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BILAG 1 TIL PUNKT 4 – RETSGRUNDLAG 
 

 

1.1. INDLEDNING 

1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for 

de betragtninger og vurderinger, som fremgår af Sekretariatet for Energitilsynets 

vurdering af sagen i tilsynsnotatet. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og 

med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres 

før eventuel praksis. I 2017 vedtog Folketinget en afgørende ændring af retsgrund-

laget for benchmarking og udmøntningen af effektiviseringskrav. Af hensyn til 

den samlede forståelse af retsgrundlaget i år, er der derfor indsat forklarende tekst, 

inkl. citat af lovbemærkninger sammen med lov- og bekendtgørelsesbestemmel-

serne herom. Gennemgangen afspejler endvidere hvilken betydning retskilden har 

for den samlede vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger 

af mere underordnet betydning, som udgangspunkt til sidst i gennemgangen. 

1.2. LOVGRUNDLAG 

2. En række bestemmelser i elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. 

april 2016 med senere ændringer) og i indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 

195 af 4. marts 2016) er relevante i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsy-

nets benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet og kvalitet i 

levering.  

3. Der er flere lovændringer siden lovbek. nr. 418, men særligt lovændring nr. 

662 af 8. juni 2017 har betydning for den fremadrettede benchmarking og fastsæt-

telse af effektivitetskrav, se nærmere herom i det følgende. 

4. Lovhjemlen til udstedelsen af den gældende indtægtsrammebekendtgørelse om 

fastsættelsen af effektiviseringskrav til netvirksomhederne følger af elforsynings-

lovens § 70, stk. 2, og § 70, stk. 10, jf. lovbek. nr. 418. Heraf fremgår det, at net-

virksomhederne reguleres ved en indtægtsramme under hensyn til den enkelte 

virksomheds effektiviseringspotentiale.  

§ 70, stk. 2: Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte 

virksomheder […] 
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§ 70, stk. 10: Inden for de i stk. 2 nævnte rammer fastsætter Energitilsynet årligt en indtægts-

ramme for hver af de berørte virksomheder under hensyntagen til den enkelte virksomheds effek-

tiviseringspotentiale. Såfremt en netvirksomhed eller regional transmissionsvirksomhed ikke 

overholder fristen for indsendelse af de nødvendige oplysninger eller afgiver mangelfulde eller 

fejlagtige oplysninger til brug for Energitilsynets fastlæggelse af indtægtsrammen og opgørelse af 

effektiviteten, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte indtægtsrammen og effektiviteten. Energitil-

synet kan for virksomhedens regning anvende uafhængig ekstern bistand til løsning af denne op-

gave. Den foreløbige værdifastsættelse bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt 

og dokumenteret. En eventuel efterfølgende justering af indtægtsrammen som følge af de ind-

sendte oplysninger vil ske for det næstfølgende regnskabsår.  

5. Elforsyningslovens § 70, stk. 11, jf. lovbek. nr. 418, indeholder endvidere en 

hjemmel for ministeren til at fastsætte regler om, at der ved opgørelse af effektivi-

seringspotentiale skal tages hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet 

med tilhørende ydelser, som netvirksomheden skal gennemføre som bevillingsha-

ver. Ministeren har udnyttet hjemlen til udstedelse af regler vedrørende benchmar-

king af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet og leveringskvalitet, jf. ind-

tægtsrammebekendtgørelsen. 

§ 70, stk. 11: Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der ved opgørelsen af effek-

tiviseringspotentialet skal tages hensyn til kvaliteten af den transport af elektricitet med tilhørende 

ydelser, som virksomheden skal gennemføre som bevillingshaver, jf. § 20, stk. 1. 

6. De nærmere regler ifølge elforsyningslovens § 70, er fastsat i bekendtgørelse 

om indtægtsrammer, nr. 195 af 4. marts 2016. 

7. Nævnte § 70 (lovændringens nr. 15) er ophævet med lovændring 662, jf. § 5. 

Ophævelsen af § 70 trådte i kraft den 1. august 2017, jf. § 5, stk. 3, men den gæl-

dende indtægtsrammebekendtgørelse forbliver i kraft, indtil den ophæves eller 

afløses af nye regler, jf. § 5, stk. 7. 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2-4. 

Stk. 2. § 1, nr. 13, og § 2, nr. 1-8 og 10, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 

Stk. 3. § 1, nr. 3, 4, 15, 16 og 18-22, træder i kraft den 1. august 2017. 

Stk. 4. § 1, nr. 11, træder i kraft den 1. januar 2018. 

Stk. 5. § 1, nr. 3, 4, 16 og 18-21, samt §§ 69-69 b i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs 

§ 1, nr. 15, har virkning for netvirksomheders indtægtsrammer fra 2018. De hidtil gældende regler 

i § 5, nr. 2 og 11, og §§ 69, 70, 70 a, 71, 74, 74 a og 76 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 418 af 25. april 2016, som ændret ved § 1, nr. 3, i lov nr. 1755 af 27. december 2016, finder 

anvendelse på netvirksomheders indtægtsrammer til og med 2017. 

Stk. 6. Den identitetsmæssige adskillelse efter § 20 b, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning som affat-

tet ved denne lovs § 1, nr. 10, skal være gennemført senest den 1. juli 2018. Navn og logo på 

tekniske installationer, herunder kabelskabe, vil dog først skulle udskiftes i forbindelse med ud-

skiftning af det pågældende anlæg. 

Stk. 7. Regler fastsat i medfør af §§ 69 og 70 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 

25. april 2016 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye reg-

ler, dog ophæves bekendtgørelse nr. 1001 af 20. oktober 2011 om transmissionsvirksomheders 
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og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uaf-

hængig systemoperatør. 

8. Det følger af lovændringens nr. 15, at §§ 69-70 a ophæves og i stedet indsættes 

en ny § 69, hvorefter bestemmelserne om benchmarking og effektiviseringskrav 

videreføres. Herefter skal netvirksomhedernes indtægtsrammer årligt reduceres 

med effektiviseringskrav, jf. § 69, stk. 4, nr. 1. Effektiviseringskravene vil i ud-

gangspunktet bestå af et generelt og et individuelt krav modsat gældende ret, der 

alene anvender individuelle effektiviseringskrav, jf. § 69, stk. 5, nr. 5, hvorefter 

ministeren fastsætter regler om generelle og individuelle effektiviseringskrav, 

herunder ved benchmarking. 

§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en indtægts-

ramme, som Energitilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med henblik på dækning af 

netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrent-

ning af den investerede kapital. 

Stk. 2. En netvirksomheds indtægtsramme udgør det højeste beløb, som netvirksomheden i et 

kalenderår kan oppebære ved indtægter fra drift af sin bevillingspligtige aktivitet. Den årlige ind-

tægtsramme fastsættes med udgangspunkt i en 5-årig reguleringsperiode, jf. dog stk. 7. 

Stk. 3. En netvirksomheds indtægtsramme fastsættes på baggrund af en omkostningsramme og 

en forrentningsramme, som indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5, og en række beløbs-

mæssige justeringer efter stk. 4, som ligeledes indregnes efter regler fastsat i medfør af stk. 5. 

Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbsmæssige justeringer uden 

for omkostningsrammen og forrentningsrammen: 

1) Fradrag som følge af effektiviseringskrav, utilstrækkelig leveringskvalitet og bindende midlerti-

dige prisnedsættelser, jf. § 72 b, stk. 1, 4. pkt. 

2) Forhøjelser til dækning af omkostninger til nettab og energispareindsatsen, jf. § 22, stk. 1, nr. 

5. 

3) Justeringer til dækning af en netvirksomheds tab som følge af en elhandelsvirksomheds mang-

lende betaling af beløb, der er faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt. 

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om indtægtsrammen og de ele-

menter, som indgår heri. Der fastsættes bl.a. regler om følgende: 

1) Hvilke indtægter der omfattes af en indtægtsramme, og hvilke omkostninger en indtægtsram-

me dækker, herunder indtægter og omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som 

regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder. 

2) Fastsættelse og justering af omkostningsrammen. 

3) Fastsættelse og justering af forrentningsrammen, herunder fastsættelse af aktivbaser og be-

regning og fastsættelse af forrentningssatser. 

4) Beregning af driftsmæssige afskrivninger. 

5) Fastsættelse af generelle og individuelle effektiviseringskrav, herunder ved benchmarking. 

6) Mål for leveringskvalitet og økonomiske konsekvenser af manglende overholdelse heraf. 

7) Indregning af bindende midlertidige prisnedsættelser. 

8) Indregning af omkostninger til nettab. 

9) Indregning af indtægter og omkostninger knyttet til netvirksomhedernes energispareindsats. 

10) Indregning af tab som følge af en elhandelsvirksomheds manglende betaling af beløb, der er 

faktureret i henhold til § 72 d, stk. 1, 1. og 2. pkt. 
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Stk. 6. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter endvidere regler om opgørelse og afvik-

ling af differencer mellem en netvirksomheds indtægtsramme og indtægter og i forhold til dæk-

ning af netvirksomhedens omkostninger til energispareforpligtelser. 

Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at den 5-årige regule-

ringsperiode, jf. stk. 2, 2. pkt., kan forlænges for den enkelte netvirksomhed med henblik på at 

opnå væsentlige og varige effektiviseringer. 

Stk. 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte regler om, at Energitilsy-

net for netvirksomhedens regning kan indhente uafhængig ekstern bistand til brug for fastsættel-

se af indtægtsrammen eller elementer, som indgår heri, og til brug for vurdering af, om en regule-

ringsperiode skal forlænges. 

9. Det følger imidlertid af de generelle lovbemærkninger, under pkt. 3.1.2.4.2, at 

det ikke er muligt at pålægge individuelle effektiviseringskrav for 2018: 

[…] 

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. lovforslagets § 1, nr. 14. 

[…] 

10. Der henvises her til bemærkningerne til § 69, stk. 5, nr. 5, hvoraf fremgår, at 

der for 2018 skal gælde en overgangsordning, fordi det ikke er muligt at indhente 

data til at fastsætte et individuelt effektiviseringskrav ved benchmarking i 2018.  

[…] 

Det er ikke muligt at fastsætte et individuelt effektiviseringskrav ved benchmarking i 2018. Der vil i 

stedet blive fastsat regler om, at netvirksomheden pålægges et ekstra effektiviseringskrav sva-

rende til 0,4 pct. af netvirksomhedens omkostningsramme. Kravet træder i stedet for det individu-

elle effektiviseringskrav og vil blive tillagt et generelt effektiviseringskrav. Der vil således være ta-

le om fastsættelse af et individuelt tillæg til det generelle effektiviseringskrav. Kravet på 0,4 pct. 

svarer til omkring halvdelen af den reelle årlige effektivisering, der er gennemført som følge af 

den nuværende benchmarking, når der tages hensyn til, at de tilladte indtægter i netvirksomhe-

der, der er bundet af forrentningsloftet, ikke ændres ved effektiviseringskrav. Halveringen er et 

forsigtighedshensyn, der begrundes i, at udmøntningen vil være helt uafhængig af den enkelte 

netvirksomheds potentiale. 

[…] 

11. Lovhjemlen for den gældende indtægtsrammebekendtgørelse nr. 195 af 4. 

marts 2016 er med lovændring nr. 662 af 8. juni 2017 ophævet pr. 1. august 2017. 

Der er imidlertid ikke udstedt en ny bekendtgørelse til afløsning heraf, i overens-

stemmelse med lovændringen, herunder særligt i overensstemmelse med førnævn-

te overgangsregler, som beskrevet i lovbemærkningerne til § 69, stk. 5. Sekretaria-

tet for Energitilsynet har derfor søgt og ved afgørelse af 21. august 2017 opnået 

dispensation til - for 2017 - at fravige den gældende indtægtsrammebekendtgørel-

ses regler om benchmarking af den økonomiske effektivitet, se nedenfor samt for 

den fulde tekst, se bilag 4 til tilsynsnotatet. Dispensationen gælder ikke leverings-

kvaliteten, som ikke er omfattet af førnævnte lovbemærkninger. Energitilsynet 
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skal derfor i forhold til kvalitet i leveringen fortsat arbejde efter de gældende reg-

ler, jf. også § 5, stk. 7, i lovændring nr. 662: 

[…] 

Stk. 7. Regler fastsat i medfør af §§ 69 og 70 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 

25. april 2016 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af nye reg-

ler, dog ophæves bekendtgørelse nr. 1001 af 20. oktober 2011 om transmissionsvirksomheders 

og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uaf-

hængig systemoperatør. 

