og udviklingen i totalfaktorproduktivitet (effekt III ovenfor).  

Kilde: Produktivitetsudviklingen i Danmark 1988-2000, Danmarks Statistik marts 2004.  

33.               Af boks 1 ovenfor fremgår det, at det korrekte produktivitetsmål til brug for 

fastsættelse af det generelle effektiviseringskrav udgøres af �effekten af mere og bedre 

arbejdskraft� samt af udviklingen i totalfaktorproduktiviteten.  

34.               Der er knyttet en vis usikkerhed til Danmarks Statistiks estimering af udviklin-

gen i totalfaktorproduktiviteten i de enkelte år. Estimeringen vurderes imidlertid at være 

robust, såfremt der benyttes et historisk gennemsnit af udviklingen i totalfaktorproduktivi-

tet over en årrække. Af denne grund benytter sekretariatet et gennemsnit over de seneste 15 

års udvikling i totalfaktorproduktiviteten.   

35.               Det generelle effektiviseringskrav kan fastsættes ved at tage udgangspunkt i 

produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Af tabel 1 nedenfor fremgår den gennemsnitlige 

produktivitetsudvikling i en række udvalgte sektorer samt i den private sektor som helhed.  

Tabel 1. Udvikling i totalfaktorproduktivitet samt �effekten af mere og bedre 

arbejdskraft� i udvalgte sektorer, gennemsnit af årene 1989-2003 
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Sektor Totalfaktorproduktivitet Effekt af mere og 

bedre arbejdskraft 

I alt 

Energi og vandfor-

syning 

0,4 0,1 0,5 

Post og tele 2,0 0,2 2,2 

Privat sektor som 

helhed 

1,2 0,2 1,5 

Note: Summen er beregnet ved brug af flere decimaler, hvorfor tallene ikke summer ved 

brug af 1 decimal, som vist i tabellen.  

Kilde: Statistikbanken: NAT25.  

36.               Der kunne forventes at være en række af lighedspunkter mellem gasdistributi-

onsselskaberne og Energi- og vandforsyningssektoren. Således er gasdistribution også en 

del af Energi- og vandforsyningssektoren  

37.               I perioden 1989-2003 har den årlige produktionsudvikling i Energi- og vandfor-

syningssektoren være 0,4 pct. om året, jf. tabel 1 ovenfor. Den historiske lave produktivi-

tetsudvikling i Energi- og vandforsyningssektoren kan være et udtryk for manglende effek-

tivisering i den forløbne periode. Dette vil således indikere et uudnyttet effektiviseringspo-

tentiale i Energi- og vandforsyningssektoren, hvilket i sig selv taler for at pålægge gasdistri-

butionsselskaberne et højt effektiviseringskrav. På denne måde ville gasdistributionsselska-

berne fremover ikke blot skulle følge med produktivitetsudviklingen i sammenlignelige 

sektorer, men samtidig indhente en del af det eksisterende uudnyttede effektiviseringspo-

tentiale.  

38.               Med hensyn til størrelsen på et eventuelt uudnyttet effektiviseringspotentiale for 

gasdistributionsselskaberne, skal det nævnes, at gasdistribution kun udgør et hjørne af hele 

Energi- og vandforsyningssektoren. Så selv om der formodes at være et betydeligt uudnyttet 

effektiviseringspotentiale i Energi- og vandforsyningssektoren, er det ikke sikkert, at det 

samme gør sig gældende for gasdistribution.  

39.               I denne forbindelse har selskaberne oplyst Energitilsynet om historiske forhold 

vedrørende gasdistributionsselskaberne, der efter selskabernes opfattelse indebærer, at der 

ikke eksisterer noget ekstraordinært effektiviseringspotentiale, jf. boks 2 nedenfor.[3]  

Boks 2. Selskabernes bemærkninger vedrørende uudnyttet effektiviseringspotentiale i gas-

distribution 

Det er af distributionsselskaberne blevet påpeget, at der historisk set har været betydelig fokus på 

effektiviseringer inden for naturgassektoren. I modsætning til øvrige forsyningsselskaber, har natur-

gasdistributionsselskaberne ikke været sikret dækning af de afholdte omkostninger, idet gasprisen hos 

kunderne har skullet være konkurrencedygtig med primært olieprodukter. Manglende dækning af de 

årlige udgifter har derfor ført til stigning i den samlede gæld. 

Dette forhold har ifølge selskaberne været i fokus siden begyndelsen af 1990�erne, hvor indførelsen 

af de såkaldte lånerammer indebar, at oversteg selskabets nettogæld et på forhånd fastlagt låneloft, 

skulle ejerkommunerne indskyde differencen i selskaberne. 

Selskaberne bemærker endvidere, at en dybdegående analyse af effektiviteten i distributionsselska-

berne i slutningen af 1990�erne viste et ikke ubetydeligt besparelsespotentiale på op til 20-30 pct. For 

HNG og MN�s vedkommende blev dette realiseret i sammenhæng med indgåelse af Skt. Hans-

aftalen fra 1999 mellem staten og HNG/MN. For de øvrige selskaber vil benchmarkanalysen og den 

efterfølgende fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav føre til en realisering af besparelses-

potentialet i det omfang, det måtte være der. 

På den baggrund konkluderer distributionsselskaberne, at en omkostningseffektiv drift stedse har 

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn3
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været prioriteret og siden begyndelsen af 1990�erne været markant i fokus � formentlig i langt høje-

re grad end i andre brancher. Disse forhold bør ifølge selskaberne tillægges betydelig vægt under 

udmøntningen af de endelige effektiviseringskrav. 

40.               Således finder gasdistributionsselskaberne det ikke rimeligt, at der drages en 

parallel mellem dem og et evt. uudnyttet effektiviseringspotentiale i Energi- og vandforsy-

ningssektoren.  

41.               På baggrund af ovenstående vil Energitilsynet ikke pålægge gasdistributionssel-

skaberne et yderligere effektivitetskrav som følge af et uudnyttet effektiviseringspotentiale, 

men derimod alene pålægge gasdistributionsselskaberne at følge produktivitetsudviklingen 

i sammenlignelige sektorer.  

