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1. NOTAT OM RETSGRUNDLAG 

 

INDLEDNING 

I dette notat gennemgås retsgrundlaget for Forsyningstilsynets udarbejdelse af meto-
den for benchmarking, der skal danne grundlag for Forsyningstilsynets senere afgørel-
se om fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for 2019 til netvirksomhederne.  
 
En række bestemmelser i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 27. juni 
2018 (herefter elforsyningsloven), og bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-
somheder, bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirk-
somheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), danner grundlag for Forsynings-
tilsynets benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet.  

ELFORSYNINGSLOVEN 

Hjemlen til at fastsætte netvirksomhedernes indtægtsrammer, herunder fradrag som 
følge af effektiviseringskrav, fremgår af elforsyningslovens § 69, stk. 1, 4 og stk. 5. 
Heraf fremgår det af stk. 1 og 4, at dækning af netvirksomhedernes omkostninger ved 
effektiv drift reguleres ved en indtægtsramme, der fratrækkes et fradrag som følge af 
effektiviseringskrav. Energi-, forsynings- og klimaministeren er ved stk. 5 bemyndiget 
til at fastsætte nærmere regler om indtægtsrammer, herunder regler om fastsættelse af 
individuelle effektiviseringskrav. Dette er sket ved udstedelse af indtægtsrammebe-
kendtgørelsen. 
 
Elforsyningslovens § 69, stk. 1, 4 og 5, er sålydende: 

§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en 
indtægtsramme, som Forsyningstilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med 
henblik på dækning af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den be-
villingspligtige aktivitet og forrentning af den investerede kapital. 
[…] 
Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbsmæssige juste-
ringer uden for omkostningsrammen og forrentningsrammen: 
1) Fradrag som følge af effektiviseringskrav, utilstrækkelig leveringskvalitet og bin-

dende midlertidige prisnedsættelser, jf. § 72 b, stk. 1, 4. pkt. 
[…] 
Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om indtægtsrammen 
og de elementer, som indgår heri. Der fastsættes bl.a. regler om følgende: 
[…] 
5) Fastsættelse af generelle og individuelle effektiviseringskrav, herunder ved bench-
marking. 
[…] 
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For så vidt angår bestemmelserne i § 69, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, nr. 5, om fastsættelse 
og fradrag af individuelle effektiviseringskrav i indtægtsrammen fremgår det af be-
mærkninger til § 69, stk. 5, nr. 5 (bemærkningerne til de enkelte bestemmelser/de 
specielle bemærkninger), hvorved bestemmelserne blev indført1, at energi-, forsy-
nings- og klimaministeren skal fastsætte regler om blandt andet individuelle effektivise-
ringskrav: 
 

[…] 
Med det foreslåede nr. 5 skal energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler 
om generelle og individuelle effektiviseringskrav, herunder regler om benchmarking. 
[…] 
Det individuelle effektiviseringskrav vil ligesom efter gældende ret blive fastsat på 
baggrund af benchmarking af netvirksomhedernes omkostningseffektivitet. 
[…] 

 
Endvidere fremgår det af lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 3.1.1.3 om 
benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, at lovgivningen alene 
indeholder overordnede rammer for benchmarkingen, og at det er Energitilsynet (nu 
Forsyningstilsynet) der skal udarbejde metoden for benchmarkingen: 
 

Den gældende regulering indeholder kun meget overordnede rammer for benchmar-
kingen.  
[…] 
Bestemmelserne er nærmere udmøntet i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
[…]  
Benchmarkingmodellerne udformes af Energitilsynet. 

 

Af lovforslagets specielle bemærkninger til § 69, stk. 5, nr. 5, fremgår det endvidere, at 
det er Forsyningstilsynet, der fastlægger metoden for benchmarkingen med udgangs-
punkt i anbefalingerne fra Benchmarkingekspertgruppen: 

 
[…] 
Der kan endvidere fastsættes enkelte regler om modellen, men som udgangspunkt er 
det Energitilsynet, der fastlægger modellen med udgangspunkt i anbefalingerne fra 
ekspertgruppen, jf. nærmerer herom i afsnit 3.1.2.4. i de almindelige bemærkninger. 
[…] 

 
Af lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 3.1.2.4, fremgår følgende om El-
reguleringsudvalgets og Benchmarkingekspertgruppens overvejelser og anbefalinger 
til en ny benchmarkingmodel: 
 

3.1.2.4. Effektiviseringskrav 

3.1.2.4.1. El-reguleringsudvalget og ekspertgruppens anbefalinger og stemmeaftalen 

af 4. november 2016 

 
El-reguleringsudvalget anbefaler, at der skal anvendes individuelle og generelle effek-
tiviseringskrav for at sikre, at effektiviseringer fører til reelle reduktioner i netvirksom-

 
1 Bestemmelsen i lov om elforsyning § 69 fik sit nuværende indhold ved lov nr. 662 af 8. juni 2017 om 

ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov 
om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Lovforslaget til denne ændringslov er lov-
forslag 180, 1/2016, der kan tilgås på Retsinformation ved følgende link:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188480. 

 



 

hedernes omkostninger og i forbrugerpriserne. Kravene skal sikre, at forbrugerpriser-
ne kun dækker netvirksomhedernes omkostninger ved en omkostningseffektiv drift og 
et markedsmæssigt, risikojusteret afkast. 
De individuelle effektiviseringskrav skal fastsættes på baggrund af benchmarking af 
netvirksomhedernes omkostningseffektivitet. De generelle effektiviseringskrav skal 
fastsættes med udgangspunkt i mål for den produktivitetsudvikling, som netvirksom-
hederne kan forventes at levere. Kravene skal være baseret på et sagligt grundlag. 
Kravene fratrækkes omkostningsrammen. El-reguleringsudvalget anbefaler, at effekti-
viseringskravene samlet maksimalt bør fastsættes på et niveau, der sikrer, at ind-
tægtsrammerne over tid hverken er højere eller lavere, end hvad der er nødvendigt for 
at dække netvirksomhedernes omkostninger ved en omkostningseffektiv drift og et 
markedsmæssigt, risikojusteret afkast. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mel-
lem de individuelle og generelle krav, så der ikke sker en dobbeltudmelding. 

 
El-reguleringsudvalget anbefaler, at der skal udvikles en ny benchmarkingmodel til at 
fastsætte individuelle effektiviseringskrav. El-reguleringsudvalget anbefaler, at analyse 
og udarbejdelse af modellen foretages af Sekretariatet for Energitilsynet i en åben 
proces med inddragelse af interessenter og eksperter. Modellen skal være solid, ro-
bust og baseret på fagligt anerkendte metoder. Dette forudsætter ifølge El-
reguleringsudvalget bl.a. ensartethed i både datagrundlag og rammerne for rapporte-
ring. El-reguleringsudvalget anbefaler bl.a., at listen med standardlevetider i bilaget til 
den gældende indtægtsrammebekendtgørelse bør revideres for i videst muligt omfang 
at undgå, at standardlevetiderne angives i intervaller. 

 
El-reguleringsudvalget anbefaler endvidere, at der udmeldes individuelle effektivise-
ringskrav for en hel reguleringsperiode på baggrund af en benchmarking, der foreta-
ges før reguleringsperiodens start. 

 
El-reguleringsudvalget anbefaler desuden, at den nye regulering ikke indeholder ud-
melding af individuelle effektiviseringskrav, før en ny benchmarkingmodel er klar. I 
mellemtiden anvendes alene generelle effektiviseringskrav baseret på et sagligt 
grundlag. 

 
Som opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger blev der nedsat en bench-
markingekspertgruppe. Benchmarkingekspertgruppens første delaflevering fra de-
cember 2015 indeholder anbefalinger til de overordnede principper for den fremtidige 
benchmarkingmodel. Det anbefales bl.a., at alle netvirksomheder omfattet af indtægts-
rammebekendtgørelsen skal benchmarkes på deres totale omkostninger med det for-
mål at erstatte det konkurrencepres, der er på et marked med effektiv konkurrence. 
Det anbefales endvidere, at der skal benchmarkes hvert år. 

 
Benchmarkingekspertgruppens afsluttende rapport af 1. februar 2017 indeholder en 
række konkrete anbefalinger til udformningen af en fremtidig benchmarkmodel, der 
ifølge ekspertgruppen bør baseres på veldefinerede og målbare ydelser, der er om-
kostningsdrivende for netvirksomhedernes bevillingspligtige aktiviteter. 

 
Ekspertgruppen fastslår bl.a., at det bør sikres, at netvirksomhedernes effektivitetspo-
tentiale bliver fastsat i forhold til sammenlignelige netvirksomheder, samt at effektivi-
seringspotentialerne ikke fastsættes på et urimeligt niveau. Til dette formål anbefaler 
ekspertgruppen, at netvirksomheder, som skiller sig ekstremt ud fra de øvrige netvirk-
somheder og har særlig stor indflydelse på de endelige effektiviseringspotentialer, bør 
fjernes. Ekspertgruppen anbefaler derudover, at der ved udmøntningen bør tages 
hensyn til, hvor stor en andel af henholdsvis kapital- og driftsomkostningerne med ri-
melighed kan påvirkes inden for reguleringsperioden. 

 
Ifølge ekspertgruppen kan modelspecifikationerne og resultaterne i den første regule-
ringsperiode være behæftet med usikkerheder. Dette skyldes, at benchmarkingek-
spertgruppen har identificeret en række særlige fokusområder og analyser, som skal 
foretages, førend benchmarkingmodellen er robust nok til at kunne anvendes til ud-
møntning af saglige individuelle krav. I forhold til udmøntningen af benchmarkingen i 
den første reguleringsperiode anbefaler ekspertgruppen derfor også et konkret loft 
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over, hvor stort effektiviseringspotentiale (i pct.), der kan fastsættes for individuelle 
netvirksomheder. I den efterfølgende periode, hvor datakvaliteten og benchmarking-
modellen er videreudviklet, bør loftet lempes. 

 
På baggrund af El-reguleringsudvalgets anbefalinger indgår følgende i stemmeaftalen 
af 4. november 2016: 
– På grundlag af resultaterne fra anvendelsen af en ny og opdateret benchmarking-
model pålægges ineffektive virksomheder et individuelt effektiviseringskrav. 
– Virksomhederne vil have et incitament til at opnå ekstraordinære effektiviseringer 
ved, at de kan beholde gevinsten i en hel reguleringsperiode. 
– Alle netvirksomheder pålægges et generelt effektiviseringskrav, som svarer til pro-
duktivitetsudviklingen i relevante sektorer i Danmark, men med et forsigtighedshen-
syn, så virksomhederne ikke pålægges effektiviseringskrav, der overstiger potentialet i 
netvirksomhederne. 
– Det er ikke hensigten med reguleringen, at der ved pålæg af både et individuelt og 
et generelt effektiviseringskrav sker en dobbelttælling af effektiviseringskrav. 
– Det generelle effektiviseringskrav fastsættes af Energitilsynet på baggrund af en i 
bekendtgørelsen nærmere beskrevet model, der forudgående fremlægges til drøftelse 
i aftalekredsen. 
– Med henblik på at give netvirksomhederne råderum til – indenfor rammerne – selv at 
beslutte, hvordan nettet kan drives bedst mulig, kan de selv vælge, om de vil indhente 
effektiviseringskravene på drift eller på investeringer. 

 
3.1.2.4.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede 

ordning 

 
På baggrund af stemmeaftalen og El-reguleringsudvalgets anbefalinger, foreslås det, 
at netvirksomhedernes indtægtsrammer årligt reduceres med effektiviseringskrav, jf. 
det foreslåede § 69, stk. 4, nr. 1, i lov om elforsyning, jf. lovforslagets § 1, nr. 14. Ef-
fektiviseringskravene vil i udgangspunktet bestå af et generelt og et individuelt krav. 
Efter gældende ret anvendes alene individuelle effektiviseringskrav. 

 
Der afviges i mindre omfang fra El-reguleringsudvalgets anbefalinger, idet det fore-
slås, at effektiviseringskravene bliver pålagt en netvirksomheds indtægtsramme og ik-
ke kun omkostningsrammen. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at effektiviserings-
krav pålægges som en reduktion af netvirksomhedens indtægtsramme, da det afspej-
ler, at netvirksomheden selv bestemmer, hvor den gennemfører effektiviseringer. 
Hvorvidt effektiviseringskrav udmøntes ved en reduktion af omkostningsrammen eller 
indtægtsrammen, har efter den foreslåede regulering i øvrigt ingen effekt i forhold til 
de tilladte indtægter, da omkostningsrammen er et delelement i indtægtsrammen. 
Rammerne for udmøntning af effektiviseringskravene foreslås fastsat på bekendtgø-
relsesniveau, jf. det foreslåede § 69, stk. 5, nr. 5, i lov om elforsyning. Det foreslås så-
ledes, at energi-, forsynings- og klimaministeren skal fastsætte regler om generelle og 
individuelle effektiviseringskrav, herunder ved benchmarking. 

 
Indførelse af et årligt generelt effektiviseringskrav understøtter, at gevinster som følge 
af en løbende produktivitetsudvikling i en netvirksomhed deles med elforbrugerne i 
form af lavere tilladte indtægter for netvirksomheden umiddelbart og ikke først ved 
overgang mellem reguleringsperioder. 

 
I forhold til det generelle effektiviseringskrav forventes bemyndigelsen udnyttet såle-
des, at energi, forsynings- og klimaministeren fastsætter en model til fastsættelse af 
det generelle effektiviseringskrav, hvorefter Energitilsynet årligt fastsætter et krav sva-
rende til et vægtet gennemsnit af nærmere definerede produktivitetsindeks i national-
regnskabet. Det vægtede gennemsnit vil skulle justeres, for at en netvirksomhed ikke 
kan påvirke alle omkostninger på kort sigt. Om den forventede nærmere model henvi-
ses til de specielle bemærkninger til det foreslåede § 69, stk. 5, nr. 5, i lov om elforsy-
ning. Det forventes endvidere, at der vil blive fastsat regler om anvendelse af et forsig-
tighedshensyn. Forsigtighedshensynet foreslås anvendt for at tage hensyn til netvirk-
somhedernes mulighed for at efterligne produktivitetsudviklingen. Endvidere tages 
dermed højde for at netvirksomheder i en incitamentsbaseret rammeregulering midler-



 

tidigt skal have mulighed for at opnå et ekstraordinært afkast som følge af de effektivi-
seringer, som ligger ud over de pålagte individuelle og generelle effektiviseringskrav. 

 
Det kan ikke udelukkes, at energi-, forsynings- og klimaministeren på et senere tids-
punkt vil bemyndige Energitilsynet til at fastsætte modellen for fastsættelsen af det 
generelle effektiviseringskrav. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i henhold til 
§ 78, stk. 8, i lov om elforsyning fastsætte regler om, at Energitilsynet skal varetage 
opgaver, som er henlagt til ministeren, ligesom det fremgår af § 92 i lov om elforsy-
ning, at ministeren kan bemyndige en anden myndighed end en under ministeriet op-
rettet institution til at udøve de beføjelser, der er tillagt ministeren efter loven. 

 
Ud over det generelle effektiviseringskrav er det også hensigten, at der skal fratræk-
kes et individuelt effektiviseringskrav. Ved at fratrække et individuelt effektiviserings-
krav skal relativt ineffektive netvirksomheder på sigt levere en mere omkostningseffek-
tiv ydelse på niveau med de relativt mest effektive netvirksomheder. Fastsættelse af 
de individuelle effektiviseringskrav vil ske på baggrund af en benchmarking. 

 
Det er ikke muligt at pålægge individuelle effektiviseringskrav for 2018. Det foreslås i 
stedet, at der fratrækkes et ekstra effektiviseringskrav i 2018, som træder i stedet for 
det individuelle krav. Der henvises til bemærkningerne til § 69, stk. 5, nr. 5, jf. lov-
forslagets § 1, nr. 14. 

 
I forhold til de individuelle effektiviseringskrav vil bemyndigelsen til energi-, forsynings- 
og klimaministeren blive udmøntet på en sådan måde, at det bliver Energitilsynet, som 
indenfor nogle overordnede rammer fastsat af ministeren vil skulle fastsætte individu-
elle effektiviseringskrav på baggrund af benchmarking af netvirksomhedernes om-
kostningseffektivitet. Energitilsynet forestår også benchmarking efter gældende ret. I 
forhold til udmøntning af de individuelle effektiviseringskrav forventes endvidere fast-
sat regler om anvendelse af forsigtighedshensyn, fx i en situation, hvor Energitilsynet 
vurderer, at benchmarkingen ikke på robust vis kan fastsætte individuelle effektivise-
ringskrav. 

 
Der vil ved første udmøntning af bemyndigelsen blive fastsat regler om, at der forven-
tes årlig benchmarking i første reguleringsperiode fra reguleringsperiodens andet år. 
Ved årlig benchmarking får erfaringer fra tidligere års benchmarking hurtigt indvirkning 
på de pålagte effektiviseringskrav. Der forventes endvidere fastsat regler om, at der 
fra anden reguleringsperiode og frem som udgangspunkt vil skulle udmeldes individu-
elle effektiviseringskrav baseret på benchmarking for en hel reguleringsperiode før re-
guleringsperiodens start. Dette svarer til El-reguleringsudvalgets anbefalinger, men 
afviger fra benchmarkingekspertgruppens anbefalinger. Ekspertgruppens anbefaling 
er fraveget til fordel for El-reguleringsudvalgets anbefaling af hensyn til ønsket om 
stabile rammer for netvirksomheder. 

 
Det er ikke hensigten med reguleringen, at der ved pålæg af både et individuelt og et 
generelt effektiviseringskrav sker en dobbelttælling af effektiviseringskrav, hvorfor der 
vil blive fastsat regler herom på bekendtgørelsesniveau. 

 
I forhold til El-reguleringsudvalgets anbefaling vedrørende revision af anlæggenes 
standardlevetider med fjernelse af intervaller af hensyn til benchmarkingen, bemærkes 
det, at anbefalingen ikke følges ved første udmøntning, fordi dette vurderes vanske-
ligt. Det er ikke udelukket, at der kan ske ændringer på et senere tidspunkt. Der hen-
vises til bemærkningerne til forslag til § 69, stk. 5, nr. 4, i lov om elforsyning, jf. dette 
lovforslags § 1, nr. 14. 

 
Benchmarkingekspertgruppen, der omtales i ovennævnte lovbemærkninger, har udgi-
vet sin afsluttende rapport den 1. februar 2017 med anbefalinger til en ny benchmar-
kingmodel, der kan danne grundlag for fastsættelse og udmøntning af individuelle 
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effektiviseringskrav til netvirksomhederne. Den afsluttende rapport er offentliggjort på 
Forsyningstilsynets hjemmeside2. 

INDTÆGTSRAMMEBEKENDTGØRELSEN 

De nærmere regler om fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav til netvirksom-
hederne fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen.  

Bestemmelserne om benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, 
herunder at Forsyningstilsynet udarbejder en benchmarkingmetode til brug for bereg-
ningen af de individuelle effektiviseringskrav, fremgår af indtægtsrammebekendtgørel-
sens § 10, der er sålydende: 

 
§ 10. Forsyningstilsynet foretager benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet til 
brug for beregning af et individuelt effektiviseringskrav. 
Stk. 2. Forsyningstilsynet udarbejder metoden for benchmarkingen. Metoden skal bygge på fag-
ligt anerkendte metoder og i vidt omfang være neutral mellem drifts- og investeringsomkostnin-
ger. Metoden skal endvidere sikre, at de anvendte benchmarkingydelser i vidt omfang beskriver 
netvirksomhedernes omkostninger, og at der tages passende hensyn til individuelle, dokumente-
rede og fordyrende rammevilkår. 
Stk. 3. Følgende data kan ikke indgå i benchmarkingen: 
1) Nettoomkostninger til energispareindsatsen, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- 
og distributionsvirksomheder. 
2) Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, hvor der er offentlig med-
finansiering. 
3) Omkostninger til myndighedsbehandling som nævnt i § 26, stk. 3, nr. 3. 
4) Anden data, som Forsyningstilsynet vælger ikke skal indgå i benchmarking. 
Stk. 4. Forsyningstilsynet foretager i en reguleringsperiodes femte år en benchmarking på bag-
grund af oplysninger, som er indsendt til Forsyningstilsynet for de 5 foregående år, jf. dog § 52, 
stk. 3. 
Stk. 5. Forsyningstilsynet offentliggør på Forsyningstilsynets hjemmeside resultaterne af hver 
benchmarking, herunder en eventuel genberegning, og den metode, som er anvendt ved bench-
markingen. Offentliggørelsen skal ske i det år, hvor benchmarkingen har fundet sted. 