[…] 

12. De gældende bestemmelser for benchmarkingen af netvirksomhedernes effek-

tivitet er fastsat i indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 28-29. Af § 28, stk. 1, og 

heraf følger det, at Energitilsynet skal foretage benchmarkingen årligt. 

§ 28: Energitilsynet benchmarker én gang årligt virksomhederne på deres økonomiske effektivitet 

og kvalitet i leveringen. 

13. Med § 28, stk. 2-3 i indtægtsrammebekendtgørelsen har Energitilsynet hjem-

mel til at indsamle relevante oplysninger fra netvirksomhederne samt til at håndte-

re mangelfulde, fejlbehæftede eller for sent indkomne oplysninger. 

Stk. 2: Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, der indsendes til Energitil-

synet, efter regler fastsat af Energitilsynet. 

Stk. 3: Såfremt en virksomhed indsender mangelfulde eller fejlbehæftede oplysninger, eller ind-

sender oplysningerne efter den fastsatte tidsfrist, kan Energitilsynet fastsætte foreløbige værdier. 

Energitilsynet kan, for virksomhedens regning, anvende ekstern bistand til værdifastsættelsen. 

De foreløbige værdier erstattes af virksomhedens egne tal, når disse er fremsendt til Energitilsy-

net med behørig dokumentation. 

14. Benchmarkingen skal minimum hvert fjerde år fra og med 2007 tages op til 

revision, jf. § 28, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

Stk. 4: Grundlaget for benchmarkingen tages fra og med regnskabsåret 2007 op til revision 

mindst hvert fjerde år med henblik på eventuelle justeringer og inddragelse af nye vurderingskri-

terier. 

15. Energitilsynet skal offentliggøre resultaterne af benchmarkingen samt den 

anvendte metode. Derudover skal energibesparende aktiviteter holdes ude af 

benchmarkingen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 5-6. 

Stk. 5: Resultaterne af benchmarkingen samt den anvendte metode for benchmarkingen offent-

liggøres af Energitilsynet. 

Stk. 6: Omkostninger til energibesparende aktiviteter, jf. § 16, stk. 3, indgår ikke i benchmarkin-

gen. 
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16. Energitilsynet skal årligt udmelde effektiviseringskrav, som er varige for så 

vidt angår økonomisk effektivitet og etårige for kvalitet i leveringen, jf. indtægts-

rammebekendtgørelsens § 29. 

§ 29: Fra og med reguleringsåret 2008 udmelder Energitilsynet årligt individuelle effektiviserings-

krav baseret på benchmarking af virksomhederne, jf. § 28, stk. 1. 

Stk. 2: Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af den økonomiske effektivitet, 

gennemføres som en procentvis varig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris eller 

rådighedsbeløb. Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af kvalitet i leverin-

gen, gennemføres som en procentvis 1-årig reduktion af den enkelte virksomheds reguleringspris 

eller rådighedsbeløb. 

17. For sent indberettede data eller korrektion af fejlbehæftede data, som først 

modtages efter den af Energitilsynet fastsatte frist, medtages først i det efterføl-

gende års benchmarking, jf. § 29, stk. 3. 

Stk. 3: Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger, jf. § 28, stk. 3, ville have givet an-

ledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen finde sted i forbindelse med 

Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende regulerings-

år. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen. 

18. Energitilsynet har fastsat regler for, hvilke oplysninger benchmarkingen skal 

baseres på og har fastsat en tidsfrist for indsendelse af disse oplysninger, jf. § 28, 

stk. 2-3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Der henvises til vejledningerne om 

henholdsvis kvalitet i leveringen og om netkomponenter på Energitilsynets hjem-

meside: 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/benchmark-kvalitet-i-

levering/ 

http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/benchmark-oekonomisk-

effektivitet/ 

19. Af indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår definition af fastsættelsen af årets 

reguleringspris jf. §§ 3, 7 og § 8: 

§ 3. Til netvirksomheder udmelder Energitilsynet hvert år ultimo december en indtægtsramme for 

hver enkelt virksomhed for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen beregnes på baggrund 

af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede 

mængde leveret elektricitet (kWh) for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen udgør det 

maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæssige ind-

tægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det forventede, jf. stk. 4, og ved uændret regule-

ringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret. Afvikling af eventuelle 

differencer, jf. § 29, stk. 3, påvirker ikke indtægtsrammen. 

Stk. 2. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtæg-

ter i 2004, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004, divideret med den leverede mæng-

de elektricitet i 2004. 
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§ 7. Reguleringspriser og rådighedsbeløb reguleres ved anvendelse af et sammenvejet indeks 

med 50 pct. lønandel og 50 pct. materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for 

ansatte i industrien (ILON2). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk 

vareforsyning (PRIS10). Energitilsynet udmelder kvartårligt det sammenvejede indeks. Ved be-

regningen af en virksomheds årlige reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, henholdsvis en virksomheds år-

lige rådighedsbeløb, jr. § 2, nr. 26, anses ændringer i det sammenvejede indeks at have virkning 

fra den første dag i det næstfølgende kvartal. 

Stk. 2. Såfremt Danmarks Statistik justerer indhold og dækningsområde for de anvendte indeks, 

vil Energitilsynet udmelde, hvorledes reguleringspriser og rådighedsbeløb herefter pristalsregule-

res med henblik på at sikre, at pristalsreguleringen i videst muligt omfang fortsætter på et tilsva-

rende grundlag. 

§ 8. Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne re-

guleringsår en årlig reguleringspris, jf. § 2, nr. 25, til hver virksomhed og til regionale transmissi-

onsvirksomheder tillige et årligt rådighedsbeløb, jf. § 2, nr. 26. Disse priser og beløb kan senere 

ændres, jf. §§ 12 og 13. 

1.3. ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS 

20. Energiklagenævnet har siden 2008 fastslået, at Energitilsynet er tillagt et vidt 

skøn ved fastsættelsen af effektiviseringskrav og at netvolumenmodellen anses for 

egnet til vurdering af netvirksomhedernes effektivitet og er i øvrigt baseret på 

saglige hensyn, jf. afgørelsen af 5. maj 2008
1
 og senest igen af 9. september 2015

2
: 

2008: 

[…] 

Efter en samlet vurdering finder Energiklagenævnet herefter ikke grundlag for at tilsidesætte 

Energitilsynets udmelding af effektiviseringskrav til klager som urimelig. Energiklagenævnet har 

herved lagt vægt på, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved fastsættelsen af effektiviserings-

kravet, at den af Energitilsynet valgte metode må anses for egnet til vurdering af elnetselskaber-

nes effektivitet og i øvrigt baseret på saglige hensyn, samt at der ikke ses at foreligge oplysninger 

om klagers særlige forhold, herunder oplysninger om klagers effektiviseringspotentiale, som kan 

føre til, Energitilsynets skøn i det konkrete tilfælde må anses for urimeligt. 

Herefter stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 27. september 2007. 

[…] 

2015: 

[…] 

Energiklagenævnet har i sin praksis vedrørende Energitilsynets udmeldinger af effektiviserings-

krav fastlagt, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved benchmarkingen af elnetselskaberne, og 

 
1 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 11-538, 11-539, 11-540. 

2 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-15-8-14. 
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at den af Energitilsynet valgte metode (netvolumenmodellen) må anses for egnet til vurdering af 

elnetselskabernes effektivitet og i øvrigt er baseret på saglige hensyn.  

[…] 

21. Endvidere fastslår Energiklagenævnet, at netvolumenmodellen samt korrekti-

onsmetoden for fordyrende rammevilkår er egnet grundlag for vurderingen af net-

virksomhedernes effektivitet, jf. afgørelsen af 20. april 2009:
3
 

[…] 

Det er endvidere Energiklagenævnets opfattelse, at anvendelse af netvolumenmodellen i kombi-

nation med korrektioner for fordyrende rammevilkår generelt medfører en individuel vurdering af 

selskaberne og deres effektiviseringspotentiale. 

[…] 

22. Energiklagenævnet stadfæstede tilsynets afgørelse om udmøntning af effekti-

vitetskrav i absolutte kronebeløb, jf. klagenævnets afgørelse af 20. april 2009
4
: 

Ekstrakt af tilsynets afgørelse af 27. oktober 2008 

[…] 

206. Eftersom indtægtsrammereguleringen sker ex post, kan det samlede krav på de påvirkelige 

omkostninger i realiteten også først omregnes til en procentsats af selskabets regulerings-

pris/rådighedsbeløb ex post – det vil sige for 2009 kan denne omregning først gennemføres præ-

cist i 2010. 

207. Derfor udmøntes de samlede krav på de påvirkelige omkostninger i praksis ved at omregne 

de individuelle procentvise krav på påvirkelige omkostninger til et absolut kronebeløb for hvert 

selskab. Det er disse kronebeløb, selskabernes indtægtsrammer varigt bliver reduceret med fra 

og med 2009. Forbrugerkompensationerne udmøntes tilsvarende ved at omregne de individuelle 

procentvise krav på påvirkelige omkostninger til et absolut kronebeløb for hvert selskab. Det er 

disse kronebeløb, selskabernes indtægtsrammer midlertidigt bliver reduceret med i 2009. Konse-

kvensen for selskaber, der modtager krav, er, at de må reducere tarifferne i overensstemmelse 

med den pålagte reduktion i indtægtsrammen. Der foretages ikke pristalskorrektion af det abso-

lutte kronebeløb, indtægtsrammen skal reduceres med i 2009.  

[…] 

23. Energiklagenævnet traf afgørelse den 6. juni 2011
5
, om klage fra KE Trans-

mission A/S over Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2010. Klagen omhand-

lede, at Energitilsynet havde vurderet, at omkostninger til kabelomlægning ikke 

kunne betragtes som ekstraordinære omkostninger i den økonomiske benchmark. 

Af afgørelsens side 12 fremgår:  

 
3 Energiklagenævnets afgørelser, j.nr. 1011-273, 1011-277, 1011-331. 

4 Energiklagenævnets afgørelser, j.nr. 1011-331 - 1011-335, 1011-277, 1011-279 - 1011-330, 1011-273. 
5 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-10-12-11. 
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[…] 

Energiklagenævnet kan endvidere tilslutte sig Energitilsynets betragtning om, at kabelomlægnin-

ger generelt må være en forventelig del af de driftsomkostninger, som et elnetselskab skal afhol-

de over en årrække. 

[…] 

24. Af samme afgørelse på side 7 fremgår desuden: 

[…] 

Et netselskab er således på forhånd bekendt med, at gæsteprincippet kan medføre omkostninger 

som følge af pålagte kabelomlægninger. 

[…] 

25. Energiklagenævnet stadfæstede i afgørelsen af 7. maj 2012 Energitilsynets 

afgørelse af 31. oktober 2011 om at undlade korrektion for geografisk fordyrende 

rammevilkår på vestkysten (korrosion, vindpåvirkning, stort antal decentrale pro-

duktionsenheder og manglende kundetæthed).  Energiklagenævnets afgørelse blev 

anket til byretten i Holstebro. Retten i Holstebro afsagde dom den 13. maj 2014 i 

sag nr. BS 7-1190/2011, hvor Energiklagenævnet blev frifundet
6
. Retten i Holste-

bro bemærkede bl.a., at: 

[…] 

Det fremgår dog samtidig af skønsrapporten, et eventuelle meromkostninger på grund af klima-

påvirkningen ofte vil være marginalomkostninger i forbindelse med de regelmæssige eftersyn. 

Dette underbygges af Energitilsynets analyse af korrosion, som ikke har påvist forøgede omkost-

ninger for virksomheder beliggende ved Vestkysten, og som skønsmændene har erklæret sig 

enige i. Det er endvidere påpeget i skønsrapporten, at virksomhedernes regnskaber ikke er ind-

rettet således, at eventuelle meromkostninger har kunnet udskilles. Virksomhederne har heller ik-

ke under sagen dokumenteret at have haft ekstraomkostninger til maling eller andet. 