42.               Som det fremgår af tabel 1 varierer produktivitetsudviklingen imidlertid meget 

mellem sektorer. Dermed vil effektiviseringskravet i høj grad afhænge af, hvilken sektors 

produktivitetsudvikling der lægges til grund.  

43.               Faren ved at basere effektiviseringskravet på produktivitetsudviklingen i enkelte 

sektorer kan være, at der inden for den enkelte sektor eksisterer særlige strukturelle forhold 

(herunder mulighed for udnyttelse af teknologiske fremskridt), som gør, at produktivitets-

udviklingen kan være ekstraordinær høj.  

44.               Således kunne det overvejes at lægge Post- og telekommunikationssektorens 

produktivitetsudvikling til grund for fastsættelse af effektiviseringskravet, hvilket ville ud-

gøre 2,2 pct. om året. Gasdistributionsselskaberne har imidlertid peget på det usikkerheds-

moment i sammenligningen, at Post- og telekommunikationssektoren har større mulighed 

for at udnytte teknologiske fremskridt til at drive sektorens vækst.  

45.               Af denne grund har sekretariatet undladt at basere et effektiviseringskrav på 

grundlag af Post- og telekommunikationssektoren.  

46.               Sekretariatet har i stedet valgt at basere effektviseringskravet på den historiske 

produktivitetsudvikling for den private sektor som helhed. Hermed sikres det, at effektivise-

ringskravet ikke baseres på enkelte sektorer med særlige karakteristika, som gør, at den 

historiske produktivitetsudvikling enten er unormal høj eller lav.   

47.                Ved at tage et gennemsnit for hele den private sektors historiske produktivitets-

stigning fra år 1989-2003, fås et effektiviseringskrav på 1,5 pct. om året for perioden 2006-

09, jf. tabel 1.  

48.               Et effektiviseringskrav i størrelsesorden af 1,5 pct. synes også at overholde be-

kendtgørelsens bestemmelse om, at effektviseringskravet skal fastsættes under hensyntagen 

til forsyningssikkerheden.  

Effektviseringskrav benyttet i udlandet og i andre danske sektorer  

49.               Som det fremgår ovenfor har Sekretariatet valgt at bestemme det generelle ef-

fektiviseringskrav ud fra en sammenligning af produktivitetsudviklingen i andre danske 

sektorer.  

50.               Bekendtgørelsens § 15 stk. 6 åbner mulighed for, at effektiviseringskravet også 

kan fastsættes ud fra sammenligninger mellem danske og udenlandske naturgasdistributi-

onsselskaber.  

51.               Sekretariatet har ikke gennemført benchmarkanalyser der både indeholder dan-

ske og udenlandske naturgasdistributionsselskaber. Det skyldes, at sådanne analyser gene-

relt er vanskelige og tidskrævende at udføre.  

52.               Som perspektivering på det ovenfor fastsatte effektiviseringskrav på 1,5 pct. 

inddrages effektiviseringskrav benyttet inden for andre danske reguleringsområder (herun-

der eldistributionsselskaber samt i den offentlige sektor som helhed), samt benyttede effek-

tiviseringskrav for transmissions- og distributionsselskaber i andre lande.  
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53.               Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at trække direkte paralleller mellem det 

ovenfor fastsatte effektiviseringskrav på 1,5 pct. og de nedenfor nævnte effektiviseringskrav. 

Det skyldes, at de enkelte effektviseringskrav kan hænge sammen med 1) det øvrige regule-

ringsparadigme (indtægtsramme baseret på byggeblokke; eller ekstern prisregulering) 2) 

valg af prisindeks benyttet til priskorrektion af driftsomkostningerne, eller 3) brug af andre 

instrumenter til produktivitetsudvikling end effektviseringskrav som f.eks. økonomiske 

incitamenter.   

54.               I denne forbindelse skal det nævnes, at indtægtsrammereguleringen af gasdi-

stributionsselskaberne i Danmark er konstrueret på en sådan vis, at selskaberne selv har 

incitament til at nedbringe deres driftsomkostninger. Det skyldes, at gasdistributionssel-

skaberne opnår en ekstraordinær forrentning af deres indskudskapital, såfremt de gennem-

fører driftsbesparelser inden for en reguleringsperiode.  

55.               Således vil det ovenfor fastsatte generelle effektiviseringskrav på 1,5 pct. udgøre 

en nedre grænse for de driftsbesparelser, som gasdistributionsselskaberne i Danmark årligt 

vil gennemføre i reguleringsperioden 2006-09. Hertil kommer som nævnt, at gasdistributi-

onsselskaberne selv har incitament til at gennemføre yderligere driftsbesparelser, da de selv 

kan beholde en andel af denne besparelse.  

56.               I Danmark har der i de seneste år typisk været anvendt et generelt produktivi-

tetskrav på 2 pct. i den offentlige sektor. Det fremgår således af Finansministeriets budget-

redegørelse for 2005, at på de områder i den offentlige sektor, hvor det ikke er muligt at 

etablere reel konkurrence, vil et øget budgetpres ifølge redegørelsen bidrage til en positiv 

produktivitetsudvikling. Der arbejdes i staten således med krav om løbende budgetforbed-

ringer på ministeriernes driftsomkostninger.  

57.               For danske eldistributionsselskaber fastsatte man i perioden 2000-2003 et årligt 

effektiviseringskrav på 3 pct. som følge af forventninger om et ikke fuldt udnyttet effektivi-

seringspotentiale i denne sektor[4].  

58.               I bl.a. Holland har man ligeledes fastsat effektiviseringskrav på baggrund af 

forventninger om uudnyttet effektiviseringspotentiale. I perioden 2002-2004 var effektivi-

seringskravet for samtlige naturgasdistributionsselskaber fastsat til 3,8 pct. årligt[5]. For 

perioden 2005-2007 er alene fastsat et individuelt effektiviseringskrav, der er beregnet på 

baggrund af en benchmarkanalyse. Kravet varierer fra selskab til selskab men befinder sig i 

intervallet fra 1,7 pct. til 6,5 pct.[6].  