 
Bestemmelserne om udmøntning af individuelle effektiviseringskrav til den enkelte 
netvirksomhed fremgår af § 11, der er sålydende: 
 

§ 11. Forsyningstilsynet udmønter på baggrund af den foretagne benchmarking efter § 10 indivi-
duelle effektiviseringskrav, som ikke kan være mindre end 0. 
Stk. 2. De individuelle krav udmøntes for en hel reguleringsperiode på baggrund af benchmarking 
foretaget i foregående reguleringsperiodes femte år, jf. dog § 52, stk. 5. Der kan dog udmøntes 
individuelle effektiviseringskrav på baggrund af eventuelle genberegninger af benchmarkingen. 
Stk. 3. Forsyningstilsynet benytter ved udmøntningen af det individuelle effektiviseringskrav et 
passende forsigtighedshensyn, der afspejler usikkerheden i estimatet for effektiviseringspotentia-
let. 

 
Bestemmelserne om metode for fradrag af individuelle effektiviseringskrav i netvirk-
somhedernes indtægtsrammer fremgår af § 12, stk. 1, der er sålydende:  
 

 
2 Benchmarkingekspertgruppens afsluttende rapport er offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemme-

side og kan tilgås via dette link: http://forsyningstilsynet.dk/tool-menu/kontakt-og-
presseinfo/nyheder/enkelt-nyhed/artikel/benchmarkeksperter-afleverer-anbefalinger-til-energitilsynet/ 

 



 

§ 12. Ved fastsættelse af en netvirksomheds indtægtsramme foretages fradrag efter metode 3 i 
bilag 2 i en netvirksomheds indtægtsramme for individuelle effektiviseringskrav efter § 11 eller 
krav, som måtte træde i stedet herfor, jf. stk. 2-4, jf. dog § 52, stk. 2. Inden fradrag af krav efter 1. 
pkt. foretages eventuel ændring til sikring mod dobbelttælling, jf. § 13. 

 
Bestemmelserne om vurdering af, hvorvidt benchmarkingmodellen er robust til at ud-
mønte individuelle effektiviseringskrav, fremgår af § 12, stk. 2, der er sålydende: 
 

§ 12, stk. 2. Forsyningstilsynet foretager en vurdering af, om den metode for benchmarking, som 
Forsyningstilsynet har udarbejdet, på robust vis kan anvendes til at udmønte individuelle effektivi-
seringskrav. Ved robust vis forstås, at en samlet vurdering af tests for robusthed, fx test af de 
valgte benchmarkingydelser i modellen, test af korrelationen mellem forskellige beregningsmeto-
der og test for valg af dataår, er, at metoden giver robuste resultater. Vurderer Forsyningstilsynet, 
at metoden ikke på robust vis kan anvendes til at udmønte individuelle effektiviseringskrav for en-
kelte eller for alle netvirksomheder, fradrager Forsyningstilsynet i stedet skønsmæssigt fastsatte 
effektiviseringskrav, som træder i stedet for individuelle effektiviseringskrav i forhold til de netvirk-
somheder, som metoden for benchmarking ikke er fundet robust over for. 

 
Bestemmelserne om fastsættelse af et skønsmæssigt fastsat effektiviseringskrav, som 
træder i stedet for et individuelt krav, fremgår af § 12, stk. 3, der er sålydende: 
 

§ 12, stk. 3. Ved den skønsmæssige fastsættelse af et effektiviseringskrav, som træder i stedet 
for et individuelt krav, vurderer Forsyningstilsynet de berørte netvirksomheders økonomiske for-
hold og de effektiviseringskrav, der evt. er blevet udmøntet for de øvrige netvirksomheder. Vurde-
ringen skal endvidere tage passende hensyn til individuelle, dokumenterede og fordyrende ram-
mevilkår. I de tilfælde, hvor benchmarkingmodellen ikke vurderes at være robust for alle netvirk-
somheder, kan vurderingen tage udgangspunkt i det effektiviseringskrav for 2018, der fradrages i 
stedet for et individuelt effektiviseringskrav baseret på benchmarking. 

 
Bestemmelserne om dobbelttælling fremgår af § 12, stk. 4, der er sålydende: 
 

§ 12, stk. 4. Forsyningstilsynet træffer afgørelse om individuelle effektiviseringskrav eller krav, 
som måtte træde i stedet herfor, i året forud for reguleringsperioden, jf. dog § 52, stk. 4. I afgørel-
serne indgår ikke ændring af effektiviseringskrav for sikring mod dobbelttælling, som foretages 
ved fastsættelse af indtægtsrammen, ligesom Forsyningstilsynet kan vælge, at afgørelsen alene 
vedrører effektiviseringskrav før udmøntning. 

 
Der er i indtægtsrammebekendtgørelsens § 52 fastsat en række overgangsbestem-
melser, der alene finder anvendelse i første reguleringsperiode, dvs. årene 2018-2021. 
Indtægtsrammebekendtgørelsens § 52 er sålydende: 
 

§ 52. Forsyningstilsynet fastsætter i første reguleringsperiode et loft for, hvor stor en netvirksom-
heds individuelle effektiviseringspotentiale kan være i procent. 
Stk. 2. Forsyningstilsynet fradrager for reguleringsåret 2018 i stedet for et individuelt effektivise-
ringskrav baseret på benchmarking et effektiviseringskrav på 0,4 pct. af netvirksomhedens om-
kostningsramme. 
Stk. 3. Forsyningstilsynet foretager en årlig benchmarking i reguleringsårene 2018-2021 på bag-
grund af oplysninger, som er indsendt til Forsyningstilsynet for reguleringsåret 2017 og senere. 
Stk. 4. Forsyningstilsynet træffer for 2019-2022 afgørelse om individuelle effektiviseringskrav eller 
krav, som måtte træde i stedet herfor, jf. § 12, stk. 2-3, i året forud for et reguleringsår. 
Stk. 5. De individuelle effektiviseringskrav beregnes årligt for reguleringsårene 2019-2022 på 
baggrund af benchmarking foretaget i det forudgående år. 
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2. NOTAT OM DATAGRUNDLAG 

 

INDLEDNING 

I dette bilag beskrives datagrundlaget for benchmarkingmodellen i 2018 og den an-
vendte proces for validering af datagrundlaget.  
 
For at kunne foretage en retvisende benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske 
effektivitet, skal benchmarkingen baseres på et ensartet datagrundlag.  

 
Datagrundlaget for benchmarkingmodellen i 2018 tager udgangspunkt i data fra 2017 
og er baseret på forskellige datakilder, henholdsvis netvirksomhedernes indberettede 
data til Forsyningstilsynet samt en række eksterne datakilder. 

NETVIRKSOMEHDERNES INDBERETTEDE DATA 

Netvirksomhedernes indberettede data er indberettet på baggrund af Forsyningstilsy-
nets konterings- og indberetningsvejledning fra maj 2018. Vejledningen er udarbejdet 
for at sikre, at de økonomiske og tekniske data, som indberettes til benchmarking, er 
ensrettede og således opgjort på baggrund af de samme ensrettede regnskabsprin-
cipper. Netvirksomhedernes indberettede data omfatter netvirksomhedernes omkost-
ninger, netkomponenter og tekniske data for 2017.  

EKSTERNE DATAKILDER 

Udover netvirksomhedernes indberettede data består datagrundlaget af en række 
eksterne datakilder, såsom Energinet, Energistyrelsen, Kortforsyningen, Danmarks 
Statistik samt konsulentrapport udarbejdet af P.A.P A/S. 
 
En oversigt over de anvendte data fra eksterne datakilder er angivet i Tabel 1. 
 



 

TABEL 1| OVERSIGT OVER EKSTERNE DATAKILDER 

Datakilde Beskrivelse 

Energinet (DataHub) Nettospidsbelastning  

Decentral produktion 

A0-mængder 

Aftagenumre  

Installeret effekt for sol og vind 

Energistyrelsen GIS-kort over forsyningsområder 

Kortforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) Regionale GIS-kort 

Danmarks Statistik Lønstatistik 

Konsulentrapport fra P.A.P A/S Fastsættelse af norm-grid vægte 

 
Kilde: Forsyningstilsynet 
Note: Af konkurrencemæssige hensyn har Forsyningstilsynet valgt, at A0-mængder ikke skal offentlig-
gøres. Derfor er beregningen af spidsbelastningen, som beregnes ved nettospidsbelastning tillagt 
decentral produktion og fratrukket A0-mængder, foretaget af Forsyningstilsynet og lagt i datamaterialet 
som ”Spidsbelastning.csv”. 

DATAVALIDERING 

De indberettede data har været igennem et omfattende valideringstjek. Forsyningstil-
synet har i første omgang gennemgået og valideret netvirksomhedernes indberettede 
data og identificeret eventuelle indberetningsfejl samt foretaget en vurdering af kvalite-
ten af de indberettede data. 
 
På baggrund af gennemgangen har Forsyningstilsynet sendt individuelle validerings-
mails ud til netvirksomhederne. Netvirksomhederne har besvaret valideringsmailene, 
hvorefter Forsyningstilsynet har vurderet besvarelserne og vendt tilbage til netvirksom-
hederne med eventuelle spørgsmål eller bekræftelse på korrektioner. 
 
Herefter har datagrundlaget været sendt til Dansk Energi, som også har valideret da-
taene. Dansk Energis validering har været med et skærpet fokus på de tekniske data 
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3. NOTAT OM BESKRIVELSE AF BENCH-
MARKINGMODEL 

 

OVERBLIK OVER BENCHMARKINGMODELLEN 

Forsyningstilsynet giver i det følgende en kort introduktion til den nye benchmarking-
model. Introduktionen er alene en kort beskrivelse af hovedelementerne i modellen, og 
har til formål at give netvirksomhederne en overordnet forståelse for benchmarking-
modellen, inden modellens delelementer uddybes i nærværende notat. 
 
En oversigt over benchmarkingmodellen fremgår af figur 1. 

FIGUR 1 | DEN NYE BENCHMARKINGMODEL 

 
Input  Model  Output 

     

Totalomkostninger 
 

DEA  
 

Tæthedskorrigeret 
norm-grid 

  (Konstant skalaafkast)   

 
 

 
 

Leveret elektricitet 

     
    

Aftagenumre 
 

 
Kilde: Forsyningstilsynet. 

 
Det fremgår af figur 1, at netvirksomhederne sammenlignes på baggrund af de totale 
omkostninger, som er modellens input. Totalomkostningerne vil i materialet også refe-
reres til som omkostningsgrundlaget. 
 
Netvirksomhedernes effektivitet fastsættes ved brug af en såkaldt DEA-model, der er 
en forkortelse for Data Envelopment Analysis (herefter DEA). DEA-metoden er en 
fagligt anerkendt metode, som anvendes til benchmarking af nationale og internationa-
le regulatorer, jf. Benchmarkingekspertgruppens afrapportering.  
 
Netvirksomhedernes effektivitet bliver målt ud fra tre ydelser, også kaldt modellens 
output. Den første ydelse er et tæthedskorrigerer norm-grid, som er et udtryk for net-
virksomhedernes fysiske aktiviteter. Endvidere indgår netvirksomhedernes leveret 



 

elektricitet i modellen, som et mål for kapacitet. Den sidste ydelse, som indgår i model-
len, er antal aftagenumre. Aftagenumrene kan anses som et udtryk for den service, 
som netvirksomhederne yder til forbrugerne. 
 
En dybdegående beskrivelse af benchmarkingmodellens delelementer fremgår af de 
følgende afsnit i notatet. 
 
 

BENCHMARKINGMETODEN 

 

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 

I en benchmarkingmodel baseret på DEA kan der inddrages flere inputs og flere out-
puts på samme tid. Populært sagt er inputs det som en netvirksomhed anvender til at 
producere, mens outputs er de enheder en netvirksomhed producerer. I den bench-
marking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet til brug for beregning af et 
individuelt effektiviseringskrav, som Forsyningstilsynet foretager, indgår netvirksomhe-
dernes totale omkostninger som input i modellen, mens de ydelser en netvirksomhed 
stiller til rådighed for kunden indgår som outputs i modellen. 
 
Ved at sammenligne netvirksomhedernes inputs og outputs fastsættes der med DEA-
modellen en rand, der omslutter alle netvirksomheder. Randen kaldes den effektive 
front og repræsenterer de mest effektive netvirksomheder. Netvirksomheder, der ikke 
ligger på den effektive front, har et effektiviseringspotentiale. Jo længere en netvirk-
somhed befinder sig fra den effektive front, jo større er netvirksomhedens effektivise-
ringspotentiale. Dette er illustreret i figur 2.  
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FIGUR 2 | ILLUSTRATION AF DEA 

 

Kilde: Forsyningstilsynets egen fremstilling 
Note: Illustration af DEA med konstant skalaafkast 

LINEÆR PROGRAMMERING 
I DEA-modellen bliver effektiviteten målt ved matematisk optimering, nærmere bestemt 
lineær programmering. Den matematiske opstilling af DEA-modellen er angivet neden-
for i boks 1. 
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BOKS 1 | OPTIMERINGSPROBLEMET I DEA-MODELLEN 
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Hvor, 
�  estimeret effektivitet for netvirksomhed �  �����  totalomkostninger som indgår i benchmarkingen  ������ modelydelser som anvendes i benchmarkingen � vægte på de netvirksomheder der er peers for �    � antal af netvirksomheder der kan danne front   fodtegn for hvilken modelydelse der evalueres 
 
I ligningen angiver ������ mængden af input for netvirksomhed �, og ��������  angiver 
mængden af netvirksomhed �’s ydelse,  . 
 
	angiver et mål for effektiviteten af den enkelte netvirksomhed. Modellen skal løses 
for alle de netvirksomheder der kan danne front, det vil sige alle netvirksomheder mi-
nus netvirksomheder, der vurderes ikke at være robuste over for modellen. Modellen 
finder en løsning ved at ændre på �…�� og 
 således at 
 er optimal under bibetingel-
serne. Idet modellen skal løses for hver enkelt netvirksomhed bliver �…�� og 
 valgt 

på ny for hver enkel netvirksomhed. De vælges derfor, så hver enkel netvirksomhed 
bliver stillet bedst muligt. Til de konkrete beregninger af DEA-modellen og optimerin-
gen af minimeringsproblemet anvender Forsyningstilsynet programmet R. 
 
Effektivitetsmålet 
 vil altid ligge mellem 0 og 1. Hvis 
 = 1 er netvirksomheden fuldt 
effektiv og ligger dermed på den effektive front. Hvis 
 = 0,8 er netvirksomheden 80 
pct. effektiv. Effektiviseringspotentialet er 20 pct. $1 − 0,8&, dvs. at netvirksomheden, 
givet sit output, kan sænke sit input med 20 pct. 
 

SKALAAFKAST 
Den effektive front afhænger af sammenhængen mellem inputs og outputs. Sammen-
hængen kaldes for skalaafkast. Når DEA-modellen anvendes til at måle netvirksomhe-
dernes effektivitet, skal der besluttes hvilket skalaafkast der skal indgå i modellen. Den 
effektive front afhænger således af antagelsen om skalaafkast.  
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Ændres antagelsen om skalaafkast i DEA-modellen, fx fra konstant skalaafkast til en 
anden type skalaafkast, ændres netvirksomhedernes målte effektivitet.  
 
De mest anvendte typer af skalaafkast er:  
 
− konstant  
− variabelt  
− faldende 
− stigende  

  
Konstant skalaafkast betyder, at mængden af output vokser med samme hastighed 
som mængden af input. Det vil sige, hvis mængden af input fordobles, fordobles 
mængden af output også. Ved konstant skalaafkast antages det, at der ikke er nogen 
signifikant ulempe ved at være hverken en stor eller lille netvirksomhed. 
 
Faldende skalaafkast betyder, at mængden af output vokser med en lavere hastighed 
end mængden af input. Det vil sige, en fordobling af mængden af input fører til en 
stigning i mængden af output, der er mindre end en fordobling. Faldende skalaafkast 
antager, at der kan være en økonomisk ulempe ved at være en stor netvirksomhed. 
 
Stigende skalaafkast betyder, at mængden af output vokser med en større hastighed 
end mængden af input. Det vil sige, en fordobling af mængden af input fører til en 
stigning i mængden af output, der er større end en fordobling. Stigende skalaafkast 
tager højde for, at der kan være en økonomisk ulempe ved at være en lille netvirksom-
hed.  
 
Variabelt skalaafkast er en kombination af stigende og faldende skalaafkast. Variabelt 
skalaafkast antager, at der både er ulemper ved at være en lille eller en stor netvirk-
somhed. 
 
Forsyningstilsynet har valgt at anvende konstant skalaafkast i DEA-modellen, da For-
syningstilsynet vurderer, at konstant skalaafkast bedst repræsenterer sammenhænge-
ne mellem omkostninger og ydelser for netvirksomhederne. Antagelsen er neutral 
overfor om netvirksomhederne fusionerer til én stor netvirksomhed eller opsplitter sig i 
flere mindre enkeltstående netvirksomheder. Dermed vil benchmarkingmodellen være 
modelleret på en måde som hverken tilgodeser eller hindrer strukturudviklingen i bran-
chen. 
 
Antagelsen om konstant skalaafkast er i øvrigt bredt anvendt blandt udenlandske regu-
latorer. I både den svenske, norske og østrigske benchmarkingmodel af netvirksom-
heder anvendes konstant skalaafkast. 
 
Forsyningstilsynet har foretaget en Banker-test for at analysere om skalaafkastet kan 
ændres til enten stigende eller variabelt skalaafkast. Resultaterne indikerer, at anta-
gelsen om konstant skalaafkast i DEA-modellen ikke kan afvises. 
 
Tilsvarende Forsyningstilsynet, anbefalede Benchmarkingekspertgruppen at anvende 
konstant skalaafkast til benchmarkingmodellen. 



 

REPRÆSENTATIV FRONT 
I bemærkninger til lovforslaget henvises der til Benchmarkingekspertgruppens anbefa-
linger, at netvirksomhedernes effektivitetspotentiale anbefales fastsat i forhold til sam-
menlignelige netvirksomheder, samt at effektiviseringspotentialerne ikke fastsættes på 
et urimeligt niveau. Til dette formål henviser bemærkninger til lovforslaget endvidere til 
ekspertgruppens anbefalinger om, at netvirksomheder, som skiller sig ekstremt ud fra 
de øvrige netvirksomheder og har særlig stor indflydelse på de endelige effektivise-
ringspotentialer, bør fjernes. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at fronten som alle netvirksomhederne måles op imod i 
benchmarkingen, skal bestå af repræsentative netvirksomheder. Forsyningstilsynet 
anvender et kriterium om, at alle de netvirksomheder som kan danne front, skal have 
netkomponenter og aktiviteter på mere end ét spændingsniveau. Dermed repræsente-
rer fronten alene netvirksomheder som både transformerer el mellem forskellige 
spændingsniveauer og som driver distributionsnet på flere spændingsniveauer. 
 
Ved at anvende kriteriet om, at netvirksomheden skal have netkomponenter på flere 
spændingsniveauer før den kan danne front, opnår benchmarkingen et mere retvisen-
de billede af, hvad der er et omkostningseffektivt niveau for branchen. 
 
I benchmarkingen for 2018, baseret på 2017-data, er der i alt ni netvirksomheder, som 
kun har komponenter på lavspændingsniveau. Derudover har Forsyningstilsynet også 
vurderet, at Vestjyske Net, som kun har komponenter på højspændingsniveau ikke 
skal indgå i fronten. Der er således 10 netvirksomheder, som ikke kan danne front, og 
som de øvrige virksomheder ikke vil blive målt op imod i benchmarkingen. 
 