[…] 

Det kan ikke i sig selv føre til en anden vurdering, at der efter ordningen, som var gældende forud 

for 2004, skete korrektion for fordyrende forhold for en virksomheds ekstraordinære driftsomkost-

ninger ved anlæg, der var placeret i et korrosivt miljø som for eksempel i nærheden af Vesterha-

vet. 

[…] 

er der heller ikke grundlag for at tilsidesætte Energiklagenævnets afgørelse om, at lav kundetæt-

hed eller decentral elproduktion ikke har været fordyrende rammevilkår, idet skønsrapporten 

tværtimod bekræfter den statistiske berettigelse af, at høj kundetæthed anses som et fordyrende 

rammevilkår. Der er herefter heller ikke grundlag for at antage, at Energiklagenævnets afgørelser 

skulle være i strid med reglen om pligtmæssigt skøn, lighedsgrundsætningen eller andre alminde-

lige forvaltningsretlige principper. 

 
6 Retssagen er i Energiklagenævnet journaliseret under j.nr. 1013-11-2. Sagen blev anket til landsretten, men er 

siden forligt, hvorefter byrettens dom står ved magten. 
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Det bemærkes herved, at der som led i en aftale med Elfor (nu Dansk Energi-Net) blev vedtaget 

en valgfri ændring af reguleringen af net- og transmissions-virksomhedernes indtægtsrammer fra 

og med 2004, som indebar en overgang fra omkostningsbestemte indtægtsrammer til indbyggede 

prisloft på 2004 niveau, og som samtlige net- og transmissionsvirksomheder valgte at overgå til. 

Den eventuelle forskel i de enkelte virksomheders fremtidige priser afhængig af deres prispolitik i 

2004 fremgik således som en forudsætning for den nye regulering, som virksomhederne kunne 

undlade at tilslutte sig, og som allerede af den grund ikke udgør en forskelsbehandling af en virk-

somhed. 

Eftersom den hidtidige adgang til korrektion for fordyrende forhold i tilfælde af en virksomheds 

ekstraordinære driftsomkostninger ved anlæg placeret i et korrosivt miljø blev forladt som led i 

den ændrede regulering, er dette således heller ikke udtryk for en administrativ praksisændring 

uden grundlag. 

Endeligt bemærkes, at det som anført ovenfor fremgår af bekendtgørelsen om indtægtsrammer 

for virksomhederne, at benchmarkingen baseres på virksomhedens egne oplysninger. Herefter 

<…>, er der heller ikke grundlag for at fastslå, at officialprincippet ikke er iagttaget. 

[…] 

26. Energiklagenævnet har truffet afgørelse om, at omkostninger til smart grid 

projekter
7
 på nuværende tidspunkt skal holdes ude af benchmarkingen som ekstra-

ordinære omkostninger, jf. afgørelse af klagesagen den 19. august 2013
8
: 

Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle omkostninger som udgangs-

punkt skal indgå i benchmarkingen, Energiklagenævnet finder dog, at benchmarkingen løbende 

skal tilpasses den teknologiske udvikling. Da teknologien endnu ikke er generelt udbredt, og da 

der alene foreligger et meget varierende og ufuldstændigt datagrundlag, finder Energiklagenæv-

net, at omkostningerne vedrørende fjernaflæste målere på nuværende tidspunkt skal holdes uden 

for benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 

Som anført ovenfor følger det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 6, at alle omkostnin-

ger som udgangspunkt skal indgå i benchmarkingen. Omkostningerne vedrørende smart grid skal 

derfor også på et tidspunkt indgå i benchmarkingen. Det er imidlertid Energiklagenævnets vurde-

ring, at omkostningerne til smart grid på baggrund af omkostningernes karakter, på nuværende 

tidspunkt skal holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. Energiklage-

nævnet har herved lagt vægt på, at den af Energitilsynet valgte metode til at indregne omkostnin-

ger til smart grid-løsninger efter nævnets opfattelse medfører en urimelig og misvisende påvirk-

ning af benchmarkingens resultat. Energiklagenævnet er herved enigt med klager i, at aktiviteter-

ne forbundet med smart grid ikke kan anses for netkomponenter i modellens forstand, og at om-

kostningerne hertil derfor alene vil forhøje selskabernes omkostningsniveau. Metoden vil derfor 

efter nævnets vurdering kunne føre til urimelige effektiviseringskrav. Energiklagenævnet har end-

videre lagt vægt på, at Energitilsynet udmelder varige effektiviseringskrav. En inddragelse af om-

 
7 Fjernaflæste målere er igen med i årets benchmarking, jf. tilsynets afgørelse om ”Model for forhøjelse af regule-

ringsprisen i forbindelse med netvirksomhedernes investering i fjernaflæste målere” af 29. september 2015. 

8 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-13-3-76. 
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kostninger til smart grid, uden en stillingtagen til hvorledes omkostningerne reelt skal behandles i 

netvolumenmodellen, og uden en stillingtagen til hvad, der nærmere forstås ved begrebet smart 

grid, kan således få længerevarende betydning for de berørte selskaber. 

27. Energiklagenævnet stadfæstede i 2013 tilsynets modelændringer (tærskelvær-

dier) i model for kvalitet i leveringen, jf. tilsynets afgørelse om effektiviserings-

krav til elnetselskaberne for 2013 samt bilag 8 om ”Modelændringer i model for 

kvalitet i leveringen”: 

Tilsynets afgørelse af 18. december 2012: 

[…] 

168. For at fastslå om selskaberne har en så høj afbrudshyppighed eller afbrudsvarighed, at de 

skal pålægges et krav, beregnes i modellen en række overordnede tærskelværdier og derefter en 

række individuelle (selskabsspecifikke) tærskelværdier. 

169. De overordnede tærskelværdier beregnes for både varighed og hyppighed for hvert af de fi-

re spændingsniveauer. Som grundlag for fastsættelsen af de overordnede tærskelværdier har 

Sekretariatet for Energitilsynet anvendt selskabernes indberettede data vedrørende både 2010 

og 2011. Hensigten hermed er at mindske effekten af eventuelle ekstreme observationer. Grun-

det relativt færre observationer for 70-170 kV end for de øvrige spændingsniveauer, har sekreta-

riatet for dette niveau tillige anvendt data for 2009. 

[…] 

172. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gennemsnit af de fire overordnede 

tærskelværdier. Både selskabernes fordeling af km elnet mellem de enkelte spændingsniveauer 

og selskabernes fordeling af kunder mellem de enkelte spændingsniveauer indgår som vægte 

ved denne beregning af de individuelle tærskelværdier. De to fordelinger indgår med samme 

vægt. 

[…] 

Bilag 8: 

[…] 

3. Opsummering 

På baggrund af ovenstående ændres benchmarkingmodellerne for kvalitet i leveringen på føl-

gende måde: 

- På aggregeret niveau foretages en modeljustering, således at 2011-modelændringen set 

over en årrække ikke markant ændrer det samlede krav, branchen bliver pålagt i benchmar-

kingen af selskabernes kvalitet i levering på aggregeret niveau. Modeljusteringen er foreta-
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get ved at ændre på fraktilen i forbindelse med fastsættelsen af de overordnede tærskel-

værdier fra 80 pct. til 83 pct. 

- På enkeltkundeniveau indføres en kontinuert kravudmøntning med en uændret neutral zone 

på 1 pct. og et kravloft for hhv. afbrudshyppighed og -varighed på 0,5 pct. for hvert spæn-

dingsniveau. Gradueringsparameteren fastsættes til 0,4. Dette medfører, at modelændrin-

gen så vidt muligt set over en årrække gennemsnitligt er neutral i forhold til det samlede 

kravniveau. 

[…] 

28. Klagenævnets stadfæstelse af den 19. august 2013: 

Energitilsynets afgørelse af 18. december 2012 ophæves, og sagen hjemvises for så vidt angår 

omkostningerne til SmartGrid og fjernaflæste målere med henblik på, at Energitilsynet foretager 

nye beregninger af effektiviseringskravene til de selskaber, der har haft omkostninger til Smart-

Grid-løsninger og fjernaflæste målere, således at omkostningerne til SmartGrid og fjernaflæste 

målere holdes ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 

29. Energiklagenævnet stadfæstede den 27. juni 2014
9
 Energitilsynets afgørelse af 

17. december 2013 for så vidt angår en ansøgning om ekstraordinære omkostnin-

ger vedr. omkostninger til kabelomlægning i forbindelse med metro city-ringen. 

Energiklagenævnet stadfæstede, at omkostninger til kabelomlægninger generelt 

ikke kan anses for ekstraordinære, da netvirksomhederne må påregne, at sådanne 

omkostninger løbende bliver nødvendige som følge af vejarbejder og byudvikling, 

jf. den 27. juni 2014
10

: 

[…] 

Energiklagenævnet finder anledning til at bemærke, at udeladelse af benchmarkingen af ekstra-

ordinære omkostninger er en skønsmæssig afgørelse, og at Energitilsynet som anført er forpligtet 

til at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. De anførte bagatelgrænser på 0,5 % af 

netvolumen og den absolutte grænse på kr. 2 mio. kan derfor alene anvendes som vejledende for 

skønsudøvelsen. Energitilsynet kan således ikke på grundlag af en regel alene fastsat i tilsynets 

praksis automatisk afskære ekstraordinære omkostninger under disse bagatelgrænser. 

Energiklagenævnet finder, at DONG er fremkommet med tilstrækkelige oplysninger om kabelom-

lægninger til, at nævnet kan vurdere, om der er tale om ekstraordinære omkostninger, og sagen 

hjemvises derfor ikke til Energitilsynet. Omkostninger til kabelomlægninger kan generelt ikke an-

ses for ekstraordinære, da elnetselskaberne må påregne, at sådanne omkostninger løbende bli-

ver nødvendige som følge af vejarbejder og som følge af byudvikling. Anlægget af Cityringen ad-

skiller sig i denne henseende efter Energiklagenævnets opfattelse ikke fra anden byudvikling. Det 

forhold, at selve det anlægsarbejde, som anlægsvirksomheden udfører, har en anden karakter 

end sædvanligt vejarbejde, kan ikke være afgørende, når DONG dog måtte forvente, at der inden 

for netområdet forekommer byudvikling.  

 
9 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 

10 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr. 1011-14-12. 

Side 12 af 89



Anlæg af metro kan næppe forventes at blive aktuelt i mange byområder i Danmark, og det skal 

derfor også tages i betragtning, om anlægsinvesteringen har en størrelse, som bevirker, at om-

kostningerne til kabelomlægninger skal betragtes som ekstraordinære. Energiklagenævnet er 

enigt med Energitilsynet i, at der må ses på de årlige afskrivninger, når omkostningerne sam-

menholdes med netvolumen, og nævnet finder ikke, at et beløb på kr. 1,6 mio., der alene udgør 

0,04 % af selskabets netvolumen, kan betragtes som ekstraordinært. Energiklagenævnet tiltræ-

der således Energitilsynets afgørelse af, at der i denne sag ikke er tale om ekstraordinære om-

kostninger.  

[…] 

30. Netvirksomhedernes omkostninger til etablering af datahubben udgør ikke 

væsentlige meromkostninger som følge af pålæg, som ligger ud over forpligtelsen 

til at drive nettene, og kan således ikke berettige forhøjelse af indtægtsrammen, jf. 

klagenævnets afgørelse af 28. oktober 2015
11

: 

[…] 

Energitilsynet har som forudsat i § 70, stk. 7, 3. pkt. indhentet udtalelse af 24. september 2012 fra 

Energistyrelsen om, hvorvidt der er tale om forpligtelser, der går ud over den generelle forpligtel-

se i henhold til § 20, stk. 1. Energistyrelsen udtalte, at det er styrelsens opfattelse, at de nævnte 

omkostninger til medarbejderudvikling og tilpasning af egne it-systemer ligger inden for de forplig-

telser, der følger af lovens § 20, stk. 1. 

Energiklagenævnet kan tilslutte sig Energitilsynets vurdering af, at klagerens omkostninger til 

konsulenttimer og interne timer samt uddannelse i forbindelse med indførelsen af datahubben ik-

ke skal betragtes som et pålæg efter elforsyningslovens § 70, stk. 7, der berettiger til forhøjelse af 

indtægtsrammen. 