59.               I Holland har man samtidig fastsat effektiviseringskravet for eltransmissionssel-

skaber i perioden 2001-2004 til 3,2 pct.[7] I forbindelse med prisreguleringen for 2004-

2006 har man i 2003 fastslået, at effektiviseringskravet for hvert enkelt selskab fremefter 

skal bestå af et generelt effektiviseringskrav, der sikrer, at sektorens overordnede produkti-

vitetsudvikling overføres til forbrugerne samt et individuelt effektiviseringskrav, der sikrer, 

at alle selskaber fungerer lige optimalt. Det generelle effektiviseringskrav er på baggrund af 

den gennemsnitlige produktivitetsudvikling fastsat til 1,5 pct.[8]  

60.               I Australien (Victoria power distribution industry) er effektiviseringskravet for 

eldistributionsselskaberne fastsat ud fra selskabernes egen gennemsnitlige historiske pro-

duktivitetsudvikling. Det antages dermed, at alle eldistributionsselskaberne i en periode har 

været fuldt ud effektive, hvorfor der ikke eksisterer et uudnyttet effektiviseringspotentiale. 

Således vil en lav historisk produktvitetsudvikling inden for sektoren ikke være et udtryk for 

en lav effektivitet over perioden, men i stedet være et udtryk for den produktivitetsudvik-

ling, som der ved effektiv drift af eldistributionsselskaberne også kan forventes i fremtiden.  

61.               I Australien blev produktivitetsudviklingen inden for sektoren over perioden 

1995-2003 estimeret til 2,96 pct. pr. år. Som følge af ekstraordinære forhold, så som priva-

tisering af sektoren under perioden 1995-2003, blev det i en undersøgelse foretaget af Paci-

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn4
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn5
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn6
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn7
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn8
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fic Economic Group anbefalet at fastsætte et korrigeret effektiviseringskrav på 1,5 pct. pr. 

år[9].  

62.               I nogle lande, hvor der forventes at være et uudnyttet effektviseringspotentiale 

sættes effektviseringskravet lig den historiske produktivitetsudviklingen i sektoren tillagt et 

fast procentpoint (også kaldet consumer dividend). Således er gasdistributionsselskaber i 

USA og Canada blevet pålagt et produktivitetskrav på omkring 0,5 pct. tillagt et consumer 

dividend-krav på 0,6 pct., svarende til 1,1 pct. i alt[10]. Det skal dog bemærkes, at der kan 

forekomme pipe-to-pipe-konkurrence[11] i disse lande. Endvidere skal det bemærkes, at der 

er tale om en gammel undersøgelse, hvorfor effektiviseringskravene er baseret på produkti-

vitetsudviklingen frem til år 2001, ikke afspejler den seneste produktivitetsudvikling.  

Effektiviseringskrav pålagt afskrivninger af nyinvesteringer  

63.               Bekendtgørelsesteksten foreskriver klart, at effektiviseringskravet skal pålægges 

såvel driftsomkostninger som afskrivninger på nyinvesteringer.  

64.               Selskaberne har imidlertid gjort sekretariatet opmærksom på, at såfremt effekti-

viseringskravet pålægges afskrivninger på nyinvesteringer vil selskaberne fremover ikke få 

noget incitament til at foretage nyinvesteringer. Således finder selskaberne det rimeligt, at 

effektiviseringskrav alene pålægges driftsomkostningerne.  

65.               Når det vurderes, om selskaberne har incitamenter til at foretage nyinvesterin-

ger er der imidlertid flere forhold der spiller ind.  

66.               Sekretariatet finder således, at såfremt effektiviseringskravet pålægges afskriv-

ninger på nyinvesteringer, vil det som udgangspunkt betyde, at selskabet mister effektivise-

ringskravet (målt i pct.) af investeringens bogførte værdi. Såfremt et selskab f.eks. foretager 

en nyinvestering på 10 mio. kr., vil selskabet som udgangspunkt miste 1,5 pct. af dette be-

løb, svarende til 150.000 kr.  

67.               Til gengæld er den tilladte regnskabsmæssige afskrivningshastighed højere end 

indtægtsrammens lineære afskrivninger, hvilket kan give selskaberne en værdi som følge af 

udsættelse af deres skattebetaling.  

68.               Endvidere vil innovative nyinvesteringer, der fører til nedbringelse af driftsom-

kostningerne, kunne give selskaberne en gevinst, da de inden for en reguleringsperiode selv 

kan beholde en del af de opnåede driftsbesparelser.  

69.               Omvendt vil selskaberne inden for en reguleringsperiode ikke få dækket drifts-

omkostninger som følge af udvidelser af nettet og heraf større udgifter til vedligeholdelse 

mm.  

KAPITEL 2: SELSKABSSPECIFIKT EFFEKTIVISERINGSKRAV 

70.               Det selskabsspecifikke effektiviseringskrav betegner den andel af det enkelte 

distributionsselskabs samlede effektiviseringskrav, der beregnes på baggrund af en sam-

menligning af selskabernes driftsomkostninger i den foregående reguleringsperiode. For 

perioden 2006-09 sker det ved en sammenligning af selskabernes omkostninger i 2004, jf. 

§ 15, stk. 4.  

71.               I 2003 afholdt sekretariatet en række møder med naturgasdistributionsselska-

berne med netop det formål at udarbejde en anvendelig metode til beregning af selskabs-

specifikke effektiviseringskrav på baggrund af en omkostningssammenligning. Undervejs i 

forløbet indberettede selskaberne deres driftsomkostninger for 2001, som efterfølgende 

dannede grundlag for en række sammenligningsberegninger.  

72.               Energitilsynet blev orienteret om resultatet af dette arbejde på dets møde d. 31. 

marts 2003  

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn9
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn10
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn11
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73.               I juni 2003 blev det i enighed med selskaberne besluttet at udskyde analysen for 

at afvente Energistyrelsens færdiggørelse af indtægtsrammebekendtgørelsen. I forlængelse 

af bekendtgørelsens offentliggørelse d. 14. januar 2005 blev processen genoptaget.  