For at sikre tilstrækkelig repræsentativitet på fronten vil Forsyningstilsynet evaluere de 
netvirksomheder, som danner front. Herunder vil Forsyningstilsynet vurdere om front-
netvirksomhederne tilsammen dækker alle spændingsniveauer, samt om leveringskva-
liteten har været tilstrækkelig. 

SUPEREFFEKTIVE NETVIRKSOMHEDER 
En outlier betragtes statistisk som en observation – i dette tilfælde en netvirksomhed – 
der i væsentlig grad adskiller sig fra de øvrige observationer i populationen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at håndtering af outliers i DEA-modellen skal ske ved at 
fastsætte supereffektivitetskriterier og således fjerne de observationer, som har en 
ekstrem betydning for benchmarking af de resterende netvirksomheder. Denne tilgang 
er baseret på, at supereffektive netvirksomheder, som eksempelvis kan fordoble sine 
omkostninger og stadig være effektive, ikke kan danne front. Hvis en frontvirksomheds 
effektivitetsscore er ekstrem i forhold til de øvrige netvirksomheder, genberegnes fron-
ten uden den supereffektive netvirksomhed. Forsyningstilsynet vurderer, at dette vil 
være med til at sikre, at netvirksomhedernes krav bliver rimelige. 
 
I praksis vil der tages højde for supereffektive netvirksomheder ved først at beregne 
den effektive front i DEA-modellen, hvor samtlige netvirksomheder indgår i sammen-
ligningen. Efter den effektive front er identificeret, analyseres der for supereffektive 
observationer. Det sker enkeltvist ved at eliminere en netvirksomhed fra fronten og så 
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genberegne fronten, og dernæst at sammenligne afstanden fra den nye front og hen til 
den eliminerede observation.  

FIGUR 3 | MÅLING AF SUPEREFFEKTIVE NETVIRKSOMHEDER I DEA-MODELLEN 

 

Kilde: Forsyningstilsynets egen fremstilling 

 
I figur 3 kan netvirksomheden, som ligger til venstre for fronten, eksempelvis fordoble 
sine omkostninger og stadig være effektiv. I DEA-modellen vil netvirksomheden der-
med få beregnet en superefficiens på 2. 
 
Hvis den evaluerede netvirksomhed har for stor afstand til den nye front, vil den blive 
anset som supereffektiv. Det skal dog bemærkes, at det ikke er entydigt hvilket niveau 
af superefficiens, som skal definere, om en netvirksomhed er supereffektiv. Der kan 
være forskellige metoder til at fastsætte en tærskelværdi for superefficiensen og i ek-
semplet kunne tærsklen sættes til 1,5 og dermed gøre, at netvirksomheden er superef-
fektiv. Hvis tærsklen fastsættes til 2,5, vil netvirksomheden dog ikke blive anset som 
supereffektiv, og derfor vil netvirksomheden stadig kunne danne front i benchmarkin-
gen. Det vil være op til Forsyningstilsynet at vurdere, hvordan tærskelværdien for su-
pereffektivitet skal fastsættes. 
 
Forsyningstilsynet vil på baggrund af ovenstående metode, foretage en konkret vurde-
ring af, om en netvirksomhed kan danne front for de øvrige netvirksomheder.  

SIGNIFIKANT ÆNDRING 
Ud over betragtningen om supereffektive netvirksomheder, vil Forsyningstilsynet vur-
dere om netvirksomheder der ligger på den effektive front har en væsentlig betydning 
for, hvordan resultaterne for de øvrige netvirksomheder fordeler sig. 
 
Ved måling af signifikante netvirksomheder bliver alle de netvirksomheder, som danner 
den umiddelbare front, evalueret enkeltvis ligesom i metoden med supereffektive net-



 

virksomheder. Forskellen i evalueringen er dog, at signifikansen ikke beregnes i for-
hold til, hvordan DEA-resultatet for den evaluerede netvirksomhed påvirkes, men i 
stedet evalueres på hvordan alle de øvrige netvirksomheder påvirkes. 

FIGUR 4 | MÅLING AF SIGNIFIKANTE NETVIRKSOMHEDER I DEA-MODELLEN 

 

Kilde: Forsyningstilsynets egen fremstilling 

 
I figur 4 kan det ses, at den nye front, hvor den evaluerede netvirksomhed er fjernet, 
reducerer fronten hvilket i sagens natur også reducerer afstanden til fronten for de 
øvrige netvirksomheder. I eksemplet er afstanden for hver netvirksomhed reduceret 
med størrelsen repræsenteret ved dobbeltpilene. Ved at sammenligne fordelingen af 
de oprindelige afstande med den nye fordeling af de reducerede afstande, kan man 
ved statistik test afgøre, om den evaluerede netvirksomhed har signifikant betydning 
for, hvordan resultaterne for de øvrige netvirksomheder fordeler sig. 

BEREGNING AF DEA-RESULTATER  
Forsyningstilsynet benytter statistikprogrammet R til at beregne resultaterne i DEA-
modellen. Dette gøres fordi DEA-modellen er en kompliceret regnemodel som pro-
grammer som Microsoft Excel ikke kan håndtere. Valget af statistikprogram er faldet 
på R, fordi det er det mest anvendte program til at beregne resultater i DEA-modeller. 
Derudover over er programmet åben-source, så alle i princippet har mulighed for at 
downloade programmet gratis og gennemse beregningerne. 
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STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS (SFA) 

Benchmarkingekspertgruppen anbefaler, at den nye benchmarkingmodel skal være en 
bedst-af-to tilgang, hvor der anvendes både en DEA-model og en SFA-model.3 Be-
grundelsen for dette er, at der er fordele og ulemper i hver af de to modeller, som kan 
udligne hinanden og dermed tilgodese alle typer netvirksomheder og minimere den 
usikkerhed, der er forbundet med den enkelte model. 

”Ekspertgruppen vurderer samlet set, at der er væsentlige fordele 

ved at anvende både en DEA og en SFA og således en bedst-af-

flere tilgang af de to. Dette fjerner usikkerhederne forbundet med de 

to metoder… 

… En bedst-af-to tilgang af SFA og DEA vurderes derfor at tilgodese 

alle typer netvirksomheder, og vurderes at minimere den usikkerhed, 

der er forbundet med den enkelte model, henholdsvis DEA og SFA.” 

Derudover lægger Benchmarkingekspertgruppen vægt på, at benchmarkingen ikke 
indeholder et flertal af specifikationer: 

”Ekspertgruppen vurderer desuden, at der ikke skal anvendes en 

kombination af bogførte værdier og standardiserede værdier af CA-

PEX til opgørelserne af TOTEX eller flere kombinationer af cost dri-

vere i benchmarkingmodellen.” 

Benchmarkingekspertgruppen er eksplicit i sin anbefaling om, at omkostningerne skal 
indgå som enten bogførte eller standardiserede værdier, og ikke som en kombination 
af de to opgørelser. Det samme gør sig gældende for cost drivere, som også bør være 
de samme i DEA- og SFA-modellen. Ekspertgruppen anbefalede dermed, at DEA- og 
SFA-modellen skulle anvendes som metoder, og at der i begge modeller skulle indgå 
samme input og output. 

Benchmarkingekspertgruppens anbefalinger er baseret på et datasæt fra 2014, hvor 
der i alt var 64 netvirksomheder, som var underlagt indtægtsrammeregulering. Der er 
sidenhen sket et betydeligt antal fusioner i branchen. I benchmarkingen i 2018, baseret 
på data for 2017, er der 45 netvirksomheder tilbage. Antallet af netvirksomheder er 
således reduceret med næsten en tredjedel fra 2014 til 2017. Hertil skal bemærkes, at 
netvirksomhederne fortsat fusionerer, og at antallet af netvirksomheder reduceres 
årligt. 

SFA-modellen er en stokastisk (statistisk) model der kræver en hvis mængde dataob-
servationer for at kunne virke. I den afsluttende rapport har Benchmarkingekspert-
gruppen ikke taget konkret stilling til, om der er en nedre grænse for antallet af obser-
vationer, hvorefter SFA-metoden ikke længere vil være anvendelig.  

Forsyningstilsynet har foretaget en vurdering af, om det giver robuste resultater at 
anvende SFA-modellen som benchmarkingmetode i 2018 til måling af netvirksomhe-
dernes økonomiske effektivitet, når datagrundlaget er reduceret med knap en tredjedel 

 
3 Benchmarkingekspertgruppen, Afsluttende Rapport, side 106.  



 

i forhold til det datagrundlag Benchmarkingekspertgruppen baserede sine anbefalinger 
på. 

Forsyningstilsynet nye benchmarkingmodel er baseret på de beskrevne omkostninger i 
notat om omkostningsgrundlag samt de udvalgte ydelser i notat om ydelser og ram-
mevilkår. Fronten i modellen vil udgøre netvirksomheder med netkomponenter på 
mindst to spændingsniveauer, og som samtidig har haft tilstrækkelig leveringskvalitet. 
Dette indebærer, at der i benchmarkingen i 2018 kun er 32 netvirksomheder, som kan 
danne front i SFA-modellen. Ti netvirksomheder har kun netkomponenter på et enkelt 
spændingsniveau, imens tre netvirksomheder har haft utilstrækkelig leveringskvalitet 
de seneste tre år.  

Modellen for SFA er opstillet på matematisk formel i ligning 1. 

LIGNING 1 | STOCHASTIC FRONTIER MODEL4 

����� = '$������	; )& + + − � 
Hvor, �����  totalomkostninger der indgår i benchmarkingen  ������ modelydelser som anvendes i benchmarkingen samt et konstantled ) de parametre som skal estimeres for hvert output og konstantled + modellens stokastiske datastøj � modellens estimerede effektiviseringspotentiale 

Kilde: Forsyningstilsynets egen fremstilling 
 

I SFA-metoden skal der i udgangspunktet estimeres seks forskellige parametre, én for 
konstantledet, én for hver af de tre modelydelser, én til støjleddet samt én til fordelin-
gen af inefficiens i modellen. Med seks parametre, som skal have estimeret værdi og 
fordeling, vil der med 32 netvirksomheder være færre end seks observationer, til hver 
parameter som skal estimeres i SFA-modellen. 

I SFA-metoden, som anvender statistiske metoder, kan et begrænset antal observatio-
ner betyde, at modellens parametre bliver fejlagtigt estimeret. Det skal bemærkes, at 
der ikke eksisterer en entydig grænse for, hvor mange observationer der er nødvendi-
ge for at undgå, at modellens parametre ikke estimeres retmæssigt. 

Forsyningstilsynet vurderer, at SFA-metoden risikerer ikke at estimere retvisende ef-
fektiviseringspotentialer med det begrænsede antal af netvirksomheder i branchen. 
Med den historiske og nuværende strukturelle udvikling i branchen forventer Forsy-
ningstilsynet desuden, at det er sandsynligt at antallet af observationer fremadrettet vil 
falde yderligere frem mod 2022, hvor benchmarkingmodellen skal estimeres for hele 

 
4 I SFA-modellen er + støj i modellen, som kan antage en værdi, der er både positiv eller negativ. Støjen kan altså 
både hæve eller reducere hvor meget SFA-modellen identificerer som effektivitet. Modellens ineffektivitet bliver 
opfanget i �, som kun kan være positiv, hvilket betyder, at ineffektivitet altid giver en lavere værdi - effektivitetsscore.  
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den næste reguleringsperiode. Derfor vurderer Forsyningstilsynet, at risikoen for, at 
SFA-modellen fremadrettet estimerer effektiviseringspotentialer, der ikke er retvisende, 
vil stige yderligere i de kommende år. 

Af disse årsager vurderer Forsyningstilsynet, at SFA-model ikke skal anvendes til at 
fastsætte netvirksomhedernes individuelle effektiviseringspotentialer i benchmarkingen 
i 2018.  

ALTERNATIVER TIL AT ANVENDE SFA 

Benchmarkingekspertgruppens opgave var at udarbejde en ny model til benchmarking 
af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Formålet med ekspertgruppens arbej-
de var at sikre, at individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af en robust 
og valid benchmarkingmodel, der bygger på fagligt anerkendte metoder. Ekspertgrup-
pen valgte derfor at tage udgangspunkt i frontiermodeller, som ekspertgruppen frem-
hævede som de oftest anvendte internationale benchmarkingmodeller. Ekspertgrup-
pen kiggede på fire metoder, som inddeles efter om metoderne er deterministiske eller 
stokastiske, samt om de er parametriske eller ikke-parametriske. 

I Tabel 2 har Forsyningstilsynet opstillet de fire metoder, som indgik i Benchmarking-
ekspertgruppen overvejelser ved valg af metode. 

TABEL 2 | MULIGE FRONTIERMODELLER TIL BENCHMARKING 

 Deterministisk  Stokastisk 

Parametrisk COLS 

Corrected Ordinary Least Squares 

SFA 

Stochastic Frontier Analysis 

Ikke-parametrisk DEA 

Data Envelopment Analysis 

StoNED 

Stochastic Non-smooth Envelopment of Data  

Kilde: Forsyningstilsynets egen fremstilling 
Note: Baseret på Benchmarkingekspertgruppens afsluttende rapport side 98-103. 
 

Benchmarkingekspertgruppens umiddelbare alternativer til at anvende DEA og SFA, 
som benchmarkingmetode, var enten en såkaldt COLS- eller en StoNED-model. 

Ekspertgruppen vurderede, at COLS-modellen var underlegen i forhold til de øvrige 
modeller. I følge ekspertgruppen indeholder COLS en række af de ulemper, der er ved 
både DEA og SFA. 

I forhold til fravalg af StoNED vurderede ekspertgruppen, at SFA og DEA var langt 
mere administrerbare, enkle, operationelle og gennemsigtige modeller sammenlignet 
med StoNED.  

Derudover lagde Benchmarkingekspertgruppen vægt på, at DEA og SFA komplimen-
terede hinanden. DEA er en ikke-parametrisk metode, mens SFA er en parametrisk 
metode. Desuden er DEA deterministisk imens SFA er stokastisk (ikke-deterministisk). 
Forholdet mellem DEA og SFA er også illustreret i Tabel 2, hvor de to modeller er 
placeret som komplimentære metoder. 



 

Forsyningstilsynet er enigt i Benchmarkingekspertgruppens overvejelser i forhold til 
anvendeligheden af alternativerne til en benchmarkingmetode. Forsyningstilsynet vur-
derer også, at COLS er underlegen i forhold til både DEA og SFA. Det skal i øvrigt 
bemærkes, at COLS er den grundlæggende metode, som er anvendt i Energitilsynets 
netvolumenmodel, og at det netop var netvolumenmodellen som El-
reguleringsudvalget anbefalede blev erstattet med en ny og fagligt anerkendt metode. 
Angående StoNED vurderer Forsyningstilsynet, at metoden er for kompleks i forhold til 
at blive anvendt som metode for at fastsætte effektiviseringspotentialer. 

I forhold til at anvende enten COLS eller StoNED som en erstatning for SFA, vurderer 
Forsyningstilsynet, at DEA-modellen dermed vil blive sammenholdt med en metode, 
der delvist komplimenterer DEA-modellens ulemper og delvist forringer DEA-
modellens fordele. 

I forhold til kun at anvende en DEA-model til at fastsætte netvirksomhedernes økono-
miske effektivitet, bemærker Forsyningstilsynet, at dette er tilfældet i blandt andet den 
norske og svenske regulering af elnetvirksomheder, jf. Benchmarkingekspertgruppens 
afsluttende rapport side 129. I både Norge og Sverige fastsættes netvirksomhedernes 
effektiviseringspotentialer udelukkende ved en DEA-model, selvom der i alt var 136 og 
160 netvirksomheder i henholdsvis Norge og Sverige. Der var altså mere end tre gan-
ge så mange netvirksomheder for hvert af de to lande, men ingen af de to lande an-
vender en SFA-metode til at fastsætte effektiviseringspotentialerne.    

Forsyningstilsynet vurderer, at der på baggrund af ovenstående ikke er en alternativ 
frontiermodel, som kan erstatte SFA-metoden i benchmarkingen af netvirksomheder-
nes økonomiske effektivitet. 

 

OMKOSTNINGSGRUNDLAG 

 
Benchmarkingmodellen sammenligner netvirksomhedernes relative omkostningseffek-
tivitet ud fra netvirksomhedernes omkostninger og ydelser. Omkostningsgrundlaget er 
de af netvirksomhedernes omkostninger, der indgår som input i benchmarkingmodel-
len. 
 
I det følgende beskrives hvordan omkostningsgrundlaget til benchmarkingmodellen 
opgøres, og det specificeres hvilke omkostningstyper som indgår i omkostningsgrund-
laget. 
 
Omkostningsgrundlaget for benchmarkingmodellen er defineret som totalomkostnin-
gerne. Totalomkostningerne består af summen af driftsomkostninger, afskrivninger og 
kapitalbindingsomkostning (WACC-forrentning af aktivbase) fratrukket omkostninger til 
nettab samt ikke sammenlignelige omkostninger (særlige omkostninger), jf. Tabel 3.  
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TABEL 3 | OMKOSTNINGSGRUNDLAGET I BENCHMARKINGEN 

+ Driftsomkostninger 

+ Bogførte afskrivninger 

+ Forrentning 

- Omkostninger til nettab 

- Godkendte særlige omkostninger 

= Omkostningsgrundlag 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 
Anvendelse af totalomkostningerne i benchmarkingen skal sikre neutralitet mellem 
drifts- og investeringsomkostninger og dermed modvirke en skævvridning i netvirk-
somhedernes afvejning mellem eksempelvis en driftstung eller investeringstung opga-
veløsning.  

DRIFTSOMKOSTNINGER  

Driftsomkostningerne er opgjort som netvirksomhedernes bogførte driftsomkostninger. 
Omkostninger til nettab indgår i posten, men trækkes ud med de faktiske omkostnin-
ger. 
 
Driftsomkostningerne er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1 nr. 5: 
 

”Driftsomkostninger: Omkostninger, som en netvirksomhed afholder 

ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en 

effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet, herunder driftsomkost-

ninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, 

vedligeholdelse, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder 

eller Energinet, nettab, afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 

1. januar 2000 og tab på debitorer. Ved opgørelsen af driftsomkost-

ningerne medregnes omkostninger knyttet til den bevillingspligtige ak-

tivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomhe-

der end den bevillingshavende netvirksomhed. Omkostninger i forbin-

delse med anlægsinvesteringer betalt af tredjemand, jf. § 42, og om-

kostninger forbundet med realisering af energibesparelser omfattet af 

bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksom-

heder indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostningerne. Driftsomkost-

ningerne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over 

året.” 

Netvirksomheders driftsomkostninger til brug for benchmarkingen skal følge retnings-
linjerne angivet i Forsyningstilsynets vejledning af 19. september 2018: Konterings- og 

indberetningsvejledning til ny benchmarkmodel 2018. 



 

AFSKRIVNINGER  

Afskrivningerne er opgjort som netvirksomhedens bogførte afskrivninger og omfatter 
årets afskrivninger. 
 
Afskrivninger defineres i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, stk. 1 nr. 1: 
 

”Afskrivninger: Afskrivninger af en netvirksomheds aktiver til brug for 

den bevillingspligtige aktivitet.”  

Netvirksomheders afskrivninger til brug for benchmarkingen skal følge retningslinjerne 
angivet i Forsyningstilsynets vejledning af 19. september 2018: Konterings- og indbe-

retningsvejledning til ny benchmarkmodel 2018. 
 