Som det klare udgangspunkt må det som anført i Energiklagenævnets afgørelse af 12. maj 2014 

antages, at der med myndighedspålæg – eller pålæg fra Energinet.dk – menes individuelle pålæg 

i form af konkrete forvaltningsafgørelser og ikke generelle retsakter i form af f.eks. lovregulering, 

som tilfældet er i nærværende sag. 

Det er endvidere ikke grundlag for at antage, at klagerens omkostninger skal betragtes som væ-

sentlige meromkostninger, som følge af pålæg, som ligger ud over forpligtelsen til at drive nette-

ne, jf. elforsyningslovens § 20, stk. 1. Omkostningerne er relateret til etableringen af datahubben, 

som skal administrere måledata, hvilket også tidligere har henhørt under netvirksomhedernes 

forpligtelser. 

Der er således ikke i forarbejder til reglerne i elforsyningsloven om etableringen af datahubben 

holdepunkter for at antage, at netvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med indførelsen af 

datahubben eller virksomhedernes driftsomkostninger skal give adgang til forhøjelse af indtægts-

rammen. Tværtimod findes der i lovforslagets afsnit 4 om økonomiske og administrative konse-

kvenser for erhvervslivet en bemærkning om, at forslaget ikke vil betyde, at Energitilsynet vil kun-

ne forhøje netvirksomhedernes indtægtsrammer, da funktionskravene ikke medfører en væsentlig 

 
11 Energiklagenævnets afgørelse, j.nr 1011-14-166-36. 
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merudgift i forhold til dagens standard. Dette blev efterfølgende ændret, således at der rent fak-

tisk blev givet adgang til forhøjelse af indtægtsrammerne som følge af kravet om fjernaflæste el-

målere. Det er muligt, at lovgiver ikke har forudset alle omkostninger i forbindelse med etablerin-

gen af datahubben, men der er dog ikke i forarbejderne støtte for en antagelse om, at sådanne 

omkostninger skal betragtes som pålæg, der kan berettige til forhøjelse af indtægtsrammen. Der 

vil endvidere med indførelsen af datahubben fremkomme varige besparelser for netvirksomhe-

derne. 

På denne baggrund stadfæster Energiklagenævnet afgørelsen fra Energitilsynet. 

[…] 

31. To netvirksomheder klagede til Energiklagenævnet over Energitilsynets afgø-

relse af 20. december 2016 om effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 

2017. Klagerne er endnu ikke afgjort af Energiklagenævnet. NRGi Net A/S klager 

over, at Energitilsynet har givet afslag på virksomhedens ansøgning om udehol-

delse af ekstraordinære omkostninger som følge af etableringen af et nødstrømsan-

læg på Århus Universitetshospital (driftsomkostninger og afskrivninger). Hjerting 

El- og Vandforsyning klager over, at benchmarkingen ikke er baseret på sammen-

lignelige forhold mellem virksomhederne, at der savnes teknisk validering, og at 

der ifølge virksomheden mangler korrektion i driftsomkostningerne som følge af 

ekstraordinære omkostninger. 

32. Nævnte to klager fra NRGi Net a/s og fra Hjerting El- og Vandforsyning er 

ikke afsluttede i Energiklagenævnet. Status herfor er følgende: 

 

33. Begrundelsen for afslaget til NRGi Net a/s ved Energitilsynets afgørelse den 

20. december 2016 kan sammenfattes som følger: 

 

1. Udeholdelse af omkostningerne til nødstrømsanlægget ville alene have haft en helt marginal 

betydning for NRGi’s indtægtsramme og dermed for selskabets økonomi 

2. Benchmarkingmodellen indeholder andre mekanismer, der generelt kompenserer for even-

tuelle uhensigtsmæssigheder og atypiciteter i benchmarkingen. Der tages i udmøntningen af 

effektiviseringskrav flere forsigtighedshensyn. Således medregnedes i sidste års effektivise-

ringskrav alene en fjerdedel af det opgjorte effektiviseringspotentiale 

3. Ved sidste års benchmarking blev der endvidere foretaget et ekstra forsigtighedshensyn, 

hvor kravet efterfølgende er nedskrevet med yderligere 25 pct.  

4. Sekretariatet lægger endvidere i praksis vægt på om netvirksomhederne må påregne om-

kostningen. SET kan f.eks. henvise til sag om Metro City Ringen (J.nr. 1011-15-44-16) 

5. NRGI aflagde et revisorpåtegnet reguleringsregnskab for virksomhedens bevillingspligtige 

aktiviteter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 30, stk. 1, for årene 2014 og 2015 uden 

bemærkning fra revisor, inkl. nævnte omkostninger 

6. Den påklagede afgørelse har ikke betydning fremadrettet 

7. Energiklagenævnet har i sin praksis vedrørende Energitilsynets udmeldinger af effektivise-

ringskrav fastlagt, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn ved benchmarkingen af elnetselska-

berne, og at den af Energitilsynet valgte metode (netvolumenmodellen) må anses for egnet 

til vurdering af elnetselskabernes effektivitet og i øvrigt er baseret på saglige hensyn  

8. NRGi har, som den eneste, valgt selv at afholde omkostninger til nødstrømsanlæg, hvorfor 

en forudsætning for at medtage denne komponenttype i benchmarkingmodellen er fravæ-
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rende, idet en forudsætning er, at der er flere distributionsvirksomheder, som har denne type 

af netkomponent og de tilhørende omkostninger i deres reguleringsmæssige økonomi 

9. Eventuelle andre aktiviteter, der ligger udenfor bevillingen, skal som udgangspunkt udøves i 

andre selvstændige selskaber med begrænset ansvar, jf. elforsyningsloven § 47, stk. 4, hvil-

ket endvidere betyder, at sådanne andre aktiviteter ikke indgår i netvirksomhedens årsrap-

port efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 30, stk. 1.  

34. Sekretariatet har udtalt sig til Energiklagenævnet om l Hjerting El- og Vand-

forsynings påklage af Energitilsynets afgørelse den 20. december 2016 Sekretaria-

tets bemærkninger hertil kan sammenfattes som følger:  

 
”[…] Hjerting El- og Vandforsyning har hverken indsendt ansøgning om korrektion af ekstraor-

dinære omkostninger, ligesom Hjerting heller ikke er fremkommet med dette i forbindelse med 

høringen over udkastet til den påklagede afgørelse, Således har sekretariatet ikke udeholdt 

omkostninger som ekstraordinære i Hjertings omkostningsgrundlag, som anvendt i benchmar-

kingen. Sekretariatet for Energitilsynet forstår, at Hjerting El- og Vandforsyning tager dette til 

efterretning med nedenstående mail. I fortsættelse heraf anmoder Hjerting El- og Vandforsy-

ning imidlertid om en bekræftelse af, ”at den godkendte ekstraordinære omkostning til etable-

ring af fjernaflæste målere, skal modregnes en til en i evt. regulering af virksomhedens ind-

tægtsramme på baggrund af benchmarkingen.” For afklaring af dette spørgsmål, skal sekreta-

riatet henvise Hjerting El- og Vandforsyning til at rette henvendelse til Sekretariatet for Energi-

tilsynet herom, og skal samtidig minde om, at indberetningsfristen er 31. maj 2017. Vejledning 

til indberetning af data til den økonomiske benchmarking, maj 2017, kan ses på tilsynets hjemme-

side: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/benchmark-oekonomisk-effektivitet/. 

  

Endeligt bemærkes for god ordens skyld, at såfremt en virksomheds for sent indsendte oplys-

ninger giver anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen først finde 

sted i forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det 

næstfølgende reguleringsår. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genbereg-

ning af benchmarkingen, jf. § 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen.” 

 

1.4. ANDRE RETSKILDER 

35. Energistyrelsen har meddelt Energitilsynet dispensation fra indtægtsrammebe-

kendtgørelsens bestemmelser om effektiviseringskrav den 21. august 2017, hvor-

efter der alene skal udmeldes effektiviseringskrav for kvalitet i levering for 2018: 

[…] 

Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne til det fremsatte lovforslag (LSF 180) til lov nr. 662 af 8. ju-

ni 2017, at: 

”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 stedt for det individelle krav […]” 

Da benchmarkingen af den økonomiske effektivitet i 2017 i givet fald ville skulle anvendes til at be-

regne individuelle effektiviseringskrav for 2018, er Energistyrelsen enig i, at der ikke er grundlag for 

at foretage en benchmarking af den økonomiske effektivitet i 2017. 
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ENERGITILSYNET |  

Anderledes forholder det sig imidlertid med for benchmarking af leveringskvaliteten, som ikke er 

omfattet af ovennævnte lovbemærkning. 

Energitilsynet har tidligere ved brev af 28. april 2017 bedt Energistyrelsen præcisere om Energitil-

synet i 2017 skulle foretage en benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i leveringen, og om 

Energitilsynet skulle udmelde nedsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer for 2018 ved 

utilstrækkelig leveringskvalitet. 

Energistyrelsen besvarede henvendelsen den 18. maj 2017. Det fremgår bl.a. af besvarelsen, at 

Energinet.dk (der må menes Energitilsynet) skal følge gældende regler, indtil nye regler måtte væ-

re trådt i kraft. Det fremgår endvidere, at Energistyrelsen arbejder på en ny indtægtsrammebe-

kendtgørelse, som indeholder en model, hvorefter der foretages fradrag for leveringskvalitet i 2018 

og 2019 på baggrund af benchmark af kvalitet i leveringen foretaget efter de gældende regler. 

Det kan oplyses, at det fortsat er den model, der arbejdes efter. Benchmarkingen af kvalitet i leve-

ringen i 2017 og resultatet heraf forventes således at få betydning i den nye økonomiske regule-

ring. Energitilsynet skal derfor i forhold til kvalitet i leveringen fortsat arbejde efter de gældende reg-

ler, jf. også § 5, stk. 7, i lov nr. 662 af 8. juni 2017. 

Afgørelse 

Energistyrelsen kan dispensere fra kravet i § 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 

om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov i 

elforsyning om, at Energitilsynet skal foretage benchmarking af netvirksomhedernes effektivitet. 

[…] 
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19. december  2017 

Detail & Distribution 

17/00437 

IRT, KPH, LAA, RSHA 

 

SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

PUNKT 4 | BILAG 2 | TILSYNSMØDE 188, 19. DECEMBER 2017 

BILAG 2 TIL PUNKT 4 – HØRING 
 

 

1. Sekretariatet for Energitilsynet sendte ved mail af 23. oktober 2017 et udkast til 

tilsynsnotat, diverse bilag samt beregningsgrundlaget for benchmarkingen af 

netvirksomhedernes leveringskvalitet i høring hos elnetvirksomhederne og Dansk 

Energi. 

2. Netvirksomhederne fik frist til den 6. november 2017 til at indgive høringssvar 

til det fremsendte materiale. Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget 

høringssvar fra: 

 Dansk Energi 

 Radius Elnet A/S 

 SEAS-NVE A/S 

 TRE-FOR El-net A/S 

 Videbæk Elnet A/S 

 Læsø Elnet A/S 

 

3. Sekretariatet for Energitilsynets adressering af netvirksomhedernes høringssvar 

fremgår af bilag 3. 
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Til Energitilsynet 
 

Sendt pr. mail til post@energitilsynet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Energis høringssvar til "Effektiviseringskrav til netvirksomheder-
ne for 2018" 

Dansk Energis høringssvar til "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2018"7 

Dansk Energi modtog den 23. oktober 2017 udkast til afgørelse om ”Effektiviseringskrav til 

elnetselskaberne for 2018”. Dansk Energi vil gerne kvittere med dette høringssvar.  

 

Opsummering 

Energitilsynet gennemfører i 2017 for tiende gang en benchmarking af de danske elnetsel-

skaber. I modsætning til tidligere år foretages ingen benchmarking af elnetselskabernes 

økonomiske effektivitet, idet en ny økonomisk regulering indføres fra 2018. 

 

Energitilsynet vurderer, at 8 elnetselskaber havde en utilstrækkelig gennemsnitlig kvalitet i 

levering, og at 9 elnetselskaber havde en utilstrækkelig levering til enkelte kunder i 2016. 