Benchmarkmodel  

74.               Ved de tidligere drøftelser mellem sekretariatet og naturgasdistributionsselska-

berne er den såkaldte Netvolumenmodel fundet egnet til sammenligning af selskabernes 

driftsomkostninger. Sekretariatet har ikke fundet grundlag til at ændre herpå.  

75.               Netvolumenmodellen sammenligner størrelsen af selskabernes driftsomkostnin-

ger målt i forhold til størrelsen på den fysiske opbygning af deres netværk. På denne måde 

tages der hensyn til det enkelte netværks geografiske udstrækning samt for anvendelsen af 

forskellige netkomponenter og heraf forskellige driftsomkostninger til følge.  

76.               Netvolumenmodellen beregner og standardiserer dermed distributionsselska-

bernes driftsomkostninger inden de sammenlignes. Fordelen ved modellen er bl.a., at den 

er relativ simpel og indeholder stor gennemsigtighed i forhold til andre benchmarkmodel-

ler. Ulempen er, at der er tale om modelberegninger, som ikke udtrykker et direkte effekti-

viseringspotentiale. Modelberegningerne giver et billede af selskabernes relative omkost-

ninger i forhold til deres respektive net mv.  

77.               Selskabet med de færreste omkostninger pr. enhed tildeles under netvolumen-

modellen indekstallet 100. Selskaber med flere omkostninger til deres net tildeles et indeks-

tal under 100.  

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

effektiviseringskrav fastlægges. Indekstallene kan betragtes som en indikator for, hvorledes 

selskaberne befinder sig i forhold til hinanden, men effektiviseringskravene bør bl.a. pga. 

usikkerhed ved modellen ikke fastsættes direkte ud fra værdien af disse.  

79.               Det skal bemærkes, at netvolumenmodellen er en konstant skalaafkast-model. 

Dette betyder, at såfremt der eksisterer faste omkostninger, der i absolut værdi er uaf-

hængige af selskabernes størrelse (målt i fysiske enheder), da vil større selskaber alt andet 

lige vurderes som havende færre omkostninger pr. netenhed. Det skyldes, at større selska-

ber vil have lavere enhedsomkostninger, da den faste omkostning deles ud på et større antal 

enheder.  

80.               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 af-

hænger ikke af selskabernes netværksstørrelse. Således vil selskab A�s enhedsomkostning 

stige med 10 kr. (=1.000 kr./100 km), mens selskab B�s enhedsomkostning vil stige med 5 

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

stant skalafkast-model vil opnå det højeste indekstal.     

Omkostningsfordelinger  

81.               Selve benchmarkingen tager udgangspunkt i en sammenligning af selskabernes 

driftsomkostninger (ekskl. afskrivninger) for 2004. For at opnå et retvisende og anvendeligt 

resultat er det nødvendigt at sikre, at selskaberne har foretaget en ensartet fordeling af 

driftsomkostningerne.  

82.               Selskaberne har i samarbejde med sekretariatet identificeret 24 poster som 

driftsomkostningerne for 2004 fordeles på. For at sikre en ensartet fordeling er der udar-

bejdet et notat, der udførligt specificerer hvilke aktiviteter, der vedrører hver enkelt post.  

83.               Samtlige distributionsselskabers fordeling af driftsomkostninger for 2004 på de 

nævnte 24 omkostningsposter er revisorpåtegnede. Sekretariatet har ad flere omgange 

gennemgået de enkelte selskabers posteringer for at sikre sig deres retmæssighed.  
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84.               I forhold til selskabernes omkostningsanmeldelser til beregning af omkostnings-

rammer for 2006-09 foretages der først to korrektioner af bruttodriftsomkostningerne 

(ekskl. atypiske omkostninger) for 2004, inden disse indgår i benchmarkingen.  

85.               For det første korrigeres for de såkaldte �direkte indtægter�, som selskaberne 

modtager til dækning af enkelte omkostningsposter. Dette drejer sig eksempelvis om om-

kostninger vedr. pålagte omlægninger af ledningssystemet eller overgravninger af lednin-

ger. Da selskaberne påføres disse omkostninger udefra er det ikke rimeligt at medtage dem i 

en benchmarking.  

86.               For det andet korrigeres for de afskrivninger, der er indeholdt i driftsomkost-

ningerne vedr. de tjenester, som selskabet har outsourcet. Når benchmarkanalysen udeluk-

kende sammenligner selskabernes driftsomkostninger er det således ikke rimeligt at med-

regne de afskrivninger, der ved outsourcede ydelser vil være indeholdt i selskabets drifts-

omkostninger. I modsat fald ville selskabernes valg af outsourcing/inhouse-strategi have 

direkte indflydelse på benchmarkinganalysens resultater.[12]  

87.               Når selskabernes bruttodriftsomkostninger (ekskl. atypiske omkostninger) for 

2004 er korrigeret for både direkte indtægter samt afskrivninger på outsourcede tjenester 

er det muligt at foretage en sammenligning på tværs af selskaberne.  

88.               Inden omkostningsstørrelserne kan indregnes i Netvolumenmodellen er det dog 

nødvendigt først at fordele samtlige 24 omkostningsposter på en række såkaldte cost drive-

re[13]. Sekretariatet er sammen med selskaberne kommet til enighed om ti cost drivere, der 

vil kunne anvendes i modellen.  

89.               En række af omkostningsposterne vil kunne fordeles direkte på en cost driver, 

mens andre af omkostningsposterne (overheadomkostninger) vil skulle fordeles forholds-

mæssigt på flere cost drivere. Der har undervejs i forløbet foregået en diskussion med sel-

skaberne om, hvorledes omkostningsfordelingen bør foretages. Selskaberne har tilkendegi-

vet deres enighed i de endelige omkostningsfordelinger.  

90.               Diskussionen har primært omhandlet to forskellige omkostningsfordelingsmo-

deller. Den eneste forskel på de to modeller omhandler, hvorvidt en andel af IT-

omkostninger samt omkostninger vedrørende Transportafregning og Markedsåbning 

2004 bør fordeles forholdsmæssigt på samtlige cost drivere (omkostningsfordelingsmodel 

1) eller allokeres direkte på kunde cost drivere (omkostningsfordelingsmodel 2).  

