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Høring af metode for benchmarking  

Forsyningstilsynet sender hermed udkast til metode for benchmarking i høring hos 

netvirksomheder og andre udvalgte interessenter med frist tirsdag den 13. november 

2018. Høringssvar skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk. 

 

Forsyningstilsynet har fået til opgave at udarbejde en metode for benchmarking af 

netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Benchmarkingen skal anvendes til at 

udmønte individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhederne. 

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til metode for benchmarking og har i for-

bindelse med udvikling af modellen været i dialog med netvirksomhederne og en ud-

valgt interessentgruppe, som er kommet med inputs og forslag til de foreløbige overve-

jelser om benchmarkingmodellen.  

 

Forsyningstilsynet sender udkast til metode for benchmarkingen i høring hos netvirk-

somhederne samt en udvalgt gruppe af interessenter, med henblik på at få yderligere 

inputs og forslag til metoden for benchmarking. Det betyder, at netvirksomhederne og 

interessentgruppen i perioden frem til den 13. november 2018 har mulighed for at 

komme med kommentarer til udkastet. 

 

Det bemærkes, at den brede interessentgruppe ikke efterfølgende er parter i de sager, 

som vedrører afgørelser om individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 

indtægtsrammen 2019.   

 

Beskrivelsen af udkast til metode for benchmarking fremgår af vedhæftede materiale 

og omfatter følgende: 

 

- Notat om metode for benchmarking 

- Indikative potentialer 

- R-koder og datamateriale (ZIP-fil) 

 

I notat om metode for benchmarking, beskrives den valgte metode for benchmarkin-

gen. Notatet består af fem notater, der beskriver hhv. retsgrundlag, datagrundlag, 

benchmarkingmodellen, metode for udmøntning og R-script.  

 



 
Side 2/2 

Beregningsmodellen fremgår af R-koden og er beskrevet i notat om R-kode. Det be-

mærkes, at R-koden anvender data fra ZIP-filen. Det er derfor vigtigt, at data er til-

gængeligt på computeren, når R-koden køres. R-koden og datamaterialet er vedhæftet 

som en samlet ZIP-fil. 

 

Forsyningstilsynet har i tillæg til modelbeskrivelsen og beregningsmodellen vedlagt et 

notat om indikative effektiviseringspotentialer i netvirksomhederne. Potentialerne er 

ikke endelige og er alene tiltænkt at give netvirksomhederne et indtryk af, hvordan de 

placerer sig i udkast til benchmarkingmodellen.  

 

 