 

Dette må bero på en vurdering fra Energitilsynet om, at mange danske el-forbrugere oplever 

en for lav kvalitet i leveringen af strøm på trods af, at Dansk Energis analyse viser, at den 

gennemsnitlige afbrudshyppighed pr. kunde i 2016 var 0,45 afbrud pr. kunde. Desuden var 

den gennemsnitlige afbrudsvarighed pr. kunde 19,9 minutter. Det svarer til en gennemsnitlig 

leveringssikkerhed for hele landet på 99,996 %. 

 

Danske elnetselskaber har mange års tradition for at sikre en meget høj leveringssikkerhed 

til alle danske elforbrugere. Det fremgår tydeligt af den seneste benchmarkingrapport (fra 

Dok. ansvarlig: TMP  
Sekretær:   
Sagsnr:  s2017-829  
Doknr: d2017-17774-8.0  
6. november 2017  
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CEER i 20161) hvor Danmark udmærker sig med noget nær europarekord i leveringssikker-

hed. 

 

På baggrund af den høje danske leveringskvalitet kan Dansk Energi ikke støtte den vurde-

ring og regulering af leveringskvalitet, som udkast til afgørelse lægger op til.   

 

Dansk Energi foreslår, at Energitilsynet inviterer til et samarbejde om en bedre metode til 

regulering af leveringskvalitet, som afspejler, at leveringssikkerheden i dag er så høj, at den 

samfundsmæssige gevinst forbundet med en yderligere marginalt højere leveringssikkerhed 

ikke modsvarer marginalomkostningerne derved.  

 

Endelig peger vi på, at Energitilsynets benchmarking indeholder en vægtning af data, som 

må betegnes som en metodefejl.  

 

Dansk Energis løsningsforslag 

Vi foreslår, at Energitilsynet tager initiativ til et samarbejde om en bedre metode til regulering 

af leveringskvalitet jf. vores høringssvar fra 25. oktober 2017 til bekendtgørelse om indtægts-

rammer. I høringssvaret om indtægtsrammer nævnes en række fokuspunkter for ny regule-

ring af kvalitet, som er konkrete anbefalinger til en bedre metode til benchmarking af leve-

ringskvalitet. 

 

Dansk Energi anbefaler blandt andet, at en tærskelværdi skal afspejle den ”strukturelle” leve-

ringskvalitet, som netvirksomheder har leveret de seneste 7-10 år, og som kan forventes i en 

længere fremtidig periode under hensyntagen til, at nettet gennemsnitlig bliver ældre i de 

kommende år.  

 

Det er Dansk Energis vurdering, at den ”strukturelle” leveringskvalitet ikke kan fastsættes jf. 

Energitilsynets metode. Energitilsynets gennemsnitlige tærskelværdi er baseret på den leve-

ringskvalitet, som de bedst stillede 83 pct. af de danske kunder oplevede i den korte 3-årige 

periode fra 2010 til 2012.  

 

Energitilsynets metode medfører, at forholdsvis mange netselskaber benchmarkes til at have 

en utilstrækkelig leveringskvalitet, selvom alle pågældende selskaber har en generelt god 

kvalitet i leveringen i både europæisk og dansk sammenhæng. Energitilsynets brug af en 83 

procentfraktil fra en periode (2010-20122) med historisk høj leveringskvalitet medfører, at 

netselskaber med mange tilfældige hændelser i et givet år bedømmes til at have utilstrække-

lig kvalitet. 

 

Der er behov for en mere nuanceret fastlæggelse af kvalitetsmål, som afspejler, at Danmark 

har en høj leveringskvalitet i forhold til andre lande (CEER, 2016) og som tager hensyn til 

                                                
1 6TH CEER BENCHMARKING REPORT ON THE QUALITY OF ELECTRICITY AND GAS SUPPLY, Brussels 2016 
2 Dansk Energi har foretaget en analyse af leveringssikkerhed i Danmark i perioden fra 2007-2016 på baggrund 
af nøgletal for kvalitet i leveringen indberettet til Energitilsynet. Analysen viser, at leveringskvaliteten var sti-
gende i perioden fra 2007 til 2014. I de seneste par år er leveringskvaliteten marginalt lavere end i perioden op 
mod 2014. Den vigende kvalitet skyldes formentlig stokastiske forhold, men der kan i kommende år forventes 
lidt flere aldersbetingede fejl som følge af, at distributionsnettet efter den massive kabellægning nu gradvis 
ældes 
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både stokastiske variationer i den målte årlige leveringskvalitet og at lidt flere aldersbetinge-

de fejl kan forventes i en årrække. En nuanceret fastlæggelse af kvalitetsmål kan også om-

fatte en vurdering af en eventuel ændret vægtning af den samfundsøkonomiske betydning af 

”afbrudshyppighed” og ”afbrudsvarighed”. Selv mindre ændringer i prioritering af disse kvali-

tetsmål har betydning for netselskabers omkostninger til beredskab, vedligeholdelse og inve-

steringer.     

 

Det skal tilføjes, at Energitilsynets benchmarking omfatter en vægtning af afbrudsdata med 

det enkelte elnetselskabs antal kunder og kilometer net. Sammenvægtningen er vanskelig at 

forstå, og må umiddelbart betegnes som en fejl, hvis det har været et forsøg på tage højde 

for rammeforhold omkring antal kunder og antal kilometer net. Sammenvægtningen sker 

nemlig inden for et selskabs eget område og ikke på tværs at selskaberne, som ville være 

den korrekte tilgang for at vægte forskellige elnetselskabers leveringskvalitet. 

 

Dansk Energi vurderer, at leveringssikkerheden i dag er så høj, at den samfundsmæssige 

gevinst forbundet med en yderligere marginalt højere leveringssikkerhed slet ikke modsvarer 

marginalomkostningerne derved.  

 

Dansk Energi står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 
 
 

Torben Møller Pedersen 
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Radius Elnet A/S 

Teknikerbyen 25 

2830 Virum 

Danmark 

 

Tlf. 70 20 48 00 

Fax 99 55 00 11 

 

www.radiuselnet.dk 

Cvr-nr.  29 91 54 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

6. november 2017 

 

Vores ref. mapje 

 

mapje@radiuselnet.dk 

Tlf.  99 55 46 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia, Danmark 

 

  

Energitilsynet 

Att. Kim Pham 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby  

   

   

 

Høringssvar vedr. udkast til afgørelse om effektiviseringskrav 
til elnetselskaberne for 2018 

 

Radius Elnet A/S fremsender hermed høringssvar til udkast til afgørelse om 

effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017. Radius tilslutter sig i øvrigt 

Dansk Energis høringssvar afsendt på vegne af branchen. 

 

Radius er tilfreds med, at benchmarkingen af den økonomiske effektivitet i år er 

suspenderet, så Energitilsynet kan fokusere på at udvikle en ny tidssvarende og 

robust model på baggrund af Ekspertgruppens anbefalinger. Dermed vedrører 

årets afgørelse om effektiviseringskrav alene sanktioner for svigtende kvalitet i 

leveringen. Der indføres en ny økonomisk regulering pr. 1/1 2018, hvorfor det er 

sidste år med effektiviseringskrav udmøntet under den nugældende regulering. 

 

I udkastet til Indtægtsrammebekendtgørelse udsendt i høring 22. september 

blev der lagt op til, at der fremadrettet skal anvendes en ny model til udmåling 

og sanktionering af leveringskvalitet. Radius mener imidlertid, at den foreslåede 

metode til udmåling og sanktionering af leveringskvalitet er problematisk. Der er 

efter Radius’ vurdering endnu ikke det nødvendige vidensgrundlag for at 

fastlægge en ny metode. Radius og branchen ved Dansk Energi har derfor 

foreslået, at Indtægtsrammebekendtgørelsen fokuseres på alene at fastlægge 

de overordnede rammer for regulering af leveringskvalitet og at der 

efterfølgende igangsættes en proces med udvikling af en ny model.  

 

 

Overordnede bemærkninger 

I afsnittene nedenfor følger en række overordnede bemærkninger til udmåling 

og sanktionering af leveringskvalitet. 

 

Fokus på leveringskvalitet – og på metoden  

Radius er principielt tilhænger af, at kvaliteten af netvirksomhedernes service 

synliggøres for at undgå ensidig fokus på omkostningseffektivitet. Dette kunne 

omfatte flere parametre som f.eks. personsikkerhed, svartider på henvendelser, 

tid på tilslutninger, forbrugertilfredshed, selskabernes overholdelse af gældende 

regler om intern overvågning mv. Radius har således også forståelse for at 

kvaliteten i levering skal måles og sanktioneres, da det er en væsentlig 

parameter for kvaliteten af det produkt som netselskaberne leverer til kunderne.  
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Radius har selv stor fokus på service og kvalitet i det produkt der leveres til 

kunderne, herunder leveringskvaliteten. Det vil Radius fastholde fremadrettet. 

Samtidig vil der være fokus på samspillet mellem den økonomiske 

benchmarking og kravene til leveringskvalitet. Det er derfor vigtigt, at metoden 

til udmåling og sanktionering af leveringskvalitet er rimelig, da krav i den nye 

regulering har både direkte og indirekte påvirkning på indtjeningen fremover. 

Det betyder også, at Radius vil prioritere området højt ud fra et ønske om, at 

den metode der anvendes er rimelig og samfundsmæssig hensigtsmæssig. 

 

Tiden er moden til en ny model 

Radius er kritisk over for forslaget til den ny metode fra udkastet til 

indtægtsrammebekendtgørelsen. Men Radius er enig i, at tiden er moden til en 

ny model til udmåling og sanktionering af leveringskvalitet. Radius opfordrede 

således allerede sidste år myndighederne – herunder Energitilsynet – til at 

underkaste den nuværende metode en revision.  

 

Radius mener, at Energitilsynet bør stå i spidsen for en proces med udvikling af 

en ny model. Udviklingen bør ske i samarbejde med branchen og eventuelt med 

inddragelsen af andre eksterne interessenter, så der kan fastlægges en robust, 

konsistent og retvisende model, der er langtidsholdbar. En model som samtidig 

kan fastlægge passende sanktioner ved svigtende leveringskvalitet, som er 

proportionale, så netselskaberne ikke presses til investeringer, der ikke er 

samfundsøkonomisk hensigtsmæssige. 

 

Datakvalitet  

Ligesom for den økonomiske benchmarking er det vigtigt, at de data der bruges 

til udmåling og sanktionering af leveringskvaliteten har en fornuftig kvalitet. I 

modsat fald er der en risiko for, at sanktioneringen af leveringskvalitet 

skævvrides pga. fejlbehæftede data.  

 

Med den metode Energitilsynet anvender, påvirkes selskaberne indbyrdes at 

hinandens indberetninger. Således er tærskelværdierne fastlagt på baggrund af 

alle selskabernes indberettede data. Energitilsynet bemærker i udkast til 

afgørelse, at de har gennemført en kontrol af data ved at sammenholde data 

med den indberetning om forsyningssvigt, der sker til Dansk Energi. Disse data 

bør naturligvis være 100% samstemmende. Data stammer imidlertid fra samme 

kilde – nemlig netselskabet egen indberetning, hvorfor dette ikke kan tages til 

udtryk for en egentlig kontrol, men derimod alene kan tages til udtryk for en 

simpel kvalitetssikring. En kontrol bør bestå i at indberetningerne efterprøves 

ved brug af eksterne datakilder eller ved kontrolbesøg på stikprøvebasis. 

Radius vil i øvrigt ikke undlade at bemærke, at en række selskabers 

indberetninger ser ganske bemærkelsesværdige ud.  

 

I forhold til den fremadrettede proces med udvikling af en ny model er det 

særligt problematisk, hvis kvaliteten af datagrundlaget ikke er i orden. 

Fejlbehæftede data har ikke blot betydning for sanktionerne for det enkelte 
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selskab i en given model. Det vil også indvirke på hvordan modellen opbygges 

med valg af variable og på analyserne af, om forskelle i rammevilkår har 

signifikant indflydelse på kvaliteten i leveringen.  

 

Radius vil opfordre Energitilsynet til at sikre en højere grad af konsistens og 

kvalitet i datagrundlaget – for leveringskvalitet såvel som for data til den 

kommende nye benchmarking model af de økonomiske effektivitet. I forhold til 

forbedring af datagrundlaget kan Energitilsynet med fordel inddrage branchen i 

forhold til at udpege problemstillinger og finde løsninger, der sikrer kvaliteten. 