91.               Selskabernes argumenter for hver af modellerne har lydt på, hvorvidt ovennævn-

te omkostningsposter afhænger direkte af kundeantallet eller ej.  

Vurderinger baseret på selskabernes driftsomkostninger   

92.               Benchmarkingberegningerne nedenfor er alle udført ved Netvolumenmodellen, 

hvor det alene er selskabernes driftsomkostninger, der inkluderes i beregningerne (i over-

ensstemmelse med bekendtgørelsens § 15, stk. 4). Således er selskabernes § 13-

omkostninger samt såkaldte �øvrige omkostninger�[14] udeladt af beregningerne.  

93.               Resultatet af benchmarkingen afhænger af, hvorledes selskabernes driftsom-

kostninger fordeles på omkostningsposterne.  

94.               Af tabel 2 nedenfor fremgår resultatet af benchmarkingberegning A hvor IT-

omkostninger samt omkostninger vedrørende Transportafregning og Markedsåbning 

2004 er fordelt forholdsmæssigt ud på alle cost drivere (jf. omkostningsfordelingsmodel 1).  

Tabel 2. Benchmarkmodel A. Forholdsmæssig fordeling af IT-omkostninger 

mm. på alle cost drivere (baseret på omkostningsfordelingsmodel 1) 

Benchmarkmodel A DONG Distribution 

A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 

A/S 

Driftsomkostninger, 

kr. 

75.171.903 147.442.546 27.381.393 

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn12
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn13
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn14
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Netvolumen[15], kr. 78.465.976 147.284.794 24.245.071 

Enhedsomkostninger 0,958 1,001 1,129 

Effektivitetsvurdering, 

indekstal  

100  96 85 

95.               DONG Distribution A/S har ifølge modelberegning A de færreste omkostninger 

pr. enhed og tildeles derfor indekstallet 100. Hvert af de øvrige selskaber tilskrives et lavere 

indekstal afhængigt af forholdet mellem det pågældende selskabs enhedsomkostning og 

DONG Distributions A/S� enhedsomkostning  

96.               Af tabel 3 nedenfor fremgår resultatet af benchmarkberegning B hvor en andel 

af IT-omkostninger samt omkostninger vedrørende Transportafregning og Markedsåb-

ning 2004 er fordelt direkte på kunde cost drivere. (jf. omkostningsfordelingsmodel 2).  

Tabel 3. Benchmarkmodel B. Direkte fordeling af IT-omkostninger mm. på 

kunde cost drivere (baseret på omkostningsfordelingsmodel 2) 

Benchmarkmodel 

B 

DONG Distributi-

on A/S 

HNG/MN I/S Naturgas 

Fyn A/S 

Driftsomkostnin-

ger, kr. 

89.035.502 183.483.722 33.042.273 

Netvolumen, kr. 95.630.989 181.298.003 28.632.506 

Enhedsomkostnin-

ger 

0,931 1,012 1,154 

Effektivitetsvurde-

ring, indekstal  

100 92 81 

97.               Modelberegning B indikerer dermed, at DONG Distribution A/S sættes til indeks 

100 og HNG/MN I/S og Naturgas Fyn A/S til henholdsvis indeks 92 og 81.  

Valg af omkostningsbase  

98.               Ifølge bekendtgørelsen § 15, stk. 4 skal beregningen af det selskabsspecifikke 

effektiviseringskrav ske på baggrund af en sammenligning af selskabernes driftsomkostnin-

ger. Driftsomkostninger defineres i bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5 som omkostninger i 

forbindelse med distributionsaktiviteter bortset fra omkostninger omfattet af bekendtgørel-

sens § 13, der vedrører omkostninger ved myndighedsbetjening og nettab samt omkostnin-

ger, som selskaberne er pålagt i henhold til lov om gasinstallationer og installationer i for-

bindelse med vand- og afløbsledninger. Det særlige ved § 13-omkostningerne er, at disse 

indregnes særskilt i indtægtsrammerne og dermed holdes uden for den effektivitetsregule-

ring, der pålægges omkostningsrammerne.  

99.               Ved benchmarkberegninger A og B tages i overensstemmelse med bekendtgørel-

sen i begge tilfælde udgangspunkt i selskabernes driftsomkostninger opgjort eksklusiv § 13-

omkostninger (samt øvrige omkostninger, som selskaberne ikke vil kunne effektivisere sig 

på[16]).  

100.            Opgørelse af selskabernes § 13-omkostninger sker ved en række direkte henfør-

bare omkostninger[17] samt ved et tillæg for § 13-aktiviteternes andel af overheadomkost-

ninger. Opgørelse af tillæggets størrelse sker ved en forholdsmæssig fordeling af overhead-

omkostningerne.  

101.            Selvom bekendtgørelsen fastslår, at benchmarkingen skal tage udgangspunkt i 

driftsomkostninger eksklusive § 13-omkostninger er opgørelsen af disse efter sekretariatets 

vurdering behæftet med en sådan grad af usikkerhed, at det kan være relevant at inddrage 

hele omkostningsbasen i beregningerne i stedet for.  

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn15
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn16
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn17
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102.            Inddragelse af § 13-omkostninger i benchmarkberegningerne sikrer således, at 

resultaterne ikke i alt for høj grad afhænger af, hvorvidt selskaberne har foretaget en ensar-

tet omkostningsopgørelse samt, hvorvidt der er selskabsmæssige forskelle i § 13-

aktiviteternes andel af overheadomkostningerne.  

103.            Sekretariatet har på den baggrund foretaget benchmarkberegninger, hvor der 

(modsat bekendtgørelsens forskrifter) indregnes hele omkostningsbasen[18] (dvs. drifts-

omkostninger inkl. § 13-omkostninger). Ved indregning af hele omkostningsbasen i bereg-

ningerne får den særskilte opgørelse af § 13-omkostningerne ikke samme indflydelse på 

resultaterne, som ved benchmarkberegninger A og B ovenfor.  