Benchmarkingekspertgruppen har anbefalet, at Forsyningstilsynet som udgangspunkt 
anvender bogførte værdier til at opgøre netvirksomhedernes kapitalomkostninger i 
benchmarkingmodellen. Ekspertgruppen har dog været opmærksom på, at det kan 
være hensigtsmæssigt at foretage en standardisering af kapitalomkostningerne for at 
gøre dem mere sammenlignelige. Benchmarkingekspertgruppen har vurderet forskelli-
ge metoder til standardisering og har fundet frem til to metoder: 
 
Metode A – Genanskaffelsesværdi: Netvirksomhedernes kapitalomkostninger bereg-
nes på baggrund af en opgørelse af anlægsaktiverne til genanskaffelsesværdi, baseret 
på netvirksomhedens historiske anskaffelsesværdier tilbage til erhvervelsestidspunktet 
korrigeret for inflation og standardlevetid. 
 
Metode B – Standardværdier: Netvirksomhedernes kapitalomkostninger beregnes på 
baggrund af en opgørelse af anlægsaktiverne til standardpriser og standardlevetider. 
I sin afsluttende rapport har ekspertgruppen anbefalet, at:  

− der indsamles et datagrundlag i 2017, som muliggør en analyse af model A og B, 
så Forsyningstilsynet kan gennemføre en analyse af, om der er grundlag for at 
anvende standardiserede kapitalomkostninger i den nye benchmarkingmodel i 
2018. 

− Forsyningstilsynet iværksætter en undersøgelse af, hvor langt tilbage i tid netvirk-
somhederne er i stand til at fremskaffe oplysninger fra deres anlægskartoteker ift. 
anskaffelsessum og til- og afgange af aktiver (skæringsdato). Skæringsdatoen vil 
indgå som et element i dataindsamlingen. 

− netvirksomhedernes anlægsaktiver, der erhverves efter skæringsdatoen, som 
udgangspunkt opgøres til kostpriser korrigeret for inflation og standardlevetider, 
hvis behovsanalysen understøtter det. 

− netvirksomhedernes anlægsaktiver, i det tilfælde de opgøres ved brug af stan-
dardværdier, opgøres under hensyntagen til type og alder, således at fuldt af-
skrevne komponenter ikke belaster kapitalomkostningerne. 

 
Forsyningstilsynet her efterfølgende arbejdet videre med ekspertgruppens anbefalin-
ger og har undersøgt muligheden for at indsamle data, der understøtter forskellige 
standardiseringsmetoder. 
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KORTLÆGNING AF NETVIRKSOMHEDERNES DATA 
Forsyningstilsynet har i et brev til Dansk Energi anmodet om, at Dansk Energi bistod 
med at afdække muligheden for at standardisere netvirksomhedernes kapitalomkost-
ninger.  

Dansk Energi har i forlængelse heraf hyret Implement Consulting Group (herefter Im-
plement) til at udarbejde en dataindsamling og kortlægning af data til brug for standar-
disering af netvirksomhedernes kapitalomkostninger. Analysen har taget udgangs-
punkt i data fra ti netvirksomheder og er blevet udarbejdet på baggrund af input fra 
Dansk Energi og Forsyningstilsynet.5 

I dataindsamlingen og kortlægningen af netvirksomhedernes data, har Implement ind-
samlet data fra ti af de største elnetvirksomheder. Implement har med udgangspunkt i 
indsamlingen undersøgt følgende regnskabsmæssige forhold hos netvirksomhederne: 

− Fordeling af bogførte værdier i reguleringsregnskabet 
− Anvendte afskrivningsperioder for aktiverne  
− Sammenhæng mellem data i systemer og registre 
− Registrering af tilgange og afgange på komponentniveau 
− Registrering af tilgange og afgange på projektniveau 
− Ressourceforbruget ved dataudtræk til reguleringen 
 
Implement har fundet frem til, at netvirksomhederne ikke vil være i stand til at kæde 
historiske investeringer og afskrivninger sammen med de enkelte fysiske netkompo-
nenter. Det indebærer, at det ikke er muligt at anvende metode A til standardisering på 
baggrund af det eksisterende datagrundlag hos netvirksomhederne. Metode A tager 
udgangspunkt i de enkelte komponenters historiske anskaffelsesværdier tilbage til 
erhvervelsestidspunktet korrigeret for inflation og standardlevetid.  

Implements undersøgelse viser, at det er muligt, i et vist omfang, at identificere histori-
ske anskaffelsesværdier tilbage til erhvervelsestidspunktet for investeringer uden di-
rekte tilknytning til specifikke komponenttyper. Netvirksomhederne har i praksis gen-
nemført anlægsprojekter ved at aktivere en række forskellige komponenter som én 
samlet investering. Værdien af de enkelte komponenter, fx ledninger og transformere, 
er derfor ikke registreret komponentspecifikt i netvirksomhedens anlægskartotek. 

Implement har hertil fremhævet, at det vil kræve et stort ressourceforbrug hos netvirk-
somhederne at fremskaffe de historiske data for anlægsprojekter. Implement har an-
ført, at det vil være en overskuelig opgave for de fleste netvirksomheder at fremskaffe 
data for de seneste år, men at det er en ressourcekrævende opgave, når netvirksom-
hederne skal fremskaffe de nødvendige data af ældre dato.  

Afslutningsvist har Implement konkluderet, at en fremadrettet opgørelse af investerin-
ger knyttet til specifikke komponenttyper vil kræve en udvikling af netvirksomhedernes 

 
5 De 10 netvirksomhederne var; Dinel, Energifyn, Eniig, EWII, NRGi, Radius, RAH, SEAS-NVE, Syd 

Energi og Verdo. 



 

systemer. Ingen af netvirksomhederne er på nuværende tidspunkt i stand til at kæde 
fysiske komponenter sammen med investeringer og afskrivninger. Implement har vur-
deret, at en systematisk rapportering af data, der knytter investeringer til de fysiske 
komponenter tidligst kan gennemføres fra 2019, og at det vil kræve en stor vejled-
ningsindsats af Forsyningstilsynet. 

I stedet anbefaler Implement, at det bør overvejes, om der alternativt kan udarbejdes 
en metode til standardisering baseret på eksisterende regnskabsmæssige og regule-
ringsmæssige data. 

Baseret på resultaterne af Implements rapport vurderer Forsyningstilsynet, at netvirk-
somhederne kun i et begrænset omfang kan forventes at kunne opgøre historiske 
investeringer i netaktiver. I perioden 2000-2017 har netvirksomhedernes systemer og 
registre ikke haft den nødvendige sammenhæng, og netvirksomhederne er derfor ikke 
i stand til at kæde investeringer og afskrivninger sammen med de fysiske netkompo-
nenter. 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at det ikke er muligt at standardisere 
kapitalomkostninger baseret på netvirksomhedernes egne historiske anskaffelsesvær-
dier tilbage til erhvervelsestidspunktet. Det gælder både for anskaffelsesværdier på 
komponentniveau og for anskaffelsesværdier på anlægsniveau. Det betyder, at net-
virksomhederne ikke kan fremskaffe data af en tilstrækkelig detaljeringsgrad til at an-
vende Benchmarkingekspertgruppens anførte metode A. 

I vurderingen lægger Forsyningstilsynet vægt på, at netvirksomhederne ikke er i stand 
til at kæde sine historiske investeringer sammen med de fysiske aktiver og komponen-
ter. Det betyder, at forudsætningen for at standardisere med metode A ikke er opfyldt. 
Sammenhæng mellem de forskellige typer af registreringssystemer kan dog muligvis 
etableres på længere sigt.  

Det er alene de ti større netvirksomheder, som har svaret på Implements spørgeske-
ma. Forsyningstilsynet vurderer, at datatilgængeligheden kun kan antages at være 
endnu lavere hos de resterende om mindre netvirksomheder i branchen.  

Da netvirksomhederne ikke på nuværende tidspunkt har den tilstrækkelige detalje-
ringsgrad i sine systemer og registre, forventer Forsyningstilsynet, at en standardise-
ring baseret på til- og afgange ikke kan indarbejdes i benchmarkingen i 2018.  

Forsyningstilsynet vil fremadrettet arbejde videre med at afdække om kapitalomkost-
ninger kan standardiseres ved anvendelse af metode A. En eventuel standardisering i 
en fremtidig benchmarkingmodel vil dog kræve, at netvirksomhederne allerede i dag 
begynder at registrere til- og afgange på en ny måde. 

Som følge heraf, har Forsyningstilsynet lagt op til at indsamle data vedrørende netvirk-
somhedernes til- og afgange af netkomponenter og anskaffelsesværdier fra og med 
2019. Netvirksomhederne er derfor allerede i forbindelse med årets indberetning af 
data til brug for den økonomiske benchmarking i 2018 blevet orienteret om, at netvirk-
somhederne fra og med 2019 skal indberette både til- og afgange af netkomponenter 
og anskaffelsesværdier.  
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Dette har haft til formål at forberede netvirksomhederne på fremtidige krav til indberet-
ning af yderligere data til brug for benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske 
effektivitet i 2019, og således forberede netvirksomhederne på at opdatere eller udvide 
eventuelle eksisterende registreringssystemer til at registrere disse data. 

ALTERNATIV METODE TIL AT STANDARDISERE KAPITALOMKOSTNINGER  
Dansk Energi har som følge af de resultater, som Implement har fundet frem til, udar-
bejdet en alternativ metode til at standardisere kapitalomkostninger med udgangspunkt 
i tilgængelige data. Dansk Energi vurderer, at metoden er egnet til at standardisere 
netvirksomhedernes kapitalomkostninger og kan anvendes i benchmarkingmodellen i 
2018.  

Metoden indebærer, at netvirksomhedernes kapitalomkostninger beregnes på bag-
grund af en opgørelse af antallet af anlægsaktiver, der medregnes til standardpriser og 
standardlevetider. Metoden er uddybet i boks 2. 



 

 

BOKS 2 | DANSK ENERGIS METODE TIL STANDARDISERING AF KAPI-
TALOMKOSTNINGER 

 

Metoden bygger på følgende steps: 

1. Fastsætter historiske til- og afgange af netaktiver på baggrund af nettotil-
gange og ved at fjerne netkomponenter, der har udlevet sin økonomiske 
levetid 

2. Anvender standardannuiteter baseret på pristalsfremskrevne standardpri-
ser fra åbningsbalancen i år 2000 til beregning af standardiserede kapital-
omkostninger 

3. Standardpriserne for netkomponenterne afstemmes med de faktiske inve-
steringer i reguleringsårene 2005-2015 

Step 1 

I det første step estimeres afgange af netaktiver. Afgangene estimeres, da net-
virksomhederne ikke er i stand til at opgøre afgange ud fra deres systemer og re-
gistre. Estimationen sker ved at opgøre nettobevægelserne i beholdningen af ne-
taktiver ultimo året. En beholdning af et netaktiv, som stiger fra 250 til 260, anses 
som en nettotilgang på 10 netaktiver. Det er imidlertid ikke muligt at afgøre om en 
nettotilgang på 10 netaktiver reelt indebærer en større tilgang. Fx kan en nettotil-
gang på 10 afspejle en tilgang på 35 nye netaktiver og en afgang på 25 gamle ne-
taktiver, eller en tilgang på 10 og en afgang på 0. En ulempe ved denne metode 
er, at den underestimerer tilgangene, da der vil være tilgange af netaktiver, som 
bliver skjult af en eventuel afgang af netaktiver. 

Metoden anvender dog samtidig et alderskriterium, som eliminerer alle netkompo-
nenter, som har udlevet sin økonomiske levetid. Dermed vil alderskriteriet kunne 
eliminere en del af de underestimerede afgange fra nettobevægelserne. Metoden 
har dog den svaghed, at alderskriteriet kun vil træde i kraft hvert 5. år, fordi net-
virksomhederne tilbage i 2000, ved udarbejdelse af åbningsbalancer, inddelte sine 
netkomponenter i afskrivningsperioder af fem års intervaller. 

Step 2  

I det andet step estimeres de samlede standardiserede kapitalomkostninger ved 
at multiplicere antallet af netkomponenter installeret i et givent år med årets stan-
dardpriser.  

Step 3 

I det sidste step bliver standardpriserne afstemt, så årets total af standardværdier 
stemmer overens med årets faktiske investeringsbeløb for perioden fra og med 
2005 og op til i dag. 

 
 

Forsyningstilsynet vurderer, at Dansk Energis alternative metode kan klassificeres som 
en tilpasset version af Benchmarkingekspertgruppens beskrevne metode B, der tager 
udgangspunkt i netkomponenter, der opgøres til standardpriser og standardlevetider. 

Dansk Energis metode har de samme svagheder og styrker, som Benchmarkingek-
spertgruppen har fremhævet i metode B, der gælder for standardiseringsmetoder med 
afsæt i standardværdier. Metoden vil således ikke inddrage en netvirksomheds fakti-
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ske historiske afholdte investeringer og dermed ligestille alle netvirksomheder hvad 
enten de har haft høj investeringseffektivitet eller lav investeringseffektivitet. Det skyl-
des at historiske investeringer vil indgå til samme standardpris på tværs af netvirksom-
hederne. 

Forsyningstilsynet har sammen med Dansk Energi gennemført beregninger af Dansk 
Energis model for en større netvirksomhed. Beregningerne viser, at når Dansk Energis 
foreslåede metode anvendes vil omkring 50 pct. af netvirksomhedens samlede kapi-
talomkostninger blive beregnet på baggrund af standardpriser. Dermed vil kapitalom-
kostninger blive standardiseret i et sådan omfang, at alle netvirksomheder i benchmar-
kingen i vid udstrækning stilles ens uanset deres reelle evne til at investere effektivt. 

SAMLET VURDERING AF STANDARDISERING AF KAPITALOMKOSTNINGER 
Implement og Dansk Energis undersøgelse har vist, at netvirksomhederne ikke er i 
stand til at opgøre sine kapitalomkostninger med den nødvendige præcision, som det 
kræver, at anvende metode A. For at foretage en standardisering af kapitalomkostnin-
gerne skal netvirksomhederne registrere netkomponenter og anskaffelsesværdier. Der 
vil derfor stilles krav til, at netvirksomhederne fra og med 2019 indberetter både til- og 
afgange af netkomponenter samt anskaffelsesværdier. 

Forsyningstilsynet vurderer, at Dansk Energis alternative metode til standardisering af 
kapitalomkostninger vil medføre, at en stor del af kapitalomkostningerne beregnes 
med standardværdier. Derfor er det ikke entydigt, om den nye benchmarkingmodel vil 
identificere lave effektiviseringspotentialer for netvirksomheder med høj investeringsef-
fektivitet og høje effektiviseringspotentialer for netvirksomheder med lav investerings-
effektivitet. 

Forsyningstilsynets vurdering er baseret på undersøgelsen foretaget af Implement, 
hvoraf det fremgår, at det ikke er muligt at foretage en standardisering af kapitalom-
kostninger baseret på netvirksomhedernes egne historiske anskaffelsesværdier tilbage 
til erhvervelsestidspunktet. Det gælder både for anskaffelsesværdier på komponentni-
veau og for anskaffelsesværdier på anlægsniveau.  

Herudover har Forsyningstilsynet i vurderingen lagt vægt på, at en standardisering af 
kapitalomkostninger ikke bør medføre, at en for stor del af kapitalomkostningerne be-
regnes med standardværdier. Det vil sige, at det ikke er entydigt, om den nye bench-
markingmodel vil identificere lave effektiviseringspotentialer for netvirksomheder med 
høj investeringseffektivitet og høje effektiviseringspotentialer for netvirksomheder med 
lav investeringseffektivitet. 

Forsyningstilsynet finder derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der i bench-
markingen i 2018 anvendes bogførte værdier for kapitalomkostninger. Dette sikrer et 
validt og robust datagrundlag for netvirksomhederne. 

I vurderingen lægger Forsyningstilsynet vægt på, at Benchmarkingekspertgruppen har 
anbefalet Forsyningstilsynet at anvende bogførte værdier til benchmarkingen, såfremt 
en standardisering af kapitalomkostningerne ikke er mulig, og at der på sigt skal arbej-
des med mulighederne for at standardisere kapitalomkostningerne. 

  



 

FORRENTNING 

Afskrivningerne tillægges et forrentningselement (kapitalbindingsomkostning). Forrent-
ningselementet er i omkostningsgrundlaget opgjort som: 
 ,�--.�����/ = 0122 ∙ 3 ��+43�.� 

Begrundelsen herfor er, at sikre neutralitet mellem drifts- og investeringsomkostninger. 
Forsyningstilsynet anvender en WACC-forrentningssats, som er et vægtet gennemsnit 
af egenkapitalomkostningen og fremmedkapitalomkostningen, da der er omkostninger 
forbundet med at have kapital bundet i aktiver, hvad enten disse finansieres via egen-
kapital eller gæld. Var egenkapitalen investeret i andre aktiver, kunne netvirksomhe-
den have haft en indtjening svarende til afkastet på en alternativ investering. Omvendt 
er der ligeledes omkostninger forbundet ved at have lånefinansieret kapital, da der skal 
betales renter til kreditorerne. 
 
Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at der anvendes samme WACC-forrentningssats 
ved fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer.  
 
Forsyningstilsynet har for reguleringsperioden 2018-2022 beregnet forrentningssatsen 
for netvirksomhedernes fremadrettede forrentningsgrundlag til at udgøre 3,66 %. Sat-
sen er fastsat som en nominel WACC beregnet før skat, jf. §§ 3-9 i bekendtgørelse nr. 
1595 af 18. december 2017. 
 
Aktivbasen er en netvirksomheds aktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, som 
er idriftsat økonomisk senest den 31. december 2017, jf. Indtægtsrammebekendtgø-
relsen § 2 nr. 9, og er opgjort i nedskrevne bogførte værdier. Forsyningstilsynet vurde-
rer at nedskrevne bogførte værdier er en enkel og direkte tilgang til opgørelse af aktiv-
basen. De afspejler de historiske investeringer, der er gennemført, og tager hensyn til 
de afskrivninger, der efterfølgende er sket. Aktivbasen er hentet fra netvirksomheder-
nes reguleringsregnskaber. 

OMKOSTNINGER TIL NETTAB 

Det fysiske nettab er den mængde, kWh, der leveres ind i nettet minus den mængde, 
kWh, der er leveret hos forbrugeren. Det vil sige, at nettabet er den mængde af el, der 
passerer gennem netvirksomhedernes net, men ikke når frem til slutbrugeren.  
 
Benchmarkingekspertgruppen anbefalede, at nettabsomkostningerne i den første re-
guleringsperiode trækkes ud af omkostningsgrundlaget med de faktiske omkostninger, 
på baggrund af en forventning om, at datagrundlaget for opgørelsen af nettabsom-
kostningerne bliver forbedret fremadrettet. 
 
Forsyningstilsynet har derfor fokuseret på at ensrette netvirksomhedernes indberetnin-
ger af nettabsomkostninger ved at stille krav til, at netvirksomhederne skulle specifice-
re nettabsomkostningerne yderligere i forbindelse med indberetning af data til brug for 
den nye benchmarkingmodel. Omkostninger forbundet med nettabet, består af en 
omkostning til overliggende net inklusive PSO-afgift samt køb af el på markedsvilkår. 
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Omkostningerne til nettab omfatter ikke netvirksomhedernes eget elforbrug, gadebe-
lysning eller lignende. 
 
Forsyningstilsynet vil derfor trækkes omkostninger til nettab ud af omkostningsgrund-
laget med de faktiske omkostninger, fordi det vurderes at de ikke er sammenlignelige. 
Det skyldes blandt andet, at der er forskellige prisområder i Danmark, og at netvirk-
somhederne har forskellige aftaler omkring dækningen af nettab.  

SÆRLIGE OMKOSTNINGER 

Formålet med benchmarkingen er at sammenligne netvirksomhedernes omkostninger, 
for på den måde at vurdere deres økonomiske effektivitet. Sammenligningen skal ske 
på baggrund af et sammenligneligt omkostningsgrundlag. 
 
Det kan i denne forbindelse være nødvendigt at behandle enkelte omkostningsposter 
anderledes end andre, da det ikke er alle omkostningsposter, der er sammenlignelige 
på tværs af netvirksomhederne, eller omkostningerne kan være uden for netvirksom-
hedernes kontrol.  
 
Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at der er data, der ikke kan indgå i 
benchmarkingen, jf.§10, stk.3. 
 