 

Usikkerhed og forsigtighedshensyn 

Udmåling og sanktionering af leveringskvalitet er forbundet med usikkerhed, 

ligesom det gælder for den økonomiske benchmarking. Den mest centrale 

usikkerhedsfaktor ved leveringskvalitet er de naturlige variationer der er, når det 

kommer til fejl i nettet. Fejl er sjældne begivenheder og selv i et relativt stort net 

som Radius’ net vil naturlige variationer påvirke det samlede resultat for ét år. 

 

Energitilsynet anerkender, at der er usikkerhed forbundet med selve den 

statistiske model, men fremfører at der tages behørig højde for usikkerheden i 

forbindelse med udmøntningen af effektiviseringskrav. Radius er dog ikke enig 

i, at de tiltag der fremhæves tager højde for usikkerheden. F.eks. reducerer en 

korrektion for ekstraordinære omkostninger ikke usikkerheden. Det gør alene 

selskabernes omkostninger sammenlignelige. 

 

Radius vil opfordre Energitilsynet til at udvikle en mere robust model, der tager 

passende højde for usikkerheden i udmålingen, herunder også de naturlige 

variationer leveringskvaliteten er forbundet med. Der bør desuden anlægges et 

forsigtighedsprincip ved fastlæggelsen af krav, som anerkender usikkerheden i 

model og metode. Selve udmøntningen må beror på et element af subjektive 

valg og vurderinger. Ideelt set burde sanktionerne udmåles ud fra størrelsen af 

de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved ændringer i 

forsyningssikkerheden. Radius anerkender at det er vanskeligt at fastlægge 

dette niveau, men vil alligevel opfordre Energitilsynet til fremadrettet at lade 

overvejelser om de samfundsøkonomiske konsekvenser indgår ved 

fastlæggelsen af sanktionernes størrelse. 

 

Specifikke bemærkninger 

I afsnittet nedenfor følger en række mere specifikke bemærkninger til årets 

afgørelse. 

 

Uændret model – ej langtidsholdbar 

Energitilsynet anvender samme praksis til udmåling af krav i forhold til 

leveringskvalitet som de seneste år. I år får Radius for første gang i flere år 

økonomiske krav for svigtende kvalitet i leveringen. Det skyldes et ’uheldigt år’ 

med mange svigt, som ikke direkte kan tilskrives anlæggenes stand eller 

ændringer i de driftsmæssige prioriteringer i øvrigt. Dog spiller alderen på 

anlæggene en vis rolle for leveringskvaliteten.  
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Radius har tidligere fremført at de grundlæggende elementer i metoden synes 

valide. Det er således fornuftigt at udmåle leveringskvaliteten på opgørelser af 

afbrudshyppighed (SAIFI) og afbrudsvarighed (SAIDI), som er internationalt 

anerkendte mål. Men ud over disse grundlæggende elementer er der en række 

forhold i den nuværende metode, som kan problematiseres. Radius har tidligere 

fremført de fleste af kritikpunkterne som sammen med et par nye forhold 

beskrives nedenfor. Det er på denne baggrund at Radius finder at tiden er 

kommet til at der leves en gennemgribende revision af model og metode. 

 

Stærk tvivlsom sammenvejning af statistikområder 

Den sammenvejning af statistikområderne (jf. beskrivelsen afsnit 6.4, side 53+), 

der anvendes i metoden er ikke ny, men Radius savner et rationale for 

sammenvejningen. Den synes at være stærk tvivlsom ud fra en faglig 

betragtning. Radius har tidligere været af den opfattelse, at den sikrer, at der 

tages højde for de forskelle der er i sammensætningen af netselskabernes 

kunder og opbygning af nettet, som det også er beskrevet på side 54 i udkastet 

til afgørelse: 

Ved at fastsætte individuelle tærskelværdier for netvirksomhederne 

tages der hensyn til, at netvirksomhederne har forskellig 

kundesammensætning, og at elnettene i de tre statistikområder har 

forskellige afbrudskarakteristika. 

 

Et nærmere eftersyn af beregningen viser imidlertid, at dette ikke er korrekt. 

Problemet består i at sammenvægtningen sker inden for et selskabs eget 

område (på tværs af statistikområderne) og ikke på tværs af selskaberne, som 

ville være den rigtige tilgang for at fordele SAIFI og SAIDI korrekt. I bedste fald 

er den sammenvejning, der anvendes uden betydning for resultatet, men den 

må under alle omstændigheder betegnes som en fejl, som reelt ikke korrigerer 

for forskelle i rammevilkår.  

 

Den anvendte sammenvejning resulterer i individuelle tærskelværdier og en 

beregnet afbrudsvarighed, som ikke har nogen direkte fortolkningsmæssig 

implikation. Den fortolkning der er udlagt på side 53 om de faste tærskelværdier 

holder således ikke efter omregningen, hvilket er uheldigt. 

 

Radius står til rådighed for at uddybe problemstillingen ved sammenvejningen. 

 

Forskelle i rammevilkår 

Energitilsynets nuværende metode korrigerer reelt ikke for forskelle i 

rammeforhold, jf. beskrivelsen ovenfor. Dette er problematisk, da der er tale om 

forhold, som ligger uden for selskabets kontrol. Det kan eksempelvis have 

betydning for muligheden for at holde en høj forsyningssikkerhed hvordan 

netselskabets sammensætning af kunder er på forskellige spændingsniveauer 

og hvordan graden af bymæssighed er i netselskabets område. Desuden kan 

nettets belastning og antallet af km net potentielt kan have en betydning for 

muligheden for at levere en høj leveringskvalitet. Radius’ egne analyser viser, at 
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graden af bymæssighed har meget stor betydning for leveringskvaliteten. 

Kabler i byzoner har markant større fejlrate end kabler i landzone.  

 

Radius anbefaler, at betydningen af rammevilkår analyseres nærmere, når der 

skal udvikles en ny metode til udmåling og sanktionering af leveringskvalitet. En 

ny metode bør korrigere for forskelle i rammevilkår, så det sikres at 

netselskaberne reelt behandles ens ved reguleringen af leveringskvalitet. 

 

Tærskelværdi 

Radius finder ikke, at Energitilsynets tærskelværdi for leveringssikkerhed 

udtrykker en anerkendelse af Danmarks meget høje niveau for leveringskvalitet. 

Radius vurderer således, at tærskelværdien er sat højere end det 

samfundsøkonomisk optimale niveau. 

 

Radius anerkender, at det er en meget vanskelig opgave, at fastsætte det 

samfundsøkonomisk optimale niveau for leveringskvalitet og at der derfor kan 

være behov for at anvende en anden tilgang end en traditionel 

samfundsøkonomisk analyse. Men frem for den nuværende tilgang, hvor 

træskelværdien alene baseres på historiske data, der er bagud-skuende, så 

foreslår Radius, at tærskelværdien fastsættes ud fra et kombineret skøn over 

selskabernes fremadrettede leveringssikkerhed og deres historiske 

performance. Tærskelværdierne skal således sættes i forhold til den 

fremadrettede strukturelle leveringssikkerhed ved en ansvarlig og 

samfundsmæssig optimal asset management (udvikling og drift af nettet). En 

sådan tilgang vil være med til at sikre, at modellen ikke fremmer investeringer, 

der ikke er samfundsøkonomisk optimale. 

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at de nuværende tærskelværdier er fastsat på 

baggrund af en 3-årig periode på et tidspunkt, hvor leveringskvaliteten var 

atypisk høj. Det skyldes blandt andet, at de tre anvendte år var præget af færre 

havarier, færre entreprenørskader samt et unormalt lavt antal stokastiske 

afbrud, herunder færre skader som følge af blæst og vandindtrængning. Det 

strukturelle niveau for leveringskvaliteten set over en 40-årig periode, der 

matcher et ansvarligt og optimalt investeringsniveau er derfor reelt lavere end 

Energitilsynets tærskelværdi.  

 

Radius vil opfordre Energitilsynet til at indgå en dialog med branchen om 

fastlæggelse af tærskelværdier som et led i udviklingen af en ny model og 

metode. Der bør i den forbindelse være fokus på, at der stilles realistiske krav til 

leveringskvaliteten, som modsvarer et samfundsmæssigt hensigtsmæssigt 

niveau og som matcher de økonomiske rammer, der er fastlagt for 

netselskaberne i den øvrige regulering. 

 

Egne data og ekstraordinære omkostninger 

Radius har været i dialog med SET omkring ejendomme, som udlejes til 

Energinet.dk. Energitilsynets afgørelse vedr. indtægtsrammeudmelding for 
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Radius for 2005 – 2015 giver en beskrivelse af historikken og hvorfor 

ejendommene er placeret i Radius. 
 

Kilometer-opgørelsen over Radius elnet var ikke endeligt valideret, da Radius 

indberettede data til Energitilsynets måling af leveringskvalitet d. 31. marts 

2017. Derfor anvendte Radius 2015 ifm. indberetningen, jf. følgebrev til 

anmeldelsen. Energitilsynet anvender fortsat disse data. Radius vil anmode om, 

at SET i stedet anvender de elnet-strækninger, som blev anmeldt ifm. vores 

endelige indberetning af netkomponenter d. 31. maj 2017 (data for 2016). 

Nedenstående opgørelse over strækninger angiver netkomponenter finasieret 

af PSO-midler i parentes, disse strækninger er ikke medtaget i vores opgørelse 

af netkomponenter. 
 
Tabel 1: Alle Radius netkomponenter inkl. net finansieret af PSO-midler (2016) 

Spændingsniveau 2016 

0,4 kV 11.515 

10 kV 6.731 (+32) 

30 og 50 kV 734 (+7) 

 

Radius vil i øvrigt benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af, at 

Energitilsynets benchmarking fremadrettet anvender en konsistent behandling 

af omkostninger og netkomponenter finansieret af PSO-midler. 

 

 

Afsluttende bemærkninger 

Radius står til rådighed  

Radius ser frem til, at den nuværende model for måling og sanktionering af 

leveringskvalitet bliver underkastet en revision og at der på den baggrund 

udvikles en ny og mere robust og retvisende model. Udviklingen af en ny model 

bør ske i samarbejde med branchen og evt. med inddragelse af eksterne 

interessenter. Ved udviklingen bør der tages højde for kritikken af den 

nuværende model, herunder de forhold som er beskrevet i dette høringssvar.  

  

Radius står til rådighed for at bidrage konstruktivt til den fremadrettede proces. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Radius Elnet A/S 

 

 

Mads Paabøl Jensen  
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Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
post@energitilsynet.dk  

Høringssvar til udkast til afgørelse om "Effektiviseringskrav til 

netvirksomhederne for 2018" 

 

SEAS-NVE Net A/S har den 23. oktober 2017 modtaget udkast til afgørelse om 

"Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2018" i høring fra Sekretariatet for 

Energitilsynet.  

 

SEAS-NVE Net A/S tilslutter sig Dansk Energis høringssvar afsendt på vegne af 

branchen. Nedenstående har SEAS-NVE Net A/S anført selskabets specifikke 

supplerende bemærkninger til det fremsendte høringsudkast.  

 

Godkendte ekstraordinære omkostninger – fejl i bilag 5  

 

SEAS-NVE Net A/S har indberettet ekstraordinære omkostninger under kategorien 

”Omkostninger afholdt af 3. part” med 7.404.908 kr. Der er ligeledes fremsendt 

dokumentation på omkostningerne til Energitilsynet i mail af 15. september 2017.  

 

Derfor mener vi, at det er en fejl, at omkostninger afholdt af 3. part ikke fremgår i bilag 

5 tabel 1 ”Ekstraordinær omkostninger”, og at de ligeledes ikke er medtaget/modregnet 

i beregningen af påvirkelige omkostninger i regnearkene vedrørende kvalitet i levering.  

 

Vi bemærker, at det giver anledning til bekymring for nuværende samt ikke mindst 

fremtidig benchmarking, at vi en række år har kunne konstatere, at visse indberettede 

omkostninger ved en fejl ikke er håndteret korrekt i modtagne høringsudkast.  

 

Såfremt det fremsendte høringssvar giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, er 

Sekretariatet for Energitilsynet velkommen til at kontakte Karin Hansen, kas@seas-

nve.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Kjær   Karin Hansen 

Afdelingschef   Reguleringsspecialist 

ckj@seas-nve.dk  kas@seas-nve.dk 
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Sekretariatet for Energistilsynet  
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
 
 
 
 
 
 
Dato Ref. Direkte tlf.nr. Dok.nr. Cvr.nr. 