104.            Inkludering af § 13-omkostninger kan ske under forskellige forudsætninger. De 

inkluderede § 13-omkostninger kan således både baseres på de faktiske § 13-omkostninger 

for år 2004 eller alternativt på de budgetterede (forventede) § 13-omkostninger for år 

2006[19]. Endvidere kan § 13-omkostningerne enten allokeres direkte på kunde cost drivere 

eller fordeles forholdsmæssigt på samtlige cost drivere. Valget af fordelingsmetode får no-

gen (om end begrænset) betydning for benchmarkberegningernes resultater.  

105.            Af tabel 4 nedenfor fremgår de enkelte selskabers opnåede indekstal beregnet på 

grundlag af hele omkostningsbasen. Indekstallene afhænger af den fordelingsmetode der 

anvendes i beregningerne. (For sammenligningens skyld er resultatet af modelberegninger 

A og B ligeledes gengivet i tabellen.)  

Tabel 4. Benchmarkinger på baggrund af hele omkostningsbasen 

Benc

h-

mark

-

mo-

del 

Inklu-

dering af § 

13-omkost-

ninger år 

2006 

Inklu-

dering af § 

13-omkost-

ninger år 

2004 

Inklu-

dering af 

øvrige 

omkost-

ninger 

Forde-lings-

metode for § 

13-omkost-

ninger 

Forde-lings-

metode for 

øvrige om-

kost-ninger 

DONG 

distri-

bution 

A/S 

H

N

G

/ 

M

N 

I/

S 

Na-

tur-

gas-

Fyn 

I/S 

A - - - - - 100 96 85 

B - - - - - 100 92 81 

C + - - Målere - 100 98 74 

D + - + Målere Målere 99 10

0 

75 

E + - - Pro rata - 100 97 77 

F + - + Pro rata Pro rata 100 10

0 

79 

G + - + Målere Pro rata 99 10

0 

75 

H - + - Målere - 96 10

0 

77 

I - + - Pro rata - 98 10

0 

  

Note: + betyder inkluderet. � betyder ekskluderet.  

Usikkerheder forbundet med de gennemførte benchmarkinger  

106.            Benchmarkberegningerne ovenfor er alle baseret på Netvolumenmodellen. Et 

usikkerhedsmoment herved er, at modellen er påvirkelig af den valgte omkostningsforde-

ling. Af denne grund har sekretariatet også gennemført adskillige benchmarkberegninger på 

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn18
http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn19
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baggrund af forskellige omkostningsfordelinger. Således synes denne usikkerhed også af-

spejlet i udfaldet af beregningerne ovenfor.  

107.            Et andet usikkerhedsmoment ved beregningerne er strategisk omkostningsforde-

ling af selskaberne som følge af, at der blot findes tre naturgasdistributionsselskaber i Dan-

mark. Det lille antal selskaber gør således, at hvert enkelt selskab er i stand til at påvirke 

resultaterne betydeligt. Et sådant usikkerhedsmoment kan ikke udelukkes at eksistere, men 

må anses for at være begrænset, da selskaberne hver især har indgående kendskab til hin-

andens fysiske netværk samt fordeling af omkostninger.  

108.            Endvidere er principper for omkostningsfordelinger blevet diskuteret grundigt 

mellem sekretariatet og distributionsselskaberne ligesom, at omkostningsanmeldelserne er 

revisorpåtegnede. Dette har været medvirkende til at styrke sammenligningsgrundlaget, 

men på trods heraf kan der dog fortsat forekomme usikkerhedsmomenter.  

109.            Ved benchmarkingberegninger C-G inkluderes budgetterede § 13-omkostninger i 

sammenligningen. Der forekommer efter sekretariatets vurdering en betydelig usikkerhed 

ved at anvende budgetterede tal eftersom, at selskaberne ikke er forpligtede af de budgette-

rede størrelser.  

110.            Således har sekretariatet også taget højde for de ovenfor nævnte usikkerheds-

momenter ved fastlæggelsen af det selskabsspecifikke effektiviseringskrav.   

Selskabernes bemærkninger vedrørende de gennemførte benchmarkinger samt sekretari-

atets vurdering heraf  

111.            Selskaberne har fået tilsendt de forskellige benchmarkmodeller og har fået lejlig-

hed til at kommentere herpå.  

112.            Naturgas Fyn A/S har generelt givet udtryk for utilfredshed med modellerne og 

har ikke angivet, hvilke af de gennemførte benchmarkberegninger, som de finder mest kor-

rekte. Naturgas Fyn A/S finder især modellernes antagelse om konstant skalaafkast uhen-

sigtsmæssig.  

113.            DONG Distribution A/S er generelt tilfreds med modellerne men finder de mest 

retvisende modeller værende de, der inddrager budgetterede § 13-omkostninger for år 

2006, og hvor § 13-omkostningerne fordeles forholdsmæssigt ud på alle cost driverne (hen-

holdsvis model E og F i tabel 3).  

114.            HNG/MN I/S finder det utilstrækkeligt at betragte de modeller, som ikke tager 

højde for hele omkostningsbasen, men udelukkende ser på driftsomkostningerne (dvs. 

model A og B). Det skyldes, at disse modeller kun medtager halvdelen af selskabernes sam-

lede driftsomkostninger, hvorfor de påvirkes meget af fordelingen af omkostningsposterne.  

115.            HNG/MN I/S finder det heller ikke rimeligt at benchmarke på øvrige omkostnin-

ger og myndighedsbetjening, da selskaberne pr. definition har svært ved at påvirke sådanne 

omkostninger.   

116.            Endvidere finder HNG/MN I/S problemer med at anvende de budgetterede § 13-

omkostninger for år 2006, da selskaberne ikke fremover er forpligtede til at overholde de 

budgetterede omkostninger.  