”Stk.3 Følgende data kan derfor ikke indgå i benchmarkingen: 

1) Nettoomkostninger til energispareindsatsen, jf. bekendtgørelse om 

energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. 

2) Omkostninger til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojek-

ter, hvor der er offentlig medfinansiering. 

3) Omkostninger til myndighedsbehandling som nævnt i § 26, stk. 3, 

nr. 3. 

4) Anden data, som Forsyningstilsynet vælger ikke skal indgå i 

benchmarking.” 

 
For at en omkostningspost bliver vurderet særlig for netvirksomheden, skal den være 
ikke-sammenlignelig. Med ikke-sammenlignelig mener Forsyningstilsynet, at det er en 
omkostning, som kun nogle netvirksomheder har. 
 
Vurderer en netvirksomhed, at den har en særlig omkostning, der bør undtages fra 
omkostningsgrundlaget, har netvirksomheden haft mulighed for at indsende en konkret 
ansøgning til Forsyningstilsynet om at undtage omkostningsposten fra benchmarkin-
gen.  
 
På baggrund af den konkrete ansøgning vil Forsyningstilsynet afgøre, om omkostnin-
gen kan udgå af omkostningsgrundlaget som en særlig omkostning.  
  



 

YDELSER OG RAMMEVILKÅR 

 

INDLEDNING 

Benchmarkingmodellen skal udarbejdes med afsæt i netvirksomhedernes leverede 
ydelser, som i vidt omfang beskriver forskelle i netvirksomhedernes omkostninger. 
Ydelser er de produkter netvirksomhederne leverer til forbrugerne.  
 
Forhold, der rammer netvirksomhederne forskelligt og påvirker omkostningerne, men 
som netvirksomhederne ikke har kontrol over, kaldes for rammevilkår.  
 
Forsyningstilsynet beskriver i dette notat de kriterier, der ligger til grund for de valgte 
ydelser og rammevilkår, og beskriver de ydelser, der indgår i benchmarkingmodellen, 
samt de rammevilkår Forsyningstilsynet korrigerer for.  

KRITERIER FOR VALG AF YDELSER 

Til at udvælge ydelser i benchmarkingmodellen har Forsyningstilsynet taget afsæt i 
indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 2, der er sålydende: 
 

”Stk. 2. Forsyningstilsynet udarbejder metoden for benchmarkingen. 

Metoden skal bygge på fagligt anerkendte metoder og i vidt omfang 

være neutral mellem drifts- og investeringsomkostninger. Metoden 

skal endvidere sikre, at de anvendte benchmarkingydelser i vidt om-

fang beskriver netvirksomhedernes omkostninger, og at der tages 

passende hensyn til individuelle, dokumenterede og fordyrende 

rammevilkår.” 

 
Forsyningstilsynet har også benyttet følgende kriterier i forbindelse med valg af net-
virksomhedernes leverede ydelser: 

− En ydelse skal være efterspurgt af kunder eller myndigheder og afspejle de bevil-
lingspligtige aktiviteter 

− En ydelse skal være omkostningsdrivende for netvirksomhederne 
− En ydelse skal kunne defineres entydigt og skal i princippet kunne måles 

 
Forsyningstilsynet vurderer ikke, at de generelle krav, som ligger til grund for et velfun-
gerende net, fx at netvirksomhederne lever op til miljøkrav, spændingskrav og andre 
regler, kan anses for at være ydelser. 

Af elforsyningslovens § 20 fremgår en liste over krav til kollektiv elforsyningsvirksom-
hed. Forsyningstilsynet vurderer, at listen giver en god indikation af de arbejdsopgaver, 



 

 Side 32/61 

netvirksomhederne har, og de ydelser netvirksomhederne skal levere til forbrugerne. § 
20, stk. 1, lyder som følgende: 

”Transmissions- og netvirksomheder skal sikre en tilstrækkelig og ef-

fektiv transport af elektricitet med tilhørende ydelser, herunder 

1) vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområ-

det i fornødent omfang, 

2) tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive el-

forsyningsnet, 

3) stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til 

transport af elektricitet i elforsyningsnettet og 

4) måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. dog § 22, stk. 1, nr. 2.” 

 

Derudover har Forsyningstilsynet i vurderingen af ydelserne lagt vægt på, at målene 
for de ydelser, der bliver anvendt i benchmarkingen, er af høj datakvalitet. Det vil sige, 
at data er opgjort og indberettet korrekt og på en ensartet måde for alle netvirksomhe-
der. 
 
Benchmarkingekspertgruppen har anbefalet, at Forsyningstilsynet ved genberegning 
af benchmarkingmodellen i 2018 foretager en såkaldt cost driver-analyse, for at under-
søge hvilke ydelser, der skal indgå i modellen. Cost driver-analysen skal følge en til-
svarende metode, som blev anvendt i forbindelse med Benchmarkingekspertgruppens 
anbefalinger. 
 
Forsyningstilsynet har foretaget en cost driver-analyse ud fra de principper, som 
benchmarkingekspertgruppen tidligere har anvendt. I analysen har Forsyningstilsynet 
ved brug af statistiske tests undersøgt, om ydelserne har væsentlig betydning for om-
kostningerne, og således kan anses som værende signifikante. Forsyningstilsynet har 
endvidere undersøgt, hvor stor en andel af variationerne i omkostningerne ydelserne 
kan forklare. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at de statistiske test alene giver en indikation af hvilke 
ydelser, der er omkostningsdrivende. Resultaterne fra analysen angiver således alene 
et pejlemærke i forhold til hvilke ydelser, som kan være relevante at inddrage. 
 
Forsyningstilsynet har desuden i vurderingen af ydelserne lagt til grund, at ydelserne 
giver begrebsmæssig mening. Det betyder, at der er foretaget en vurdering af, om 
sammenhængen mellem omkostningerne og en givet ydelse er meningsfuld set fra et 
netteknisk perspektiv. 
 
På baggrund af den statistiske analyse og en begrebsmæssig vurdering har Forsy-
ningstilsynet udpeget en bruttoliste af 6 mulige ydelser, der kan indgå i benchmar-
kingmodellen. En beskrivelse af ydelserne er angivet i boks 3: 
 



 

 

BOKS 3 | BRUTTOLISTE AF 6 MULIGE YDELSER 

 
− Leveret mængde elektricitet: 

Den leverede mængde elektricitet er opgjort som antal kWh leveret til slutbruger 
eller anden aftager, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, pkt. 11. 
 

− Aftagenumre: 
Data vedrørende antal aftagenumre er baseret på data fra Energinet. Aftagenum-
re er et mål for antallet af en netvirksomheds kunder. 
 

− Spidsbelastning: 
Datagrundlaget for netvirksomhedernes spidsbelastning er baseret på data fra 
Energinet. De 100 mest belastede nettotimeværdier er fjernet, hvorefter spidsbe-
lastningen er opgjort som gennemsnittet af de 10 mest belastede nettotimeværdi-
er på et år målt på samtlige af netvirksomhedens udvekslingsmålere. 
 

− Decentral produktion: 
Datagrundlaget for decentral produktion er baseret på data fra Energinet. Dataene 
angiver hvor mange kW installeret effekt, der er tilkoblet hvert enkelt netvirksom-
heds distributionsnet fordelt på henholdsvis solceller og vindmøller. 
 

− Installeret transformerkapacitet: 
Installeret transformerkapacitet opgøres som summen af installeret transformer-
kapacitet i samtlige af netvirksomhedernes spændingssatte transformere. Trans-
formere, der fungerer som reserve, skal kunne spændingssættes inden for én 
time, for at kunne tælle med i opgørelsen. 
 

− Norm-grid: 
Norm-grid anses for at være den kapacitet, som en netvirksomhed stiller til rådig-
hed for forbrugerne, og som gør det muligt for forbrugerne at få leveret elektricitet 
gennem distributionsnettet. Norm-grid er et vægtet gennemsnit at sum af netkom-
ponenterne jf. ligning 2. 

 
 

YDELSER I BENCHMARKINGMODELLEN 

En ydelse kan kun indgå i benchmarkingmodellen, hvis Forsyningstilsynet vurderer at 
den er statistisk signifikant og giver begrebsmæssig mening. Derudover skal den have 
høj datakvalitet og opfylde de tre ovennævnte kriterier, kunne relateres til et af punk-
terne i § 20, stk. 1, samt indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk. 2. 
 
Der kan ikke udelukkende ses på hver ydelses individuelle vurdering i cost driver-
analysen, når der skal vælges en kombination af ydelser, der skal indgå i benchmar-
kingmodellen. Valg af ydelser afhænger af, hvordan ydelsen fungerer i modellen i 
samspil med andre ydelser, samt hvordan ydelserne komplementerer hinanden og 
beskriver omkostningsvariationerne mellem netvirksomhederne. Det er således ikke 
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den enkelte ydelse, men en kombination af ydelserne, som er medvirkende til at skabe 
en god benchmarkingmodel, og dermed et udgangspunkt for at netvirksomhederne 
kan sammenlignes på et retvisende grundlag. 
 
Forsyningstilsynet har udarbejdet en række forskellige benchmarkingmodeller for at 
undersøge, hvilke af de mulige ydelser, der skal kombineres for at opnå en benchmar-
kingmodel, der er i stand til at forklare variationerne i netvirksomhedernes omkostnin-
ger bedst muligt. Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af resultaterne af de gen-
nemførte modelkørsler, at følgende ydelser skal anvendes i benchmarkingmodellen: 

− Tæthedskorrigeret norm-grid 
− Leveret mængde 
− Aftagenumre 
 
De tre ydelser udtrykker tre forskellige forhold, henholdsvis distributionsnettets omfang 
og kompleksitet, den kapacitet netvirksomhederne stiller til rådighed, samt den ser-
viceopgave netvirksomhederne løser. 
 
Forsyningstilsynet har valgt ydelserne, da det vurderes, at de i vidt omfang beskriver 
netvirksomhedernes omkostninger, afspejler bevillingspligtige aktiviteter, har høj data-
kvalitet, er omkostningsdrivende samt giver begrebsmæssig mening at anvende. 
 
Endvidere vurderer Forsyningstilsynet, at ydelserne skaber et robust grundlag for en 
sammenligning af netvirksomhedernes effektivitet, da alle netvirksomheder har de 
pågældende ydelser, samt at ydelserne i væsentlig omfang tager højde for netvirk-
somhedernes forskelligheder. Samtidig er de valgte ydelser overvejende eksogene og 
afspejler dermed forhold, som netvirksomhederne ikke selv kan påvirke. 
 
En nærmere beskrivelse af de valgte ydelser fremgår af de følgende afsnit. 
 
TÆTHEDSKORRIGERET NORM-GRID  
Norm-grid er en ydelse, der afspejler de enkelte elnets udstrækning og opbygning. 
Norm-grid anses for at være den kapacitet, som en netvirksomhed stiller til rådighed 
for forbrugerne, og som gør det muligt for forbrugerne at få leveret elektricitet gennem 
distributionsnettet.  
 
Norm-grid er beregnet, som det fremgår at ligning 2. 
 

LIGNING 2 | BEREGNING AF NORM-GRID 
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Kilde: Forsyningstilsynet. 

 
Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynets netkomponentliste omfatter 31 
netkomponenter. I beregningen af norm-grid er der alene anvendt 29 netkomponentty-
per, fordi fjernaflæste- og ikke-fjernaflæste målere ikke regnes med. 



 

 
Grunden til at fjernaflæste og ikke-fjernaflæste målere ikke medregnes i målet for 
norm-grid er, at tæthed ikke påvirker målerne på samme måde som de øvrige netkom-
ponenter. Desuden indgår aftagenumre som en selvstændig ydelse i benchmarking-
modellen. 
 
Som det fremgår af ligning 2, bliver summen af hver af de 29 netkomponenter, enten i 
kilometer eller antal, ganget sammen med den tilhørende norm-gridvægt baseret på 
genanskaffelsesværdier jf. afsnit omvægte. Norm-grid er således en vægtet sum af 
netkomponenterne. 
 
Forsyningstilsynet har valgt at korrigere målet for norm-grid for tæthed. Det gøres, fordi 
omkostningerne ved at drive elnet varierer med netkomponenternes geografiske place-
ring jf. afsnittet rammevilkår i benchmarkingmodellen. 
  
Den faktor, der korrigeres med i årets benchmarkingmodel, er aftagenumre per kva-
dratkilometer, som er et mål, for hvor tæt kunderne i gennemsnit ligger hos den enkel-
te netvirksomhed. 
 
Korrektionsfaktoren for tæthed findes ud fra den statistiske sammenhæng mellem 
norm-grid og tæthed, altså hvordan påvirker tætheden norm-grid målet i modellen. 
Dette gøres ved brug af en simpel lineær regression, jf. ligning 3. 
 

LIGNING 3 | MATEMATISK UDTRYK FOR KORREKTIONSFAKTOR FOR TÆTHED 
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Kilde: Forsyningstilsynet. 
 

I ligning 3 er )= den størrelse norm-grid har per kvadratkilometer i en netvirksomhed 
med nul aftagenumre per kvadratkilometer. )� er den størrelse norm-grid per kvadratki-
lometer stiger med, når en netvirksomhed øger sine aftagenumre per kvadratkilometer 
med én. Det sidste led @ er den statistiske støj, altså den variation regressionen ikke 
kan forklare. 

Resultatet af beregning af korrektionsfaktoren for tæthed fremgår af TABEL 4 nedenfor. 
Det fremgår af modellen, at tæthed er signifikant ved et signifikansniveau på 5 pct., da 
p-værdien er væsentlig laverer end signifikansniveauet. Koefficienten for tæthed har 
intuitivt positivt fortegn og afspejler således den forventede sammenhæng. Endvidere 
fremgår det af tabellen, at målet for tæthed kan forklare 76,64 pct. af variationen i de 
beregnede norm-grid. 
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TABEL 4 | FASTSÆTTELSE AF KORREKTIONFAKTOR FOR TÆTHED 
 Koefficient Standartfejl P-værdi

Konstantled, β0 0,4546 0,1323 0,001

Tæthed, β1 0,0033 0,0003 0,000

R2 0,7664

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 

Korrektionsfaktoren på 0,0033 er et mål for, hvor stor betydning tætheden har for det 
norm-grid netvirksomhederne yder til kunderne. Ved at gange med kvadratkilometer på 
begge sider af lighedstegnet opnås det tæthedskorrigerede norm-grid, jf. ligning 4. 

LIGNING 4 | BEREGNING AF TÆTHEDSKORRIGEREET NORM-GRID 
 

Tæthedskorrigeret	normgrid	uden	målere = 	M)= + )� × >3'�3/.��5-.3-.3<$ 59& ?N × 3-.3<$ 59& 
 
Kilde: Forsyningstilsynet. 

 

I ligning 4 er udtrykket i parentes er lig med det estimerede norm-grid per kvadratkilo-
meter. 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at et tæthedskorrigeret norm-grid udgør et robust 
mål for netvirksomhedernes fysiske aktiviteter. Det betyder, at målet for norm-grid er i 
stand til på en retvisende måde at afspejle de væsentlige forskelle, der er i distributi-
onsnettene på tværs af netvirksomhederne fx størrelse, kompleksitet og geografisk 
placering. 

Forsyningstilsynet lægger endvidere til grund, at norm-grid er omkostningsdrivende for 
netvirksomhederne, og at målet giver både statistisk og begrebsmæssig mening. 

At anvende norm-grid som en ydelse i benchmarkingen følger Benchmarkingekspert-
gruppens anbefaling.  

VÆGTE TIL NORM-GRID 
Forsyningstilsynet lægger til grund for valg af metode til at fastsætte vægte for net-
komponenter, at norm-grid afspejler den ydelse, som leveres til forbrugeren, samt at 
vægtene er retvisende og robuste. 

Norm-grid anses for at være den kapacitet, som en netvirksomhed stiller til rådighed 
for forbrugeren, og som gør det muligt for forbrugeren at få leveret elektricitet gennem 
distributionsnettet. Vægtene skal fastsættes, så de afspejler den værdi, som forbruge-
ren får ved at modtage ydelsen fra netvirksomheden. 

Forsyningstilsynet vurderer, at vægtene til at beregne norm-grid mest hensigtsmæssigt 
fastsættes med udgangspunkt i værdier for materielle anlægsaktiver. På den måde vil 



 

norm-grid afspejle værdien af den kapacitet, som netvirksomhederne stiller til rådighed 
for forbrugerne, og samtidig tage højde for nettets udstrækning og sammensætning, 
som i høj grad er bestemmende for kompleksiteten af den kapacitet, netvirksomheder-
ne leverer. 

Forsyningstilsynet vurderer, at det er retvisende at benytte genanskaffelsespriser som 
grundlag for vægtene, fordi hensigten med vægtene er, at de skal afspejle de relative 
forskelle i værdi mellem de enkelte netkomponenter. 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at genanskaffelsespriserne i sig selv giver et 
retvisende og robust grundlag for norm-grid-vægtene. Der er primært to årsager til 
dette: 

1. Norm-grid-vægtene skal anvendes til retvisende at aggregere netkomponen-
terne. På den måde kan norm-grid være medvirkende til at forklare variationer 
i omkostninger, som knytter sig til distributionsnettets opbygning. Det er derfor 
vigtigt, at de relative vægte mellem netkomponenterne er korrekte, således at 
hver enkelt netkomponent tillægges en vægt, som afspejler størrelsen på den 
værdi, som en givet netkomponent har for forbrugerne. 

2. Formålet med norm-grid-vægtene er ikke, at de skal afspejle netvirksomhe-
dernes omkostninger. Formålet er, at norm-grid-vægtene skal afspejle det re-
lative forhold mellem den værdi, som kan henføres til komponenterne i distri-
butionsnettet. Netvirksomhedernes omkostninger indgår som modellens input, 
totalomkostninger, og benchmarkingmodellen beregner, hvordan netvirksom-
hederne omkostningseffektivt leverer modellens ydelser.  

Forsyningstilsynet har derfor fået virksomheden P.A.P. A/S til at fastsætte vægte på 
baggrund af genanskaffelsespriser. En genanskaffelsespris er en nypris for en kompo-
nent i anskaffelsesårets priser. Genanskaffelsespriser er typisk fastsat med udgangs-
punkt i en ingeniørmæssig tilgang. En ingeniørmæssig tilgang betyder, at det er en 
ingeniør med branchekendskab, som fastsætter genanskaffelsespriserne ud fra de 
kapitalomkostninger, som ingeniøren henfører til en givet komponenttype fx ud fra 
omkostninger til entreprenøropgaver eller prisbøger, som relaterer sig til branchen. 
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at vægtene fastsat af P.A.P A/S kan benyttes til 
at fastsætte norm-grid i benchmarkingen. 

GIS 
Forsyningstilsynet og branchen har arbejdet for, at der kan foretages en korrektion af 
bymæssighed i form af en GIS-zoneinddeling. Formålet med en GIS-zoneinddeling er, 
at netvirksomhederne ensrettet kan indberette data vedrørende den geografiske place-
ring af netkomponenterne. Det betyder, at Forsyningstilsynet har mulighed for at korri-
gere netvirksomhedernes norm-grid for geografiske forhold. Således kan norm-grid 
blive mere detaljeret, da den enkelte komponenttype tillægges differentierede vægte, 
alt efter hvor omkostningsfyldt det er at drive elnet i en given zone. GIS-dataene kan 
derfor anvendes til at korrigere for bymæssighed. 

Der er udarbejdet et GIS-kortlag med følgende zoneinddeling: 
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− Højzone (bykerne) 
− Høj mellemzone (høj bebyggelse) 
− Lav mellemzone (lav bebyggelse, infrastruktur og erhverv) 
− Lavzone (sø, åbent hav, skov, vådområder og øvrigt land) 

 
For at korrigere netvirksomhedernes norm-grid for geografiske forhold, skal netkompo-
nenterne, der anvendes i opgørelsen af norm-grid, tillægges forskellige vægte, alt efter 
hvor omkostningsfyldt det er at drive elnet i en given zone. 