6. november 2017   1026748 20 80 63 97 

 
 

Høringssvar til ”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2018” 
 

TREFOR ELnet A/S afgiver nedenfor sine bemærkninger til det fremsendte høringsudkast til 
”Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2018” og kan udover vores egne vurderinger 
fuldt ud tilslutte os høringssvar udarbejdet af Dansk Energi. 
 
TREFOR El-net er bekymrede for tendensen til at skærpe kravene i leveringssikkerheden uden 
samtidig skelen til, hvor meget der skal investeres i nettet for at forbedre leveringssikkerheden. 
 
Der bør ske en samfundsøkonomisk afvejning af, hvor meget der skal investeres i at forbedre 
en i forvejen høj leveringskvalitet. Samfundsøkonomisk har det betydning, om det er varighe-
den af afbrydelser eller hyppigheden af afbrydelser, der har (størst) værdi. Valget mellem disse 
kan/vil betyde forskellige tilgange til D&V og investeringer. 
 
En lille bagatel i høringsudkastet. Tabel 15 angiver et krav på 5.000 kr. for TREFOR El-net, men 
ifølge tabel 2 og det vedhæftede regneark er det Verdo Hillerød El-net, der skal have kravet. 
 
Såfremt der måtte være spørgsmål eller behov for uddybning af vores høringssvar, står vi gerne 
til rådighed. 
 
 
Med venlig hilsen 
TREFOR El-net A/S 
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Videbæk Energiforsyning 
Godthåbsvej 3, 6920 Videbæk 

Telefon 97 17 16 88 – Fax 97 17 35 05. Giro 900-6834 

CVR-nr.: 31 24 27 11. E-mail: Videnergi@Videnergi.dk 

 

_________________________________________________________________________

_______________ 

 
 
 

 

Energitilsynet 

 

Att.: Kim Pahm 

 

 

Videbæk, den 31. oktober 2017 

 

 

Hermed Videbæk Elnets kommentar til Høringsnotatet vedrører benchmarking af net-virksomhedernes 

kvalitet i levering af elektricitet på aggregeret niveau samt benchmarking af kvalitet i levering af 

elektricitet på enkeltkundeniveau. 

 

I flg. Notatet har Videbæk Elnet A/S overskredet TV på Afbrudshyppigheden på enkeltkundeniveau på 

1-24kV siden, så vi bliver pålagt Effektiviseringskrav i 2018 på kr. 10.000,- 

 

Dette vil vi gerne gøre indsigelse imod. 

 

I 2016 har vi i alt haft 9 afbrydelser på 1-24 kV siden, heraf var de 7 varslet fra vores side. 

De sidste 2 afbrydelser skete hhv. som følge af 3. part i egen statistikområde og som følge af fejl/arbejde 

uden for eget statistikområde. 

Altså med andre ord, 2 afbrydelser vi ikke har haft indflydelse på. 

 

I det vi har indberettet, og i skema ”Enkeltkundeniveau Hyppighed 1-24kV” er disse 2 afbrydelser derfor 

også med. 

Det betyder at 1. og 2. afbrud udelukkende sker pga. disse 2 afbrydelser. 

Ligeledes er de også med i 3., 4. og 5. afbrydelse. 

Man kan derfor med god ret sige, at var disse 2 afbrydelser ikke forekommet, ville vores 

afbrudshyppighed se noget anderledes ud: 

 

0 afbrud  1868  

1 afbrud  58 

2 afbrud  5 

3 afbrud  421 

 

Jeg har forsøgt at synliggøre i regnearket, vedhæftet fil ”Antal elkunder afbrud HSL ALLE” hvilke 

kunder der har været afbrudt i de forskellige afbrydelser. Bemærk det er Afbrud 2016-385-01 og 2016-

385-09 der er de 2 afbrud forårsaget af andre. 

 

Ligeledes har jeg i skema ”Kopi af BM17 – leveringskvalitet_enkelt_niveau” forsøgt at synliggøre 

afbrydelserne. 

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lisbeth Jeppesen 

Videbæk Energiforsyning 
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Indsigelse vedrørende ”høringsudkast til effektiviseringskrav for netvirksomhederne for 2018 af 23. 
oktober 2017”, herunder specielt indsigelse imod det fastlagte effektiviseringskrav til Læsø Elnet A/S. 
 
Det er med stor undren, vi har modtaget effektiviseringskravet fra energitilsynet. Normalt når man får en 
bøde/straf er det for at få virksomheden til at have en mere hensigtsmæssig adfærd. Hele 
effektiviseringskravet som pålægges Læsø Elnet A/S for 2018 hidrører én afbrydelse den 15. december 
2016. 
 
Vi har i korrespondance med Dem i emails af 16. oktober 2017 og 17. oktober 2017 afgivet supplerende 
redegørelser for strømafbrydelsen den 15. december 2016 – korrespondancen er vedhæftet denne mail. 
 
Vi har også prøvet at gennemgå hændelsen efterfølgende, for at se, hvad vi kunne havde gjort bedre eller 
anderledes. Det vil sige muligheden for ingen afbrydelse, subsidiært en kortere afbrydelse. Vi har ikke 
kunnet fremkomme med en løsning til en anderledes håndtering eller handlinger, der ligger inden for en 
økonomisk forsvarlig ramme. 
 
Kort kan beskrivelse og årsag til strømafbrydelsen gengivet i emails af 16. oktober og 1. november 2017 
suppleres med følgende oplysninger: 

- Jeg har fået oplyst, at man i 1990, hvor det pågældende kabel er lagt, ikke kunne få disse i mere ca. 
1000 meters længde. Det passer også præcist med afstanden fra station 23, til hvor muffen var 
brændt.   Jeg har endvidere fået oplyst, at muffernes levetid ville overgå kablets. Som følge af, 
at grundvandet står højt i området, satte man ekstraordinært en lynlåsmuffe udover 
højspændingsmuffen. Jeg er ikke bekendt med, at andre netselskaber har gjort sådanne tiltag, for 
at beskytte den. Vi har således været ekstraordinært omhyggelige med arbejdets udførelse, selv 
om det her 26 år senere viste sig ikke at være nok. 

 
- Når der kommer en jordfejl i en fase, vil spændingen mellem jord og de to andre faser stige med √3 

eller 73%. Dvs. fra 11.500 volt til 20.000 volt. Denne unormale driftstilstand vil hurtigt kunne forøge 
antallet af jordfejl, selv om alle kabler og muffer er godkendt til 24000 volt. Da den første jordfejl 
kom, opstod den anden fejl i løbet af få sekunder ”5 til 20 sec”. Vi havde derfor ingen fysisk 
mulighed for at gribe ind.  
 

Vi syntes, at vi har udført ekstraordinær omhu for at undgå indtrængende vand, og at hændelsen var 
fuldstændig uforudsigelig, alderen på kabel og muffe taget i betragtning.  
 
Vi undrer os samtidig over, at man kan få frafald for effektiviseringskrav ved århundredets storm, når man 
ved, at den kommer før eller siden. Vi har netop nedgravet vores 20 Kilovolt net for at undgå nedbrud, og 
alder på kablet vil under normale omstændigheder ikke give anledning til kontrol/udskiftning. Vi føler, at vi 
har gjort en mere end almindelig indsats for at undgå strømafbrydelser, og at afbrydelsen derfor var 
uforudsigelig og ikke en følge af dårlig eller manglende vedligeholdelse, udskiftninger eller lignende.  
 
Subsidiært: 
Tiden der medgik til at finde fejlen og reparere den har været så kort som det var menneskeligt muligt. Se 
vedhæftet øvelses rapport af relevant hændelse som vi har indsendt til Energinet.  
 
Måtte jeg bede om en kvittering for modtagelse af denne mail. 
 
 
Med venlig hilsen 
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Hanne Krogh 
Læsø Elnet A/S 
 
 
 
 
Fra: Kim Pham (SET) [mailto:kph@energitilsynet.dk]  

Sendt: 23. oktober 2017 15:47 
Til: Kim Pham (SET) 

Cc: Thorbjørn Nejsum (SET); Rasmus Schnoor Hansen (SET); Linda Aaberg (SET) 
Emne: Høring af tilsynsnotatet "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2018" 

 
Til elnetvirksomhederne 
 
Hermed sender Sekretariatet for Energitilsynet udkastet til tilsynsnotatet "Effektiviseringskrav til 
netvirksomhederne for 2018" i høring blandt elnetvirksomhederne. 
 
Høringsnotatet vedrører benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering af elektricitet på 
aggregeret niveau samt benchmarking af kvalitet i levering af elektricitet på enkeltkundeniveau. 
 
Hvis der er kommentarer til Sekretariatet for Energitilsynets udkast til tilsynsnotatet, bedes disse 
fremsendes, så de er i Sekretariatet for Energitilsynets hænde senest mandag den 6. november 2017. 
 
Sekretariatet vil gerne fremhæve, at høringsperioden er i år kortere end ved tidligere års høring, men at 
indholdet i udkastet til tilsynsnotatet, bilagsmaterialet og Excel-dokumenterne er væsentlig reduceret. 
Dette skyldes, at elnetvirksomhederne i år alene bliver benchmarket på kvalitet i levering. 
 
Sekretariatet vil i lighed med tidligere år foretage en genberegning af modellerne efter høringsfristens 
udløb på baggrund af eventuelle nye oplysninger fra netvirksomheden. 
 
Sekretariatet for Energitilsynet skal gøre opmærksom på, at resultaterne af benchmarkingen kan ændre sig 
i høringsperioden. I år er det mindre sandsynligt, da der alene foretages benchmarking af kvalitet i levering, 
hvor resultaterne ikke på samme måde som ved økonomisk benchmarking, afhænger af ændringer 
foretaget af øvrige netvirksomheder i høringsperioden. 
 
Kravet fra årets benchmarking gennemføres som en 1-årig reduktion og påvirker dermed alene 
indtægtsrammen for 2018, jf. § 29, stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen.  
 
Vedhæftet denne e-mail er bilagsmaterialet samt Excel-dokumenter, der indeholder datagrundlaget for 
benchmarkingen af kvalitet i levering. 
 
Materialet vil endvidere blive lagt ud på Energitilsynets hjemmeside. 
 
Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til: 
 
Kim Pham; KPH@energitilsynet.dk; 41 71 54 23 
Rasmus Schnoor Hansen; RSHA@energitilsynet.dk; 41 71 54 11 
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19.december  2017 
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PUNKT 4 | BILAG 3 | TILSYNSMØDE 188, 19. DECEMBER 2017 

BILAG 3 TIL PUNKT 4 – ADRESSERING AF 
HØRINGSSVAR 
 

Sekretariatet for Energitilsynet (herefter sekretariatet) fremsendte ved mail af 23. 

oktober 2017 udkast til tilsynsnotat ”Effektiviseringskrav til elnetvirksomhederne 

for 2018” i høring hos netvirksomheder og Dansk Energi med høringsfrist den 6. 

november 2017. Energitilsynet fremsendte sammen med udkast til tilsynsnotatet 

også det bagvedliggende regneark, der indeholder beregninger af benchmarking af 

kvalitet i levering på henholdsvis aggregeret og enkeltkundeniveau. 

 

Sekretariatet har modtaget høringssvar fra følgende: 

 

 Dansk Energi 

 Radius Elnet A/S 

 SEAS-NVE Net A/S  

 TRE-FOR El-net A/S 

 Videbæk Elnet A/S 

 Læsø Elnet A/S 

 

Parternes høringssvar fremgår af bilag 2. 

 

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER TIL DANSK ENERGIS HØ-

RINGSSVAR 

Dansk Energi har indgivet høringssvar ved mail af 6. november 2017. Dansk 

Energi har anført følgende bemærkninger: 

1. Samarbejde om udviklingen af ny model for leveringskvalitet 

2. Beregning af tærskelværdier 

3. Sammenvægtning af afbrudsdata 

4. Modellens krav til højere leveringssikkerhed 

AD 1) 

Dansk Energi anfører, at de vil invitere Energitilsynet til et samarbejde om en 

bedre metode til regulering af leveringskvalitet, som afspejler, at leveringssikker-

heden i dag er så høj, at den samfundsmæssige gevinst forbundet med en marginalt 

højere leveringssikkerhed ikke modsvarer marginalomkostningerne derved. 