117.            Som følge af HNG/MN I/S� kommentarer har sekretariatet gennemført en 

benchmarking, der inkluderer de faktiske § 13-omkostninger for år 2004[20], og hvor øvri-

ge omkostninger er udeladt (se model H og I i tabel 4 ovenfor). Benchmarkingen er både 

gennemført med fordeling af § 13-omkostninger på alle cost drivere, samt gennemført med 

§ 13-omkostningerne fordelt på kundedriverne alene. Hvorvidt der indregnes omkostninger 

ved myndighedsbetjening eller ej ændrer ikke ved benchmarkingens overordnede resulta-

ter.  

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftn20
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118.            Samlet set har sekretariatet således både gennemført benchmarkingen med ind-

dragelse af de faktiske § 13-omkostninger for år 2004 samt gennemført benchmarkingen 

med inddragelse af de budgetterede § 13-omkostninger for år 2006.  

119.            Således finder sekretariatet, at det i vurderingen også er rimeligt at inddrage 

benchmarkberegningerne med de budgetterede § 13-omkostninger for år 2006 ud fra det 

synspunkt, at nogle selskaber allerede har budgetteret med lavere fremtidige § 13-

omkostninger, hvor af en del af besparelserne allerede er realiseret.  

120.            Omvendt finder sekretariatet det svært at pålægge selskaberne effektiviserings-

krav ud fra budgetterede omkostningsstørrelser, som selskaberne jf. bekendtgørelsesteksten 

ikke er tvunget til at overholde. Således taler dette for at benytte de faktiske § 13-

omkostninger for år 2004 i benchmarkingen.  

121.            Det er sekretariatets vurdering, at de forskellige gennemførte benchmarkinger 

tilsammen giver et objektivt billede af selskabernes indbyrdes placering.  

Fastsættelse af selskabsspecifikke effektiviseringskrav  

122.            I tabel 5 nedenfor er resultatet af de ovenstående benchmarkmodeller A-I udtrykt 

ved spredningen og gennemsnittet af de enkeltes selskabers placering.  

Tabel 5. Resultatet af de gennemførte benchmarkmodeller A-I udtrykt ved 

spredning og gennemsnit 

  DONG Distributi-

on A/S 

HNG/MN I/S Naturgas Fyn 

A/S 

Gennemsnit, 

indekstal 

99 98 78 

Spredning, in-

dekstal 

96-100 92-100 74-85 

123.            Som det fremgår af tabel 5 opnår DONG Distribution A/S i de gennemførte 

benchmarkinger placeringer mellem indekstal 96 og indekstal 100 med et gennemsnitligt 

indekstal på 99. Som følge heraf pålægges DONG Distribution A/S ikke et årligt selskabs-

specifikt effektiviseringskrav i reguleringsperioden 2006-2009.  

124.            HNG/MN I/S opnår i de gennemførte benchmarkinger placeringer mellem in-

dekstal 92 og indekstal 100 med et gennemsnitligt indekstal på 98. Som følge heraf pålæg-

ges HNG/MN I/S ikke et årligt selskabsspecifikt effektiviseringskrav i reguleringsperioden 

2006-2009.  

125.            Naturgas Fyn A/S opnår i de gennemførte benchmarkinger placeringer mellem 

indekstal 74 og indekstal 85 med et gennemsnitligt indekstal på 78. Placeringerne indikerer, 

at Naturgas Fyn A/S har flere omkostninger pr. enhed end de øvrige selskaber.  

126.            At Naturgas Fyn A/S har flere omkostninger pr. enhed end de øvrige selskaber 

kan delvist forklares ved benchmarkmodellernes antagelser om konstant skalaafkast. Kon-

stant skalaafkast betyder, at benchmarkmodellerne ikke tager hensyn til eksistensen af 

eventuelle faste omkostninger i forbindelse med udførelse af distributionsaktiviteter. Dette 

vil betyde, at Naturgas Fyn A/S, der er et lille selskab målt på størrelsen af dets fysiske en-

heder, vil få højere enhedsomkostninger alene af den grund, at selskabet ikke kan dele de 

faste omkostninger ud på nær så mange enheder, som de større selskaber er i stand til.  

127.            Det er imidlertid ikke afgørende for Energitilsynet, om årsagen til, at Naturgas 

Fyn A/S har flere omkostninger pr. enhed skyldes benchmarkmodellens antagelser om 

konstant skalaafkast eller ej. Energitilsynet lægger derimod vægt på, at naturgasforbrugere i 

Danmark bør bære de samme enhedsomkostninger uanset, hvor i landet de befinder sig.  

128.            På baggrund af benchmarkberegningernes resultater vurderer sekretariatet, at 

det er rimeligt at pålægge Naturgas Fyn A/S et selskabsspecifikt effektiviseringskrav på 1 
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pct. om året. Således kan Naturgas Fyn A/S over en årrække foretage en gradvis sænkning 

af sine omkostninger til nettet.  

129.            Alt i alt er det alene Naturgas Fyn A/S, der pålægges et selskabsspecifikt effekti-

viseringskrav mens samtlige selskaber jf. kapitel 1 pålægges et generelt effektivitetskrav. En 

oversigt over de årlige effektiviseringskrav for hvert af selskaberne for perioden 2006-09 

fremgår af tabel 6 nedenfor.  

Tabel 6. Oversigt over det samlede årlige effektivitetskrav som hvert af selska-

berne pålægges i perioden 2006-09 

  DONG Distribu-

tion A/S 

HNG/M

N I/S 

Naturgas Fyn 

A/S 

Selskabsspecifikt effektivise-

ringskrav angivet i pct. af om-

kostningsrammen pr. år. 

0 0 1,0 

Generelt effektiviseringskrav 

angivet i pct. af omkostnings-

rammen pr. år 

1,5 1,5 1,5 

Samlet effektviseringskrav 

angivet i pct. af omkostnings-

rammen pr. år 

1,5 1,5 2,5 

Samlet effektviseringskrav angi-

vet i mio. kr. baseret på omkost-

ningsrammen for 2006 

1,876 3,260 0,946 

  

[1] Netvolumenmodellen sammenligner størrelsen af selskabernes driftsomkostninger målt 

i forhold til størrelsen på den fysiske opbygning af deres distributionsnet. Størrelsen på 

selskabernes fysiske distributionsnet kaldes også for netvolumen. Netvolumen udtrykker 

gennemsnitsomkostningen ved at drive et net magen til det enkelte selskabs. Således gøres 

selskabernes driftsomkostninger sammenlignelige ved at dividere det enkeltes selskab fakti-

ske omkostninger med den beregnede netvolumen. På denne måde tages der hensyn til det 

enkelte netværks geografiske udstrækning samt for anvendelsen af forskellige netkompo-

nenter og heraf forskellige driftsomkostninger til følge.  