Der er mange forskellige forhold, som kan være medvirkende til, at omkostningerne 
ved at drive net i en GIS-zone adskiller sig fra omkostninger ved drift i en anden zone. 
Eksempler på sådanne forhold kan blandt andet være:  

− Anlæg i vejarealer og andre befæstede arealer 
− Entreprenørpriser 
− Infrastrukturudvikling (flytning af fx kabler) 
− Antal skadessager 
− Regler for afspærringer 
− Fredninger 
− Forespørgsler på ledningsoplysninger 
− Krav om håndtering af opgravet jord 
− Støjkrav 
− Vedligehold pga. mange anlæg med placering i bygninger 
− Trafik 
− Adgang til anlæg 
 

For at kunne korrigere norm-grid for geografiske forhold, skal der fastsættes relative 
vægte mellem de fire GIS-zoner. Forsyningstilsynet vurderer, at vægtene enten kan 
fastsættes ved anvendelse af en statistisk analyse eller ved en faglig ekspertvurdering 
af de specifikke forhold, som gør sig gældende i forbindelse med at drive elnet under 
forskellige geografiske forhold. 
 
Forsyningstilsynet har gennemført en statistisk analyse, som udviser et resultat, der 
ikke vurderes at være meningsfuldt i forhold til at beskrive de relative omkostningsfor-
skelle, der er i forbindelse med at drive elnet i de fire geografiske zoner. Vægtene har 
betydning for korrektionen for tæthed, og korrektionen risikerer derfor ikke at være fuldt 
ud retvisende, hvis ikke vægtene er retvisende. 
 
Korrektionen for tæthed vil i årets benchmarkingmodel ikke være baseret på GIS-data, 
da Forsyningstilsynet vurderer, at der i år ikke kan fastsættes retvisende vægte for de 
fire GIS-zoner. 
 
Forsyningstilsynet er i skrivende stund ved at undersøge, om det er muligt som et 
alternativ til en statistisk analyse og til brug for benchmarkingmodellen fremadrettet, at 
få udarbejdet en faglig ekspertvurdering af de specifikke forhold, som gør sig gælden-
de i forbindelse med at drive elnet under forskellige geografiske forhold, og derigen-
nem tillægge GIS-zonerne forskellige vægte, alt efter hvor omkostningsfyldt det er at 
drive elnet i en given zone. 



 

LEVERET MÆNGDE ELEKTRICITET 
Forsyningstilsynet vurderer, at den leverede mængde elektricitet er et udtryk for den 
transportopgave, som netvirksomhederne løser. Den leverede mængde er således et 
udtryk for den kapacitet, som netvirksomhederne skal stille til rådighed, for at kunne 
levere den efterspurgte mængde elektricitet. Det er desuden Forsyningstilsynets vur-
dering, at leveret mængde er opgjort på et ensrettet grundlag og er et eksogent for-
hold, som bestemmes af efterspørgslen. 
 
Den leverede mængde elektricitet er opgjort som antal kWh leveret til slutbruger eller 
anden aftager, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, pkt. 11. Den leverede mæng-
de elektricitet er således opgjort som den mængde elektricitet, der kan aflæses hos 
samtlige forbrugere tilsluttet en netvirksomheds distributionsområde inklusive bruttole-
verancer fra solceller samt den mængde elektricitet, der er leveret til andre aftagere, fx 
et underliggende netområde. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at leveret mængde udgør et godt mål for netvirksomhe-
dernes kapacitet. Målet er omkostningsdrivende for netvirksomhederne og giver stati-
stisk og begrebsmæssig mening at anvende, da målet er incitamentsneutralt og i høj 
grad tager højde for de forskelle, der netteknisk kan være mellem netvirksomhederne, 
fx at netvirksomhederne driver net på forskellige spændingsniveauer.  
 
Benchmarkingekspertgruppen vurderede på baggrund af det data, der på daværende 
tidspunkt var tilgængeligt, at der var to gode ydelser til at beskrive netvirksomhedernes 
transportopgave. De to ydelser er den leverede mængde elektricitet og nettospidsbe-
lastningen. Benchmarkingekspertgruppen anbefalede at Forsyningstilsynet som ud-
gangspunkt benytter nettospidsbelastningen som ydelse i benchmarkingen. De skriver 
desuden i deres anbefaling at: 
 
− Hvis data ikke viser sig at understøtte ovenstående kombination af cost drivere, 

bør Forsyningstilsynet revidere kombination af cost drivere, så den afspejler de 
nye data. 

Forsyningstilsynet har inkluderet begge ydelser i cost driver-analysen og modelbereg-
ningerne. På baggrund af de nye data, giver det ikke begrebsmæssig mening at benyt-
te nettospidsbelastningen. Derfor vurderer Forsyningstilsynet at den leverede mængde 
elektricitet er en god ydelse i modellen. Forsyningstilsynet afviger derfor fra ekspert-
gruppens anbefaling.  
 
AFTAGENUMRE 
Forsyningstilsynet anser aftagenumre for at være et udtryk for den serviceopgave 
netvirksomhederne løser. Antagelsen om aftagenumre er således, at antallet af kunder 
er medvirkende til at gøre opgaven med at distribuere elektricitet til forbrugerne mere 
kompleks og hermed mere omkostningsfyldt. 
 
Data vedrørende antal aftagenumre er fra Energinets Datahub og er opgjort på et ens-
artet grundlag. Antal aftagenumre er et eksogent forhold, som netvirksomhederne ikke 
har indflydelse på, da netvirksomhederne er underlagt forsyningspligt. 
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at aftagenumre er et godt mål for den serviceop-
gave netvirksomhederne løser. Forsyningstilsynet lægger også i dette tilfælde vægt 
på, at ydelsen er omkostningsdrivende og giver statistisk og begrebsmæssig mening. 
Denne vurdering er i overensstemmelse med Benchmarkingekspertgruppens anbefa-
ling.    

KRITERIER FOR VALG AF RAMMEVILKÅR 

Forsyningstilsynet har anvendt følgende kriterier til udvælgelsen af netvirksomheder-
nes rammevilkår: 

− Et rammevilkår er et forhold, der rammer netvirksomhederne forskelligt 
− Et rammevilkår har betydning for netvirksomhedernes omkostninger 
− Et rammevilkår ligger uden for netvirksomhedernes kontrol 
 
Derudover skal rammevilkåret være baseret på et robust datagrundlag, og Forsynings-
tilsynet skal vurdere, om det giver statistisk og intuitiv mening at korrigere for ramme-
vilkåret. 
 
Når et rammevilkår er blevet identificeret, skal det besluttes, hvordan korrektionen for 
det pågældende rammevilkår skal udarbejdes. Dette kan ske ved: 
 
− At korrigere datagrundlaget inden benchmarkingen foretages 
− At indarbejde rammevilkåret direkte i modellen 
− At udføre en efterkorrektion af fx effektiviseringsscorerne eller de beregnede ef-

fektiviseringskrav 
 
Forsyningstilsynet har lavet en konkret vurdering af hvilke af de mulige rammevilkår, 
der skal korrigeres for, og hvilken metode der er mest hensigtsmæssig at benytte.  

Rammevilkår, der bliver korrigeret for i benchmarkingmodellen, er beskrevet i det ne-
denstående afsnit. 

RAMMEVILKÅR I BENCHMARKINGMODELLEN 
Forsyningstilsynet har valgt at korrigere for tæthed i benchmarkingmodellen. Årsagen 
til dette er, at distributionsnettets geografiske placering har stor betydning for omkost-
ninger forbundet med drift og vedligeholdelse samt om- og udbygning af nettet. Det er 
fx mindre omkostningsfyldt at lægge kabler på landet, hvor kablet lægges i åbent og 
lettilgængeligt terræn end i tæt bebygget område.  
 
Det fremgår af afsnittet om tæthedskorrigeret norm-grid, hvordan norm-grid konkret er 
blevet korrigeret. 
 
Tætheden er et mål for, hvor mange kunder netvirksomhederne har i forhold til de 
enkelte forsyningsområders areal. Forsyningstilsynet definerer tæthed ved følgende 
ligning 5: 



 

LIGNING 5 | MÅL FOR KUNDETÆTHED I FORSYNINGSOMRÅDET 

Oæ�ℎ.6 = 3'�3/.��5-.3-.3<	�	 59  

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 
Antallet af aftagenumre er et mål for, hvor mange kunder en netvirksomhed har. Afta-
genumre per kvadratkilometer er derfor et mål for, hvor tæt en netvirksomheds kunder 
i gennemsnit ligger. Tæthed er derfor med til at korrigere for, at omkostningerne kan 
varierer med netkomponenternes geografiske placering. 
 
Tæthed er et helt centralt forhold, der påvirker alle netvirksomheder i forskellig grad.  
Derfor er det Forsyningstilsynets vurdering, at rammevilkåret skal indarbejdes direkte i 
modellen. Fordi det vurderes, at tæthed i særlig høj grad påvirker en netvirksomheds 
norm-grid, har Forsyningstilsynet besluttet, at det er norm-grid, der skal korrigeres for 
tæthed. 
 
Som det fremgår tidligere i notatet, er der en positiv sammenhæng mellem tæthed og 
norm-grid. Det betyder, at når der korrigeres for rammevilkåret, vil netvirksomheder 
med en høj tæthed få et relativt stort norm-grid i forhold til netvirksomheder med en lav 
tæthed. Derfor vil netvirksomheder med en relativt høj tæthed blive stillet bedre i mo-
dellen, efter at rammevilkåret er indarbejdet. Forsyningstilsynet vurderer, at en korrek-
tion for tæthed vil gøre modellen mere retvisende. 

REGIONALE LØNFORSKELLE 
Benchmarkingekspertgruppen anbefalede i deres afsluttende rapport, at 50 pct. af 
omkostningsgrundlaget skulle korrigeres for regionale lønforskelle, jf. boks 4. Ekspert-
gruppens anbefaling blev fulgt af et forbehold om, at der fremadrettet skulle foretages 
en række analyser for at afdække, om korrektionen også skal foretages i benchmar-
kingen på sigt. 
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BOKS 4 | UDDRAG AF BENCHMARKINGEKSPERTGRUPPENS ANVISNIN-
GER OM KORREKTION FOR REGIONALE LØNFORSKELLE 

 
- Benchmarkingmodel baseret på 2014-data: På inputsiden korrigeres 50 pct. af de tota-

le omkostninger for regionale lønforskelle. 

- Regionale lønforskelle: Benchmarkingekspertgruppen anbefaler, at det på baggrund af 

det eksisterende datagrundlag er hensigtsmæssigt at korrigere for regionale lønfor-

skelle i den nye benchmarkingmodel. På længere sigt anbefales det, at det undersø-

ges nærmere, om der fremadrettet er grundlag for at korrigere for regionale lønforskel-

le. I en sådan undersøgelse kan der eventuelt indgå en vurdering af, om lønforskelle er 

drevet af produktivitetsforskelle, samt om sammenspillet mellem lønforskelle og en 

eventuelt GIS-opdeling vurderes at være hensigtsmæssig. 

- Dataindsamling af regionale lønforskelle Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen 

officielle data, hvorfor ekspertgruppen anbefaler, at Energitilsynet inden 2018 under-

søger om der kan indsamles mere valide data for regionale lønforskelle.  

Regionale lønforskelle er identificeret som et væsentligt rammevilkår. 

- Fremadrettet dataindsamling: Regionale lønforskelle er identificeret som et væsentligt 

rammevilkår. Ekspertgruppen anbefaler, at såfremt der kan indsamles valide informati-

oner om regionale lønforskelle, så bør disse korrigeres i netvirksomhedernes totale 

omkostninger, inden der foretages en cost driver-analyse og potentialeberegninger i 

DEA og SFA-modeller. 

- Procedurer for genberegning: At der i benchmarkingmodellen korrigeres for regionale 

lønforskelle og bymæssighed. 
 

 
 
Forsyningstilsynet har fulgt op på Benchmarkingekspertgruppens anbefaling og under-
søgt, om der bør korrigeres for regionale lønforskelle i forbindelse med benchmarkin-
gen i 2018. 
 
Der eksisterer flere datakilder til at opgøre lønforskelle. Lønforskelle mellem regioner 
varierer afhængigt af den anvendte datakilde. Lønforskellene fra Danmarks Statistik 
varierer mere, end Benchmarkingekspertgruppens benyttede data fra NetStat. Lønfor-
skellene er mindre, hvis der kigges på Dansk Industris’ lønstatistik over ingeniører, jf. 
Tabel 5. 
 



 

TABEL 5 | SAMMENLIGNING AF FORSKELLIGE LØNINDEKS 
Region Fortjeneste pr. 

præsteret time1

NetStat - indeks fra 

BM-ekspertgruppen2

Dansk Industri 

Civilingeniører3

Hovedstaden 111.3 107.8 103.1

Sjælland 90.5 94.5 92.8

Syddanmark 92.3 96.1 100.5

Midtjylland 94.5 97.4 97.7

Nordjylland 90.5 93.2 89.7

Hele DK 100.0 100.0 100.0
Kilde: Danmarks Statistik, Netstat, Dansk Industri 
Note: Indeks er beregnet af Forsyningstilsynet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Dansk 
industri.  
Note: Det skal bemærkes at det kun har været muligt at fremskaffe 2017 data fra Danmarks Statistik, 
hvorfor de tre lønindeks har forskellige data år. Derfor kan en del af forskellene tilskrives dette. 
 

Forsyningstilsynet har valgt at tage udgangspunkt i lønindekset fra Danmarks Stati-
stik6. Indekset er offentligt tilgængeligt og sammenligner gennemsnitslønnen for løn-
modtagere i den private sektor på tværs af de danske regioner. Indekset tager ikke 
højde for sammensætningen af arbejdstyper, hvorfor det er svært at sammenligne 
lønforskellene. Udfordringen ligger i, at sammensætningen af arbejdsstyrken inden for 
en region vil påvirke gennemsnitslønnen, og derfor vil det ikke være retvisende at be-
nytte til sammenligning af netvirksomheder, der som udgangspunkt har de samme 
typer af arbejdsopgaver. Fordi der er en risiko for, at sammensætningen af arbejds-
styrken mellem regioner varierer, kan den samlede gennemsnitsløn variere som følge 
heraf. 
 
Grunden til at Forsyningstilsynet vurderer, at lønindekset fra Danmarks Statistik er det 
bedste på trods af de problemstillinger, der er nævnt ovenfor, er, at det er offentligt 
tilgængeligt, favner bredt, og at det vurderes, at Danmarks Statistik data har en høj 
validitet. 
 
Forsyningstilsynet har 9. oktober 2018 modtaget en særkørsel af Danmarks Statistiks 
løndata fra Dansk Energi, hvoraf der fremgår gennemsnitslønninger for fire forskellige 
arbejdstyper, hhv. ingeniørarbejde indenfor elektricitet, teknikerarbejde indenfor det 
elektriske område, elektrikerarbejde samt monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk 
udstyr. 
 
Forsyningstilsynet har på nuværende tidspunkt ikke foretaget en endelig vurdering af, 
om lønstatistikken for de fire arbejdstyper er repræsentativ for alle aktiviteter i samtlige 
netvirksomheder på tværs af landet. 
 

 
6  Link: 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=LONS30&PLanguag
e=0&PXSId=0&wsid=cftree  
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Et andet forhold vedrører, at lønindekset ikke tager højde for, om dele af lønforskellene 
kan henvises til produktivitetsforskelle mellem regioner. Hvis der er produktivitetsfor-
skelle imellem de forskellige regioner, skal der ikke korrigeres for lønforskelle fordi en 
netvirksomhed, der betaler en højere løn, dermed også får mere for pengene. Det er 
derfor kun den del af lønforskellene, der kan henvises til andre forhold end produktivi-
tet, der skal korrigeres for. 
 
Forsyningstilsynet er ikke bekendt med offentlig tilgængelig dokumentation for, om 
forskelle i lønningerne alene skyldes produktivitetsforskelle, eller om forskellen også 
skyldes andre forhold. 
 
På baggrund af udfordringerne ved de tilgængelige lønindeks og usikkerhed om ande-
len af lønforskelle, der kan henføres til produktivitetsforskelle, lægger Forsyningstilsy-
net op til ikke at korrigere for lønforskelle i årets benchmarking. 
  
Forsyningstilsynet har modtaget 28. september 2018 modtaget et notat fra Radius, 
hvori der redegøres for, hvordan regionale lønforskelle påvirker netvirksomhedernes 
økonomi. I notatet er der desuden blevet redegjort for, hvorfor Radius vurderer at løn-
forskelle skyldes andre forhold end produktivitetsforskelle. 
 
På baggrund af det modtagne materiale fra Dansk Energi og fra Radius, vurderer For-
syningstilsynet, at det fremadrettet er hensigtsmæssigt at undersøge, om der er mulig-
hed for at definere et retvisende lønindeks for netvirksomheder ud fra udvalgte ar-
bejdstyper i lønindekset fra Danmarks Statistik, samt at undersøge muligheden for at 
dokumentere hvor stor en andel af lønforskellene mellem regioner, der kan tilskrives 
produktivitetsforskelle. 

EFTERANALYSE AF MULIGE RAMMEVILKÅR 
Forsyningstilsynet har foretaget efteranalyser på øvrige mulige modelydelser for at 
teste, om der er statistiske beviser for at effektiviseringspotentialerne afhænger af 
andre rammevilkår. Ved hjælp af tobit-regressioner har Forsyningstilsynet fundet, at 
installeret kapacitet fra solceller og vindkraft har en signifikant og negativ sammen-
hæng med effektiviseringspotentialerne. Netvirksomheder med større installeret kapa-
citet har derfor en lavere effektivitet. 
 
I forlængelse af analysen har Forsyningstilsynet forsøgt at udvide modellen til også at 
inkludere installeret kapacitet fra solceller og vindkraft som en fjerde ydelse. Resulta-
terne viser at fronten er uændret i forhold til at anvende tre modelydelser og samtidig 
er den gennemsnitlige effektivitet kun ændret med 0,75 procentpoint. Cost driver-
analysen viser, at solceller og vindkraft ikke er en signifikant cost driver, hvis totalom-
kostningerne testes på alle fire modelydelser samtidig. 
 
Forsyningstilsynet kan desuden ikke udelukke, at effekten fra den installerede kapaci-
tet fra solceller og vindkraft allerede er opfanget i den leveret mængde elektricitet, som 
er en af modellens tre modelydelser. 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningstilsynet ikke at, modellen skal udvi-
des til at indeholde installeret kapacitet for solceller og vindkraft som en fjerde ydelse. 
  



 

ROBUSTHED 

 

INDLEDNING 

Indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, pkt. 2, fastlægger (i) at metoden for bench-
marking bygger på fagligt anerkendte metoder, ii) at metoden i vidt omfang er neutral 
mellem drifts- og investeringsomkostninger, (iii) at metoden sikrer, at de anvendte 
benchmarkingydelser i vidt omfang beskriver netvirksomhedernes omkostninger, samt 
(iv) at der tages passende hensyn til individuelle, dokumenterede og fordyrende ram-
mevilkår. 
 
Forsyningstilsynet skal endvidere, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 2, 
foretage en vurdering af, om den metode for benchmarking, som Forsyningstilsynet 
har udarbejdet, på robust vis kan anvendes til at udmønte individuelle effektiviserings-
krav. 
 
I nærværende notat beskrives den metode, som Forsyningstilsynet anvender til at 
vurdere, om metoden for benchmarking af netvirksomhederne på robust vis kan an-
vendes til at udmønte individuelle effektiviseringskrav. 

VURDERING AF BENCHMARKINGMETODENS ROBUSTHED 

I Forsyningstilsynets vurdering af, om metoden for benchmarking af netvirksomheder-
nes effektivitet er robust, indgår en samlet vurdering af, at metoden giver robuste re-
sultater på baggrund af tests for robusthed, fx test af de valgte benchmarkingydelser i 
modellen, test af korrelationen mellem forskellige beregningsmetoder og test for valg 
af dataår. 
 
Forsyningstilsynet lægger i vurderingen af, om metoden for benchmarking er robust, 
særligt vægt på, at vurderingen foretages af benchmarkingmetoden som helhed.  
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at den udarbejdede og anvendte metode for 
benchmarking er robust og kan anvendes til at udmønte individuelle effektiviserings-
krav til netvirksomhederne. 
 
Forsyningstilsynet lægger til grund for vurderingen, at metoden samlet set er retvisen-
de for opgørelsen af virksomhedernes effektiviseringspotentialer. I ovenstående vurde-
ringen ligger blandt andet følgende til grund:  
 

(i) Metoden vurderes at bygge på faglige anerkendte metoder, 
som anvendes af både andre nationale samt internationale re-



 

 Side 46/61 

gulatorer. Fx anvendes DEA-modellen, ydelserne i cost driver-
analysen samt den anvendte TOTEX-opgørelse også af andre 
europæiske energiregulatorer, jf. Benchmarkingekspertgrup-
pens afrapportering. 

(ii) For at sikre at modellen er neutral mellem drifts- og investe-
ringsomkostninger, er der blandt andet i valg af udmøntnings-
metode lagt vægt på, at udmøntningen ikke må give incitamen-
ter til, at netvirksomhederne vælger den ene løsning frem for 
den anden, og at netvirksomhederne selv har mulighed for at 
vælge den mest omkostningseffektive løsning. 

(iii) For at vurdere om de anvendte benchmarkingydelser i modellen 
beskriver netvirksomhedernes omkostninger, er der blandt an-
det gennemført en cost driver-analyse. Analysen undersøger 
ved brug af statistiske tests, om ydelserne har væsentlig betyd-
ning for omkostningerne, og således kan anses som værende 
signifikante. Forsyningstilsynet har endvidere undersøgt, hvor 
stor en andel af variationerne i omkostningerne ydelserne kan 
forklare. Herudover er der i vurderingen af ydelserne lagt til 
grund, at ydelserne giver begrebsmæssig mening. Det betyder, 
at der er foretaget en vurdering af, om sammenhængen mellem 
omkostningerne og en givet ydelse er meningsfuld set fra et 
netteknisk perspektiv. 

(iv) Såfremt en netvirksomhed vurderer de har individuelle og fordy-
rende rammevilkår, har netvirksomheden mulighed for at ansø-
ge Forsyningstilsynet om, at der tages passende hensyn til dis-
se i udmøntningen af de individuelle effektiviseringskrav. Forsy-
ningstilsynet stiller krav om, at netvirksomheden er i stand til at 
dokumentere, at rammevilkårene både er individuelle og fordy-
rende for netvirksomheden og således ikke kan sammenlignes 
på tværs af netvirksomhederne. 

 
Forsyningstilsynets vurdering af benchmarkingmetoden består således af en samlet 
vurdering af metodens delelementer, fx datagrundlag, opgørelse af omkostningsgrund-
lag, definition af ydelser, cost driver-analyse, specifikation af benchmarkingmodel og 
efteranalyse af rammevilkår mv. Derudover indeholder vurderingen en gennemgang af 
modellens resultater og beregnede effektiviseringspotentialer. 
 
I modeludviklingsarbejdet har Forsyningstilsynet løbende gennemført vurderinger af 
modellens robusthed og dataenes validitet. Disse vurderinger har medført en gennem-
gang af opgørelsesmetoden af totalomkostningerne, som anvendes i benchmarking-
modellen, samt en vurdering af de ydelser, som anvendes til at estimere netvirksom-
hedernes effektivitet, i form af en cost driver-analyse.  
 
Desuden er der i udviklingen af benchmarkingmodellen taget højde for, at den valgte 
metode statistisk set beskriver variationen i netvirksomhedernes omkostninger og at 
bestemte typer af netvirksomheder ikke systematisk tilgodeses i modellens resultater, 
jf. afsnit om skalaafkast. Derudover er der foretaget vurderinger, som omfatter under-
søgelse af frontvirksomhederne, jf. afsnit om repræsentativ front. 
 



 

Gennem hele modeludviklingsarbejdet er det undersøgt, om der foreligger alternative 
opgørelsesmetoder og modelspecifikationer. Ligeledes har der været gennemført ef-
teranalyser af modellens resultater, hvor netvirksomhedernes effektivitetsscore stati-
stisk er sammenholdt med potentielle ydelser og rammevilkår med henblik på at vurde-
re, om benchmarkingmodellen potentielt kunne forbedres og beskrive variationen i 
netvirksomhedernes omkostninger bedre, hvis der fx blev anvendt andre ydelser eller 
rammevilkår end dem, som indgår i modellen. Modeludviklingsarbejdet har således 
været en iterativ proces, hvor alternative modeller løbende er blevet evalueret. 
 
Forsyningstilsynet har foretaget en vurdering af, om det giver robuste resultater at 
anvende både en DEA-model og SFA-model som benchmarkingmetoder i 2018 til 
måling af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. I henhold til afsnit om SFA 
vurderer Forsyningstilsynet, at SFA-metoden risikerer at give misvisende effektivise-
ringspotentialer med det begrænsede antal af netvirksomheder i branchen.  
 
Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at der ikke er en alternativ frontiermodel, som 
kan erstatte SFA-metoden i benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske ef-
fektivitet. Forsyningstilsynet vurderer imidlertid, at den anvendte DEA-metode er ro-
bust, og således på robust vis kan anvendes til at udmønte individuelle effektivise-
ringskrav til netvirksomheder alene. Dette er også praksis hos den norske og svenske 
elregulator, der begge fastsætter netvirksomhedernes effektiviseringspotentialer ved 
udelukkende at anvende en DEA-model. 
 
Forsyningstilsynets vurdering, af om modellen er robust, er illustreret i figur 5. 

FIGUR 5 | VURDERING AF MODELLENS ROBUSTHED 

 

Kilde: Forsyningstilsynets robusthedstjek baseret på Benchmarkingekspertgruppens robustheds- og 
valideringstjek af modellen i sammenfatning februar 2017.  
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VURDERING AF ROBUSTHED FOR ENKELTE NETVIRKSOM-
HEDER 

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, pkt. 2 foretager Forsyningstilsynet 
også en vurdering af om metoden ikke på robust vis kan anvendes til at udmønte indi-
viduelle effektiviseringskrav for enkelte netvirksomheder. En vurdering af om metoden 
ikke på robust vis kan anvendes til at udmønte individuelle effektiviseringskrav for 
enkelte netvirksomheder, vil fremgå af netvirksomhedernes individuelle afgørelser om 
udmelding af effektiviseringskrav for 2019. 
  



 

4. NOTAT OM METODE FOR UDMØNT-
NING AF EFFEKTIVISERINGSKRAV 

 
[Det bemærkes indledningsvist, at metode for udmøntning indeholder Forsyningstilsy-

nets foreløbige overvejelser, og at Forsyningstilsynet sideløbende med høringen for-

venter at foretage en yderligere vurdering af metoden.] 

 
Forsyningstilsynet redegør i dette notat for den metode, som anvendes til at udmønte 
individuelle effektiviseringskrav til netvirksomheder på baggrund af den foretagne 
benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Benchmarkingmodellen 
er beskrevet i notat om beskrivelse af benchmarkingmodel.  
 
Metoden for udmøntning af effektiviseringskrav vedrører alene fastsættelse af det 
individuelle effektiviseringskrav og angår ikke fastsættelse af det generelle effektivise-
ringskrav.  

UDMØNTNING AF INDIVIDUELT EFFEKTIVISERINGSKRAV 

Forsyningstilsynet skal fastsætte et individuelt effektiviseringskrav til netvirksomheder-
ne, som ikke må være mindre end nul. Effektiviseringskravet beregnes på baggrund af 
det effektiviseringspotentiale, som netvirksomheden får udmålt i benchmarkingmodel-
len. Forsyningstilsynet skal ved udmøntningen af det individuelle effektiviseringskrav 
benytte et passende forsigtighedshensyn, der afspejler usikkerheden i estimatet for 
effektiviseringspotentialet, jf. § 11, stk. 1-3 og § 52, stk. 5: 
 

”§ 11. Forsyningstilsynet udmønter på baggrund af den foretagne benchmarking ef-

ter § 10 individuelle effektiviseringskrav, som ikke kan være mindre end 0. 

Stk. 2. De individuelle krav udmøntes for en hel reguleringsperiode på baggrund af 

benchmarking foretaget i foregående reguleringsperiodes femte år, jf. dog § 52, stk. 

5. Der kan dog udmøntes individuelle effektiviseringskrav på baggrund af eventuelle 

genberegninger af benchmarkingen. 

Stk. 3. Forsyningstilsynet benytter ved udmøntningen af det individuelle effektivise-

ringskrav et passende forsigtighedshensyn, der afspejler usikkerheden i estimatet 

for effektiviseringspotentialet. 

 

§ 52, stk. 5. De individuelle effektiviseringskrav beregnes årligt for regulerings-årene 

2019-2022 på baggrund af benchmarking foretaget i det forudgående år.” 

  
 
 
Benchmarkingekspertgruppen har anbefalet en række retningslinjer til udmøntning, og 
hvilke overvejelser der bør gøres i forhold til at sikre, at benchmarkingen af netvirk-
somheder fører til rimelige krav. Benchmarkingekspertgruppen har anvist, at Forsy-
ningstilsynet bør følge nedenstående retningslinjer ved udformning af den konkrete 
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model til udmøntning af effektiviseringskrav, med mindre andre væsentlige hensyn 
taler for en tilpasning af metoden, jf. boks 5. 
 

 

BOKS 5 | BENCHMARKINGEKSPERTGRUPPENS ANBEFALINGER TIL UD-
MØNTNING 

Ekspertgruppen anbefaler: 
 
- At Energitilsynet træffer beslutning om hvor stor en andel af det opgjorte ef-

fektiviseringspotentiale der hvert år skal omsættes til et effektiviseringskrav. 
- At Energitilsynet i første reguleringsperiode fastsætter et konkret loft for hvor 

stort et effektiviseringspotentiale (i procent) der kan fastsættes for individuel-
le netvirksomheder. I den efterfølgende periode, hvor data og benchmar-
kingmodellen er videreudviklet, bør loftet lempes. 

- At andelen af det opgjorte effektiviseringspotentiale bør ses i sammenhæng 
med de samlede forsigtighedshensyn, der tages i modellen. Dette indebærer 
valg af en eller flere benchmarkingmetoder, udmøntningsgrundlaget, loft på 
effektiviseringspotentialet og modellens robusthed som helhed. 

- At Energitilsynet i forbindelse med udarbejdelse af den konkrete benchmar-
kingmodel i 2018 fastsætter den konkrete model til udmøntning af effektivise-
ringskrav. 

- At Energitilsynet tager et øget forsigtighedshensyn i forbindelse med ud-
møntning af individuelle effektiviseringskrav for de to netvirksomheder, der 
alene har net på 50 kV niveau, såfremt modellen baseret på 2017-data an-
vender aftagenumre som en cost driver. 

 
Energitilsynet bør følge nedenstående retningslinjer ved udformning af den kon-
krete model til udmøntning af effektiviseringskrav, med mindre, andre væsentlige 
hensyn taler for en tilpasning af metoden: 
 
- Effektiviseringskrav skal udmøntes på de totale omkostninger, dvs. et grund-

lag der består af både driftsomkostninger og kapitalomkostninger. 
- Effektiviseringskrav skal udmøntes på omkostninger, der vurderes at være 

påvirkelige. Det indebærer, at effektiviseringskrav udbredes på et udmønt-
ningsgrundlag også omfatter de af virksomhedernes omkostninger, der er 
sammenlignelige og ikke-sammenlignelige. 

- Der skal ikke udmøntes effektiviseringskrav på omkostninger, der vurderes 
ikke at være påvirkelige. 

- Andelen af det opgjorte effektiviseringspotentiale der hvert år skal omsættes 
til et effektiviseringskrav skal være lavere på afskrivninger set i forhold til 
driftsomkostninger. 

 
 
Forsyningstilsynet har i forbindelse med valg af metode for udmøntning særligt lagt 
vægt på to forhold, som vurderes at have stor betydning for fastsættelsen af effektivi-
seringskravene: 
 



 

− Neutralitet mellem driftsløsninger og investeringer, så udmøntningen er neutral 
overfor forskellige typer af opgaveløsning.  

− Rimelige effektiviseringskrav, så udmøntningen stiller fair krav til mulig foran-
dringshastighed.  
 

Neutralitet mellem driftsløsninger og investeringer indebærer, at der i valg af udmønt-
ningsmetode lægges stor vægt på, at udmøntningen ikke må give incitamenter til, at 
netvirksomhederne vælger den ene løsning frem for den anden. Netvirksomhederne 
skal således have mulighed for at vælge den mest omkostningseffektive løsning. 
 
Det er endvidere væsentligt, at Forsyningstilsynet ved anvendelse af metoden for ud-
møntning stiller rimelige effektiviseringskrav til netvirksomhederne, og at der sikres en 
rimelig balance mellem hensynet til netvirksomheder og forbrugere. Udmøntningen 
skal sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet ved at tilskynde netvirksomhederne til 
at gennemføre effektiviseringer. Udmøntningen skal samtidig tage hensyn til, at net-
virksomhederne ikke får udmøntet uhensigtsmæssigt store effektiviseringskrav i de 
enkelte år.   
 
Forsyningstilsynet vurderer metoden til udmøntning angivet i ligning 6 opfylder begge 
ovenstående hensyn, og derfor kan anvendes til at omregne effektiviseringspotentialer 
til retvisende effektiviseringskrav til netvirksomhederne. 
 

LIGNING 6 | METODE FOR UDMØNTNING 
 Q�65ø�����/�/-36ST�UV +	�65ø�����/�/-36WUX�.Y2 	 ∙ ���.���3<.� 	 ∙ �65ø�����/�/-36� 
hvor:  �65ø�����/�/-36ST�UV  er den andel, netvirksomhederne årligt kan effektivisere på driftsomkostninger �65ø�����/�/-36WUX�  er den andel, netvirksomhederne årligt kan effektivisere på afskrivninger ���.���3<.  er netvirksomhedens individuelle effektiviseringspotentiale fastsat i benchmarkingmodellen �65ø�����/�/-36  er de omkostninger, som Forsyningstilsynet vurderer, den enkelte netvirksomhed 
kan effektiviseres.  
 

Kilde: Forsyningstilsynets 

 
Ligning 6 illustrerer, at det individuelle effektiviseringskrav til den enkelte netvirksom-
hed fastsættes med udgangspunkt i en gennemsnitlig udmøntningsgrad for henholds-
vis driftsomkostninger og afskrivninger, som multipliceres med effektiviseringspotentia-
le og udmøntningsgrundlag. 
 
Udmøntningsgraden er et udtryk for den andel, netvirksomhederne årligt kan effektivi-
sere på henholdsvis driftsomkostninger og afskrivninger. Effektiviseringspotentialet er 
den enkelte netvirksomheds individuelle effektiviseringspotentiale fastsat i benchmar-
kingmodellen, og udmøntningsgrundlaget er de omkostninger, som Forsyningstilsynet 
vurderer den enkelte netvirksomhed kan effektivisere.  
 
I det følgende gives en uddybende beskrivelse af udmøntningsgrad, effektiviseringspo-
tentiale og udmøntningsgrundlag. 
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UDMØNTNINGSGRAD 

For at sikre, at der i metoden for udmøntning tages passende hensyn til effektivise-
ringsprocessen i netvirksomhederne, anvender Forsyningstilsynet en såkaldt udmønt-
ningsgrad i metoden for udmøntning. Udmøntningsgraden er defineret som den andel, 
netvirksomhederne årligt kan effektivisere. 
 
Udmøntningsgraden imødekommer, at der tages passende hensyn til den tid, det tager 
netvirksomhederne at gennemføre effektiviseringer. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der i metoden for udmønt-
ning tages højde for, at der er forskel på, hvor stor en andel af driftsomkostningerne og 
afskrivningerne netvirksomhederne årligt kan effektivisere. Dette stemmer overens 
med Benchmarkingekspertgruppens anbefalinger, som der også henvises til i be-
mærkninger til lovforslaget, jf. notat om retsgrundlaget. 
 
Argumentationen herfor er, at netvirksomhederne har mulighed for at effektivisere 
driftsomkostningerne på kort sigt, mens de i mindre grad har mulighed for at effektivi-
sere afskrivningerne, da de alene kan påvirke og effektiviseringer reinvesteringerne et 
givent år. Netvirksomhederne har ikke mulighed for at foretage effektivisering af allere-
de udførte investeringer. 

UDMØNTNINGSGRAD FOR DRIFTSOMKOSTNINGER 
Indtægtsrammereguleringen er med til at sikre, at de danske elnetvirksomheder effek-
tivt distribuerer el til forbrugerne. Reguleringen er derfor opbygget således, at den 
skaber incitamenter for netvirksomhederne til en omkostningseffektiv drift, vedligehol-
delse og udvikling af elnettet7.  
 
Udgangspunktet for at fastsætte netvirksomhedernes indtægtsrammer er, at indtægts-
rammen hverken er højere eller lavere, end hvad der er nødvendigt for netvirksomhe-
derne for at få dækket deres omkostningseffektive drift og et markedsmæssigt, syste-
matisk risikojusteret afkast. 
 
For at tilskynde netvirksomhederne til en effektiv drift, er der i indtægtsrammeregule-
ringen en række forhold, som skaber incitamenter for netvirksomhederne til at effekti-
visere. Et væsentligt forhold er, at netvirksomhederne i en reguleringsperiode på fem 
år har mulighed for at beholde den ekstraordinære effektiviseringsgevinst, som net-
virksomheden optjener inden for perioden. Det betyder, at det først er ved overgangen 
til en ny reguleringsperiode, at effektiviseringsgevinsten deles med forbrugerne. 
 
Forsyningstilsynet foretager forud for en ny reguleringsperiode en benchmarking af 
netvirksomhedernes effektivitet, for at undersøge, om netvirksomhedens omkostninger 
er effektive i forhold til de øvrige netvirksomheder. Benchmarkingen foretages på bag-
grund af netvirksomhedens omkostninger fra den foregående reguleringsperiode. I 
første reguleringsperiode foretages benchmarkingen hvert år, dog ikke det første år. 

 
7 Almindelige bemærkninger til lovforslaget, afsnit 3.1.2.1.1. 



 

 
Vurderer Forsyningstilsynet, at der er potentiale for effektivisering i en netvirksomhed, 
pålægges netvirksomheden et effektiviseringskrav i den følgende reguleringsperiode. 
Effektiviseringskravene er således med til at sikre, at netvirksomhederne løbende af-
holder deres omkostninger effektivt, og at forbrugerne således i sidste ende ikke beta-
ler en for høj pris.  
 
Netvirksomhederne kan påvirke deres driftsomkostninger på kort sigt, og således også 
foretage effektiviseringer fra år til år. Forsyningstilsynet kunne i princippet udmønte det 
fulde effektiviseringspotentiale i reguleringsperiodens første år, så netvirksomhederne 
for at opretholde den samme profit skulle sænke deres omkostninger til det effektive 
niveau allerede i starten af perioden. Forsyningstilsynet vurderer det hensigtsmæssigt 
at tage et forsigtighedshensyn overfor netvirksomhederne ved i udmøntningen at give 
netvirksomhederne flere år til at gennemføre effektiviseringerne. 
 
Som følge af forsigtighedshensynet bliver netvirksomhederne ikke tvunget til at foreta-
ge effektiviseringerne på den hurtigste måde, men har i stedet mere tid til at gennem-
føre effektiviseringer. Forsyningstilsynet vurderer, at det er retvisende at udmøntnings-
graden for driftsomkostninger årligt udgør 20 pct. (1/5) af det beregnede effektivise-
ringspotentiale.  
 
Der er i vurderingen lagt særlig vægt på, at netvirksomhederne får mulighed for at 
gennemføre effektiviseringer på driftsomkostninger over en længere periode, på trods 
af at driftsomkostninger bør kunne påvirkes på kort sigt. Ligeledes er der lagt vægt på, 
at opbygningen af den økonomiske regulering af netvirksomheder anvender 5-årige 
reguleringsperioder. Udmøntningsgraden på 20 pct. indebærer, at netvirksomhederne 
har en fuld reguleringsperiode til at gennemføre effektiviseringer på driftsomkostninger. 