[2] Totalfaktorproduktiviteten er defineret ved et indeks for produktion divideret med et 

indeks for totalfaktorindsatsen. Sidstnævnte er en sammenvejning af indeks for de primære 

og sekundære inputfaktorer i produktionsprocessen, dvs. for indsatsen af kapital, arbejds-

kraft og forbrug i produktion. Totalfaktorproduktivitet skal forstås som et mål for effektivi-

tetsstigninger, der hidrører fra teknologiske fremskridt samt fra bedre organisation og ar-

bejdstilrettelæggelse. Begrebet udtrykker således hvor meget af en produktionsstigning, der 

ikke blot er et resultat af en øget indsats af arbejdskraft, realkapital eller forbrug i produkti-

onen.  

[3] Jf. punkt 38-44 i Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2005: Indtægtsrammer for natur-

gasdistributionsselskaber � Fastsættelse af effektiviseringskrav.  

[4] Effektiviseringskravet for naturgasdistributionsselskaberne forholder sig udelukkende 

til selskabernes driftsomkostninger samt afskrivninger på de nyinvesteringer, der foretages 

efter 1. januar 2005. Til sammenligning omfattede det ovennævnte årlige generelle effekti-

viseringskrav på 3 pct. fastsat over for eldistributionsselskaberne i perioden 2000-2003 

tillige afskrivningerne på de historiske investeringer (alle netaktiver).  

[5] DTe: Besluit op bezwaar X-factor 1e reguleringsperiode voor netbeheerders gas, 14-11-

2003, pp. 16  

http://energitilsynet.dk/typo3/ext/rte/app/rte.php?elementId=data%5Btt_content%5D%5B10359218%5D%5Bbodytext%5D&pid=10221418&typeVal=text&bgColor=%23E4E0DB&sC=richtext%5Bpaste%7Cbold%7Citalic%7Cunderline%7Cformatblock%7Cclass%7Cleft%7Ccenter%7Cright%7Corderedlist%7Cunorderedlist%7Coutdent%7Cindent%7Clink%7Cimage%5D%3Arte_transform%5Bflag%3Drte_enabled%7Cmode%3Dts%5D&defaultExtras=&formName=editform#_ftnref1
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[6] DTe: Besluit tot vaststelling van de X-factor netbeheerders gas 2005 t/m 2007  

[7] DTe: New Price Cap for Electricity Grid Managers 03-10 / 06-04-2003  

[8] DTe: Decision 100947-82, Annex B to the Method Decision, 13.  

[9] Review of PEG TFP Report. Pacific Economic Group. February 2005.  

[10] Incentive regulation and External performance measures: Operationalising TFP. June 

2001.  

[11] Dvs. der ligger flere gasledninger, hvorfor der ikke er tale om et naturligt monopol, men 

en form for duopol.  

[12] Selskaberne har undervejs i forløbet modtaget et notat fra sekretariatet, der beskriver 

problemstillingen vedr. afskrivninger på outsourcede ydelser samt, hvorledes selskaberne 

skal korrigere herfor i deres anmeldelser.  

[13] De aktiviteter der som selskaberne hovedsageligt bruger deres ressourcer på at udføre.  

[14] �Øvrige omkostninger� vedrører bl.a. Ejendomsskatter og Debitortab, som selska-

berne ikke er i stand til at påvirke. Derfor udeholdes disse fra benchmarkingen.  

[15] Netvolumen udtrykker gennemsnitsomkostningen ved at drive et net magen til det 

enkelte selskabs. Således gøres selskabernes omkostninger sammenlignelige ved at dividere 

det enkeltes selskab faktiske omkostninger med den beregnede netvolumen. Netvolumen 

udtrykker dermed standardiseringen af selskabernes driftsomkostninger.  

[16] Herunder bl.a. omkostninger ved debitortab og ejendomsskatter.  

[17] Omkostninger der er direkte relateret til en aktivitet, som selskabet er pålagt at udføre 

gennem § 13.  

[18] Ved inkludering af § 13-omkostningerne i omkostningsbasen er der taget udgangspunkt 

i omkostningsfordelingsmodel 1. Da omkostningsfordelingsmodel 2 indregner en række 

skønsmæssige vurderinger fra benchmarkøvelsen i 2003 vedr. andelen af selskabernes 

kundeafhænge/ikke-kundeafhængige IT-omkostninger forekommer der relativt mest usik-

kerhed ved anvendelse af denne model. Det er endvidere sekretariatets vurdering, at om-

kostningsfordelingsmodel 1 har den bredeste tilslutning blandt selskaberne.  

[19] Argumentet for at anvende de budgetterede § 13-omkostninger for 2006 er, at der i 

selskabernes omkostningsanmeldelser for 2004 ikke angives, hvilke af omkostningerne der 

er atypiske. Dermed korrigeres de indregnede § 13-omkostninger i modsætning til drifts-

omkostningerne ikke for atypiske størrelser. Dette problem løses ved at anvende budgette-

rede størrelser for 2006. Argumentet for at anvende de faktiske § 13-omkostninger for 2004 

er til gengæld, at selskaberne ikke er forpligtede af deres budgetterede størrelser.  Der er 

således en usikkerhed ved at anvende de budgetterede tal i benchmarkingen.  

[20] De anvendte § 13-omkostninger for år 2004, som sekretariatet har anvendt i bench-

markingen, er ikke renset for atypiske omkostninger. Således er der et usikkerhedsmoment 

i den gennemførte benchmarking som følge af, at atypiske § 13-omkostninger inkluderes 

heri.  
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