UDMØNTNINGSGRAD FOR AFSKRIVNINGER 
Netvirksomhederne kan i modsætning til driftsomkostningerne i vid udstrækning kun 
påvirke afskrivningerne på lang sigt. En undersøgelse foretaget af Implement Consul-
ting Group (herefter Implement) på opdrag af Dansk Energi viser, at afskrivningsperio-
den for distributionsnet, herunder netkomponenter i gennemsnit er 40 år, jf. figur 6.  
 
 



 

 Side 54/61 

FIGUR 6 | OVERSIGT OVER ANVENDTE AFSKRIVNINGSPERIODER 

 
 
Kilde: Implements rapport (november 2017) side 10.  
Note: Tallene over søjler angiver den gennemsnitlige anvendte afskrivningsperiode. Rød angiver den 
højeste værdi angivet i spørgeskemaundersøgelsen, og grøn angiver den laveste værdi angivet i spør-
geskemaundersøgelsen.  

 
Implement har endvidere undersøgt størrelsen af den andel af netvirksomhedernes 
kapitalomkostninger, der fordeler sig på forskellige aktivkategorier. Undersøgelsen har 
vist, at knapt 90 pct. af netvirksomhedernes kapitalomkostninger vedrører investerin-
ger i distributionsnet og transformerstationer. Det betyder, at 90 pct. af netvirksomhe-
dernes kapitalomkostninger afskrives over en periode på omkring 40 år. Ud af de re-
sterende 10 pct. af investeringerne ligger 6,1 pct. i kategorier med afskrivningsperioder 
under 10 år. 
 
Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af Implements undersøgelse, at det er retvi-
sende at antage, at netvirksomhederne i gennemsnit på kort sigt kan påvirke afskriv-
ningerne med 1/40, da netvirksomhederne i gennemsnit skal reinvestere 1/40 af deres 
totale aktivbase om året, for at opretholde realværdien af deres netaktiver. 

FORDELING MELLEM UDMØNTNINGSGRADER 
Benchmarkingen af netvirksomhedernes effektivitet er foretaget på baggrund af net-
virksomhedernes totale omkostninger. Det betyder, at omkostningsrundlaget omfatter 
samtlige af netvirksomhedernes omkostninger, fratrukket omkostningstyper, som vur-
deres ikke at være sammenlignelige, jf. notat om benchmarkingmodel. 
 
De fastsatte effektiviseringspotentialer er derfor et udtryk for netvirksomhedernes ef-
fektivitet på hele omkostningsgrundlaget. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at det 
er op til netvirksomheden at foretage effektiviseringerne på en hensigtsmæssig måde, 



 

og det er således netvirksomhederne selv, der vurderer, om effektiviseringerne skal 
foretages på driftsomkostningerne eller afskrivningerne. 
 
Beregnes der et vægtet gennemsnit for samtlige netvirksomheders henholdsvis bog-
førte driftsomkostninger og afskrivninger, er fordelingen mellem de to omkostningsty-
per 47 pct. i forhold til 53 pct., når driftsomkostningerne er fratrukket omkostninger til 
nettab. 
 
Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at de to omkostningstyper skal tillæg-
ges lige stor vægt i udmøntningen.  

EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE 
Effektiviseringspotentialet er det potentiale, netvirksomheden får fastsat ud fra bench-
markingen beskrevet i notat om benchmarkingmodellen. 
 
Netvirksomhedens effektiviseringsscore fra DEA-modellen omregnes til effektivise-
ringspotentiale ved at trække effektiviseringsscoren fra 1. Får netvirksomheden fx 
fastsat en effektiviseringsscore på 0,93, kan netvirksomhedens effektiviseringspotenti-
ale opgøres til 0,07 (beregnet som 1-0,93), hvilket modsvarer et effektiviseringspoten-
tiale på 7 pct. 

UDMØNTNINGSGRUNDLAG 

Udmøntningsgrundlaget udgør de omkostninger, som ligger til grund for udmøntningen 
af effektiviseringskrav. Udmøntningsgrundlaget opgøres ved summen af driftsomkost-
ninger, afskrivninger, kapitalbindingsomkostninger (forrentningsrammen), modregning 
af PSO-finansieret nettab fratrukket omkostninger til nettab og upåvirkelige omkostnin-
ger, jf. tabel 6. 
 

TABEL 6 | UDMØNTNINGSGRUNDLAG 
 
+ Driftsomkostninger 

+ Bogførte afskrivninger 

+ Forrentning 

+ Modregning af PSO-finansieret nettab 

- Omkostninger til nettab 

- Godkendte upåvirkelige omkostninger 

= Udmøntningsgrundlaget 

 
Kilde: Forsyningstilsynet. 

 
Det bemærkes, at udmøntningsgrundlaget afviger fra omkostningsgrundlaget på to 
punkter: 
 

1. Kapitalbindingsomkostninger  
2. Upåvirkelige omkostninger 
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Forsyningstilsynet medtager kapitalbindingsomkostninger i udmøntningsgrundlaget for 
at skabe neutralitet mellem driftsomkostninger og afskrivninger. 
 
Til at beregne netvirksomhedernes totalomkostninger, som anvendes som et input i 
benchmarkingmodellen, anvendes det samlede forrentningsgrundlag og en WACC-
forrentningssats. Ved at anvende denne metode, bliver netvirksomhedernes samlede 
kapitalomkostninger sammenlignelige i benchmarkingen, fordi alle investeringer, både 
historiske og fremadrettede, antages at have samme aktuelle alternativomkostning. 
 
I forhold til udmøntningen er forrentningsomkostningerne dog ikke forenelige med, 
hvordan forrentningen indgår i totalomkostningerne. Det skyldes, at netvirksomheder-
nes nye indtægtsrammer er baseret på to forskellige aktivbaser; fremadrettet aktivbase 
til forrentning og historisk aktivbase til forrentning. Til hver af de to aktivbaser hørte der 
en forrentningssats jf. § 2, stk. 8 og 9 i bekendtgørelse 969 af 27. juni 2018 om ind-
tægtsrammer for netvirksomheder.  
 
Forrentningsrammen bestå af den fremadrettede aktivbase gange fremadrettet for-
rentningssats (WACC) tillagt den historiske aktivbase gange historisk forrentningssats. 
Beregning af forrentningsrammen er angivet i ligning 7. 
 

LIGNING 7 | FORRENTNINGSRAMME FOR NETVIRKSOMHEDERNE 
 ,[ = '-.536-.��.�	3 ��+43�. ×0122 + ℎ����-�� 	3 ��+43�. × ℎ���. '�--.�����/ 
 
Kilde: Forsyningstilsynet. 
 

Forrentningssatsen for det historiske forrentningsgrundlag udgør den mindste af enten 
den lange obligationsrente plus 1 procentpoint eller netvirksomhedens gennemsnitlige 
mulige forrentning i årene 2012-2014, hvor den historiske forrentningssats ikke kan 
blive lavere end 0, jf. § 39, stk. 1 og 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at kapitalbindingsomkostningen i udmøntningsgrundlaget 
skal være den forrentningsramme, som også indgår i netvirksomhedens indtægtsram-
me.  
 
Begrundelsen for dette er, at kapitalbindingsomkostningen, hvis den beregnes ved 
regulatorisk aktivbase ganget fremadrettet forrentningssats, kan være højere end den 
fastsatte forrentningsramme. For nogle netvirksomheder, som i perioden 2012-2014 
havde en negativ forrentning, og dermed har fået indregnet en historisk forrentnings-
sats på 0 pct. i forrentningsrammen, kan dette indebære, at benchmarkingen vil ud-
mønte et større beløb til effektivisering af kapitalbindingsomkostningen, end netvirk-
somheden har fået indregnet i forrentningsrammen.  
 
Foruden forskellen mellem opgørelsen af kapitalbindingsomkostningerne i omkost-
ningsgrundlaget og udmøntningsgrundlaget, er det vigtigt at være opmærksom på, at 
der i opgørelsen af udmøntningsgrundlaget alene fratrækkes særlige omkostninger, 
som Forsyningstilsynet vurderer, er upåvirkelige for netvirksomheden. Det betyder, at 
omkostningstyper, som vurderes ikke sammenlignelige, men påvirkelige, vil indgå i 
udmøntningsgrundlaget. Det kan fx være omkostninger til fusion. 



 

 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at alle omkostninger som udgangspunkt bør ind-
gå i benchmarkingen. Det kan imidlertid være nødvendig at ensrette omkostnings-
grundlaget i forbindelse at foretage en retvisende sammenligning af netvirksomheder-
ne. Derfor bliver der korrigeret for ikke sammenlignelige omkostninger i omkostnings-
grundlaget, som anvendes til at fastsætte effektiviseringspotentialer til netvirksomhe-
derne.  
 
Omkostninger, som vurderes ikke at være sammenlignelige i forbindelse med bench-
markingen, er dog ikke nødvendigvis upåvirkelige for netvirksomhederne. Forsynings-
tilsynet vurderer, at netvirksomhederne har mulighed for at foretage effektiviseringer af 
de omkostninger, som netvirksomhederne kan påvirke. Derfor indgår alle omkostnin-
ger, der er påvirkelige, i udmøntningsgrundlaget. 

LOFT OVER EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALER 

Forsyningstilsynet skal i første reguleringsperiode fastsætte et loft over effektivise-
ringspotentialerne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen: 
 

”§ 52, stk. 1. Forsyningstilsynet fastsætter i første reguleringsperiode et loft for, hvor 

stor en netvirksomheds individuelle effektiviseringspotentiale kan være i procent.” 
 
Det fremgår ikke eksplicit af indtægtsrammebekendtgørelsen, hvordan loftet skal op-
gøres. Forsyningstilsynets vurderer, at der i bekendtgørelsen ikke er tale om et samlet 
loft for hele reguleringsperioden, da Forsyningstilsynet vurderer, at lovgiver i dette 
tilfælde ville have anvendt en mere præcis formulering, fx loft for første reguleringspe-
riode. 
 
Endvidere henvises der i de specielle bemærkninger til lovforslaget til Benchmarking-
ekspertgruppens anbefalinger om at anvende et loft over effektiviseringspotentialerne i 
første reguleringsperiode. Baggrunden for, at Benchmarkingekspertgruppen anbefaler 
et loft er, at benchmarkingmodellen i første reguleringsperiode fortsat er under udvik-
ling, og at det i første reguleringsperiode alene er muligt at anvende etårs data til 
benchmarkingen. Det betyder, at netvirksomheder, der har et enkelt uregelmæssigt 
regnskabsår kan risikere at få beregnet et særligt højt effektiviseringspotentiale og 
dermed et uhensigtsmæssigt højt effektiviseringskrav det enkelte år8. 
 
Benchmarkingekspertgruppen har således anset loftet som et øget forsigtighedshen-
syn, som knytter sig til den usikkerhed, der er i forbindelse med fastsættelsen af effek-
tiviseringspotentialerne et givent år. Forsyningstilsynet vurderer ud fra den betragtning, 
at loftet over potentialerne bør fastsættes for hvert enkelt år, og afspejle den usikker-
hed der er i forbindelse med at fastsætte netvirksomhedernes effektiviseringspotentia-
ler. 
 

 
8 Benchmarkingekspertgruppens afsluttende rapport side 132. 
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Forsyningstilsynet vurderer, at et hensigtsmæssigt loft over effektiviseringspotentialer-
ne er et vægtet gennemsnit af samtlige netvirksomheders fastsatte effektiviseringspo-
tentialer. Det betyder, at en netvirksomhed ikke kan få udmøntet effektiviseringskrav 
på baggrund af et effektiviseringspotentiale, der er større, end hvad netvirksomheder-
ne i gennemsnit får beregnet. 
 
Forsyningstilsynet er opmærksomt på, at et loft baseret på et gennemsnit af effektivi-
seringspotentialerne vil variere med størrelsen af de beregnede effektiviseringspoten-
tialer, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i forhold til loftets formål.  
 
Forsyningstilsynet har til næste år mulighed for at foretage en undersøgelse af, om 
fronten er blevet mere effektiv, og kan på denne baggrund undersøge, om netvirksom-
hederne har effektiviseret sig, eller om et eventuelt fald i effektiviseringspotentialerne 
er berettiget.   
 
Et vægtet gennemsnit af effektiviseringspotentialerne vil i årets benchmarking medfø-
re, at loftet over effektiviseringspotentialerne fastsættes til 19,83 pct.  
 
Et loft over de fastsatte effektiviseringspotentialer betyder, at en netvirksomhed ikke 
kan få udmøntet effektiviseringskrav på baggrund af et potentiale, der er højere end 
loftet. Får netvirksomheden i benchmarkingmodellen beregnet et effektiviseringspoten-
tiale større end det fastsatte loft, vil det være værdien af loftet, der vil indgå i fastsæt-
telsen af effektiviseringskravet. En netvirksomhed, der får fastsat et højt effektivise-
ringspotentiale i benchmarkingmodellen, vil således ikke få det fulde potentiale omsat 
til effektiviseringskrav, men alene få udmøntet effektiviseringskrav ud fra loftet.   

SIKRING MOD DOBBELTÆLLING 

Forsyningstilsynet skal i netvirksomhedens indtægtsramme for 2019 udmønte det 
højeste af det individuelle effektiviseringskrav og det generelle krav, jf. § 13 i indtægts-
rammebekendtgørelsen. 

SAMMENFATNING 

Metoden for udmøntning er angivet i ligning 8. 
 

LIGNING 8 | METODE FOR UDMØNTNING 
 $0,2 + 	0,025&2 	 ∙ ���.���3<.	 ∙ �65ø�����/�/-��6<3/ 

Kilde: Forsyningstilsynet. 

 
Det bemærkes, at netvirksomhederne med det valgte loft på 19,83 pct. ikke kan få 
beregnet et årligt effektiviseringskrav større end 2,23 pct. af udmøntningsgrundlaget.  
  



 

 

 

5. NOTAT OM R-KODER 

 
Forsyningstilsynet redegør i dette notat for det beregningsprogram, som anvendes til 
at beregne netvirksomhedernes individuelle effektiviseringskrav, og beskriver de R-
koder, der anvendes til at beregne benchmarkingmodellen. 
 
Til benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet i 2018 har Forsy-
ningstilsynet valgt at anvende en metode for beregning af netvirksomhedernes effekti-
viseringspotentialer benævnt Data Envelopment Analysis (DEA), som er en fagligt 
anderkendt metode, der anvendes blandt nationale og internationale regulatorer. 
 
Metoden anvender regnetekniske formler, som ikke er inkluderet som en del af stan-
dardpakken i Microsoft Excel. Derfor har Forsyningstilsynet valgt, at den nye metode til 
at beregne effektiviseringspotentialerne sker i statistikprogrammet kaldet ”R”. 

STATISTIKPROGRAMMET R 

Programmet R er et gratis software, som kan downloades på internettet via følgende 
hjemmeside: https://www.r-project.org/. 
 
Statistikprogrammets største fordele er mulighederne for databehandling og analyser, 
som er nødvendige i den anvendte metode for benchmarking. 

Programmets største ulempe er den visuelle præsentation, hvor Excel ofte er bedre til 
at give et dataoverblik, og til at illustrere hvordan talværdierne bliver summeret. For at 
sikre den størst mulig gennemsigtighed i metoden for benchmarking vil Forsyningstil-
synet udarbejde en Excel-projektmappe, der indeholder beregninger af netvirksomhe-
dernes totalomkostninger samt af de enkelte ydelser anvendt i modellen. 

TILFØJELSESPROGRAMMET R-STUDIO 

Forsyningstilsynet har valgt at anvende et tilføjelsesprogram kaldet for R-studio. Tilfø-
jelsesprogrammet R-studio er et gratis software, som kan downlades på internettet via 
følgende hjemmeside: https://www.rstudio.com/ 

Det skal bemærkes, at R-studio er et tilføjelsesprogram, som ikke kan installeres ale-
ne. Statistikprogrammet R skal installeres først, og dernæst kan R-studio installeres og 
tilføjes som en udvidelse til R. 
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I de R-koder, som Forsyningstilsynet har udarbejdet, kan der være enkelte komman-
doer, som ikke bliver læst ens i henholdsvis R og R-studio. Derfor anbefaler Forsy-
ningstilsynet, at udvidelsesprogrammet R-studio anvendes, når R-koder skal læses. 

FORSYNINGSTILSYNETS R-KODER 

Forsyningstilsynets R-koder (R-script) består af fire individuelle R-koder: 
 

− Benchmarkingmodel.R 
− Pakker.R 
− Datagrundlag.R 
− DEA-test.R 

BENCHMARKINGMODEL.R 
Denne R-kode indeholder de primære koder til Forsyningstilsynets benchmarkingmo-
del. For at kunne køre hele benchmarkingmodellen er det vigtigt, at alle fire R-koder er 
placeret i samme mappe på computeren.9 Dette skyldes, at koden indhenter komman-
doer og resultater fra de tre øvrige R-koder, hvilket skulle gøre de primære koder lette-
re at læse, hvis brugeren ikke ønsker at gå i dybden med hele modellen. For dem, der 
ønsker at kigge dybere ned i modellens bagvedliggende antagelser, kan de tre øvrige 
R-koder åbnes selvstændigt. 
 
Når koden køres, skal R-programmet have instruktioner om, hvor arbejdsmappen er 
placeret på computeren. Arbejdsmappen er den mappe hvori alle R-koder og alt data-
materiale er gemt. Når koden med ”setwd( choose.dir() )” bliver kørt, vil R automatisk 
bede brugeren om at angive, hvor arbejdsmappen er placeret på computeren. Be-
mærk, at der kan være enkelte tilfælde hvor boksen, som skal anvendes til at angive 
placeringen, ikke åbner op automatisk, men i stedet blinker nede i Windows’ Taskbar. 

PAKKER.R 
I standardindstillingerne i R og R-studio er det ikke muligt at foretage de beregninger, 
som skal anvendes for at foretage en beregning af en DEA-model. Benchmarkingmo-
dellen kan først køre, når de korrekte tilføjelsespakker er downloadet, installeret og 
aktiveret i R. Alle nødvendige pakker er derfor samlet i denne kode, og når koden bli-
ver udført, vil R automatisk tilføje de pakker, som er nødvendige for at køre Forsy-
ningstilsynets benchmarkingmodel i R. 

DATAGRUNDLAG.R 
For at gøre selve benchmarkingmetoden letlæselig og gennemskuelig har Forsynings-
tilsynet valgt at foretage datakonstruktioner i en særskilt kode kaldet for ’Datagrund-
lag.R’. I denne kode beregnes eksempelvis totalomkostninger, netkomponenter sum-
meres til norm-grid og spidsbelastningen bliver fastsat. For at give netvirksomhederne 
den størst mulige gennemsigtighed er de mest centrale beregninger fra datagrund-
lagskoden gengivet i en Excel-mappe ”Databeregninger i Excel”. Dermed vil netvirk-
somhederne lettere kunne gennemse materialet, og vurdere om der er fejl eller mang-

 
9 Det samme gør sig også gældende for alt datamateriale såsom indberetninger, aftagenumre, spids-

belastning, WACC m.m. 



 

ler i forhold til det datagrundlag, som netvirksomheden har indberettet til Forsyningstil-
synet.   

DEA-TEST.R 
I benchmarkingmetoden bliver den estimerede DEA-front testet for, om der er netvirk-
somhederne med en kraftig påvirkning af den målte effektivitet for hele branchen. 
Denne R-kode foretager disse tests og indeholder en test af signifikant påvirkning samt 
en test af superefficiens. Det skal bemærkes, at koderne ikke indeholder en mekanisk 
udelukkelse af netvirksomheder fra fronten, men at resultaterne af de tests, som bliver 
kørt, danner grundlag for en samlet vurdering af, om enkelte netvirksomheder skal 
udelukkes fra fronten. 