 

Sekretariatet noterer branchens tilbud om aktivt at deltage i et udviklingsarbejde. 

Side 32 af 89



ENERGITILSYNET |  

AD 2) 

Dansk Energi vurderer, at leveringssikkerheden i dag er så høj, at den samfunds-

mæssige gevinst ved yderligere marginalt højere leveringssikkerhed ikke modsva-

rer marginalomkostninger. 

 

Sekretariatet er ikke enigt i, at modellen for kvalitet i levering er et udtryk for en 

generel lav leveringssikkerhed blandt netvirksomhed. Sekretariatet er heller ikke 

enigt i, at modellen forsøger at hæve leveringssikkerheden yderligere.  

 

Branchen har allerede tilbage i 2013 tilkendegivet samme bekymringer, og i Ener-

gitilsynets afgørelse, af 17. december 2013, blev modellen for kvalitet i levering 

ændret. Således gik modellen fra årligt at genberegne tærskelværdierne til nu at 

anvende et sæt af fastelåste tærskelværdier. Dette betyder, at modellen for kvalitet 

i levering lige siden 2013 årligt har de samme tærskelværdier. Ligeledes betyder 

den nye metode, at netvirksomhedernes leveringssikkerhed ikke løbende skal for-

bedres for at undgå utilstrækkelig kvalitet i levering, men blot holdes på et niveau 

der ikke overskrider tærskelværdierne. 

AD 3) 

Dansk Energi anfører, at danske elkunder i løbet af 2016 oplevede 0,45 afbrud per 

kunde og en gennemsnitlig afbrudsvarighed på 19,9 minutter. På baggrund af den 

høje danske leveringskvalitet kan Dansk Energi ikke støtte den vurdering og regu-

lering af leveringskvaliteten, som fremgår af udkast til afgørelsen. 

 

Dansk Energi anfører uddybende, at Energitilsynets fastsatte tærskelværdier med-

fører, at forholdsvis mange netvirksomheder får beregnet krav for en utilstrækkelig 

leveringskvalitet. Derudover fremhæver Dansk Energi, at brug af 83-procentfraktil 

fra en periode med historisk høj leveringskvalitet medfører, at netvirksomheder 

med mange tilfældige hændelser i et givet år bedømmes til at have utilstrækkelig 

kvalitet. 

 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at modellen for kvalitet i levering anven-

der vægtede afbrud, da der opgøres normerede afbrud. Dette betyder, at hvert 

uvarslet afbrud vurderes som et fuldt afbrud, imens varslet afbrud normeres til et 

halvt afbrud og afbrud som følge af 3. part normeres til 0,1 afbrud. Samme metode 

anvendes til afbrudsvarighed, hvor modellen beregner normede afbrudsminutter 

for hver netvirksomhed. 

 

På baggrund af den normede tilgang er det vanskeligt at sammenligne Dansk 

Energis værdi for afbrudshyppighed på 0,45 afbrud per kunde, med de værdier 

som anvendes i Energitilsynets model for kvalitet i levering. Det samme er gæl-

dende for den af Dansk Energi anførte afbrudsvarighed på 19,9 minutter per kun-

de. 

  

Sekretariatet har foretaget beregninger af data for afbrudshyppighed og afbrudsva-

righed på aggregeret niveauet, som har dannet grundlag for Energitilsynets 

benchmarkingafgørelser i perioden 2013-2017, jf. Tabel 1. 
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TABEL 1 | GENNEMSNITLIG AFBRUDSHYPPIGHED OG AFBRUDSVARIGHED PER 

KUNDE ANVENDT I BENCHMARKING I PERIODEN 2013-2017 

 Spændings-

niveau BM2013 BM2014 BM2015 BM2016 BM2017 

Gns. 

BM13-17 

Tærskel-

værdi 

Hyppighed 

(antal) 

0,4 kV 0,024 0,023 0,024 0,021 0,021 0,023 0,039 

1-24 kV 0,259 0,197 0,198 0,223 0,232 0,222 0,312 

25-99 kV 0,074 0,073 0,054 0,083 0,062 0,069 0,104 

Varighed 

(minutter) 

0,4 kV 2,90 3,00 3,06 3,20 3,12 3,06 5,66 

1-24 kV 10,38 7,61 8,40 9,73 10,78 9,38 15,85 

25-99 kV 1,31 0,72 0,54 1,90 0,73 1,04 1,73 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Til beregninger af afbrudshyppigheder og -varigheder er der anvendt et vægtet gennemsnit af 

netvirksomhedernes individuelle afbrudshyppigheder og -varigheder, hvor antallet af kunder er anvendt 

som vægte. De individuelle afbrudshyppigheder og -varigheder er opgjort per kunde og baserer sig på en 

sammenvægtning af afbrud efter årsag. 

Tabel 1 viser, at de gennemsnitlige afbrudshyppigheder ligger under de tærskel-

værdier, der anvendes for de enkelte spændingsniveauer i modellen for kvalitet i 

levering, jf. de første tre rækker i tabellen. Fx har netvirksomhederne i perioden 

2013-2017 i gennemsnit haft 0,023 afbrud per kunde på 0,4 kV spændingsniveau, 

mens tærskelværdien er 0,039. En gennemsnitlig afbrudshyppighed på 0,023 sva-

rer til, at 1 ud af 44 kunder oplever et afbrud.  

  

Tabel 1 viser endvidere, at de gennemsnitlige afbrudsvarigheder ligger under de 

tærskelværdier, der anvendes for de enkelte spændingsniveauer i modellen for 

kvalitet i levering, jf. de sidste tre rækker i tabellen. Fx har netvirksomhederne i 

perioden i gennemsnit haft 3,06 afbrudsminutter per kunde på 0,4 kV spændings-

niveau, mens tærskelværdien er 5,66 minutter.  

 

Af de beregnede afbrudshyppigheder og -varigheder fremgår det, at netvirksom-

hederne tillades at afvige med ca. 50 pct. fra gennemsnittet før tærskelværdierne 

på de enkelte spændingsniveauer overskrides. Sekretariatet vurderer, at disse for-

hold i modellen for kvalitet i levering på aggregeret niveau tillader, at netvirksom-

hederne kan have regnskabsår med mange tilfældige afbrudshændelser, uden at 

netvirksomheden risikerer at blive vurderet til at have utilstrækkelig kvalitet i leve-

ring.  

 

For kvalitet i levering på enkeltkundeniveau vurderer sekretariatet ligesom oven-

for, at tærsklerne på enkeltkundeniveau giver rum til at have regnskabsår med 

mange tilfældige afbrudshændelser, uden at netvirksomhedens leveringskvalitet er 

utilstrækkelig.  
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Sekretariatet bemærker hertil, at tærskelværdierne i modellen for enkeltkundeni-

veau er fastsat på niveauer, hvor 2 eller flere afbrud anses som utilstrækkelig leve-

ringskvalitet på 0,4 kV niveau. På 1-25 kV er tærskelværdien sat til 4 eller flere 

afbrud. Sekretariatet bemærker tillige, at tærsklerne i modellen for enkeltkundeni-

veau er fastsat på niveauer, hvor alene afbrudshændelser, som har en varighed af 

240 minutter eller længere, bliver anset som utilstrækkelig kvalitet i levering. 

 

Sekretariatet har analyseret de data for afbrud, som netvirksomhederne har indbe-

rettet til benchmarkingen i perioden 2011-2017, med henblik på at vurdere Dansk 

Energis synspunkt om, at fastsættelse af tærskelværdier er baseret på afbrudsstati-

stik for en periode med høj leveringskvalitet. 

 

Tabel 2 viser de samlede afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder, som har været 

anvendt i modellen for kvalitet i levering. Værdierne i tabellen er baseret på en 

sammenvægtning af afbrud efter afbrudskategori, hvilket igen betyder, at værdier-

ne skal ses som normerede afbrud, hvor eksempelvis to varslede afbrud beregnes 

til ét normeret afbrud. 

TABEL 2 | SAMLEDE AFBRUDSHYPPIGHED OG –VARIGHED I PERIODEN 2010-2016 

Afgørelse 

Hyppighed i alt 

Målt efter antal  

Varighed i alt 

Målt i minutter 

BM11 (2010-data) 1.178.632 63.121.809 

BM12 (2011-data) 1.206.636 65.101.981 

BM13 (2012-data) 1.191.230 58.444.453 

BM14 (2013-data) 960.201 47.090.284 

BM15 (2014-data) 932.661 50.129.339 

BM16 (2015-data) 1.093.947 59.363.871 

BM17 (2016-data) 1.067.119 59.177.463 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

 

Energitilsynet har til fastsættelse af tærskelværdierne anvendt afbrudsstatistik fra 

benchmarkingafgørelserne i perioden 2011-2013 (data fra 2010-2012), jf. de første 

tre rækker i Tabel 2. Værdierne i Tabel 2 indikerer, at tærskelværdier i modellen 

baserer sig på afbrudsstatistik fra reguleringsårene 2010-2012 med relativt mange 

afbrud og flere afbrudsminutter set i forhold til årene 2013-2016. 

 

Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at tærskelværdierne, som anvendes i 

modellen for kvalitet i levering ikke er fastsat på et niveau, som giver uhensigts-

mæssige krav til netvirksomhederne. 
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AD 4) 

Dansk Energi anfører, at Energitilsynets benchmarkingmodel for kvalitet i leve-

ring omfatter en vægtning af afbrudsdata med den enkelte netvirksomheds antal 

kunder og kilometer net. Dansk Energi fremhæver, at denne vægtning er vanskelig 

at forstå, og at vægtningen umiddelbart må betegnes som en fejl, hvis det er et 

forsøg på at tage højde for rammeforhold omkring antal kunder og kilometer el 

net. 

 

Sekretariatet bemærker indledningsvist, at sammenvægtningen af afbrudsdata i 

forhold til antal kunder og kilometer net alene sker i modellen på aggregeret ni-

veau. 

 

I model for kvalitet i levering på aggregeret niveau indberetter netvirksomhederne 

afbrudshyppigheder og afbrudsvarighed på tre forskellige spændingsniveauer. For 

hvert spændingsniveau er det dermed muligt at følge, hvor mange afbrudshændel-

ser kunderne oplever, samt hvor mange minutter kunderne er afbrudt. 

 

Som tidligere nævnt anvendes der i modellen for kvalitet i levering normerede 

afbrud. I modellen for afbrudshyppigheden bliver de normerede afbrud divideret 

med antallet af kunder på det pågældende spændingsniveau, for at give et ’per 

kunde’-afbrudstal. Idet modellen anvender tre spændingsniveauer er der også tre 

forskellige mål for normerede afbrud per kunde – et for hvert spændingsniveau. 

 

For at måle om netvirksomheden har overskredet tærskelværdierne for hvert af de 

tre spændingsniveauer, sammenlignes de normerede afbrud per kunde med de 

fastsatte tærskelværdier. I Energitilsynets model for kvalitet i levering bliver den 

endelige overskridelse dog målt på et samlet niveau, hvorfor de tre spændingsni-

veauer samles til et fælles mål.  

 

Sammenlægningen af de tre afbrudstal til et samlet fælles mål kan ske enten ved 

brug af antal kunder eller kilometer net som vægte på de tre spændingsniveauer. 

Idet der ikke er entydige argumenter for at foretrække det ene sæt af vægte frem 

for det andet, anvender modellen for kvalitet i levering et simpelt gennemsnit af de 

to metoder. 

 

I Tabel 3 er angivet et taleksempel på den sammenvægtning, som anvendes i 

Energitilsynets model for kvalitet i levering. 
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TABEL 3 | TALEKSEMPEL PÅ SAMMENVÆGTNING AF AFBRUDSDATA 

Afbrudsårsag   0,4-1 kV 1-24 kV 25-99 kV I alt 

Antal kunder [a]  100 120 130 350 

Kilometer net [b]  50 10 25 85 

       

Normerede afbrud pr kunde [c]  0,020 0,340 0,050 - 

Tærskelværdi [d]  0,039 0,312 0,104 - 

Overskridelse [e]  c-d -0,019 0,028 -0,054 - 

       

Vægtet med antal kunder [f]   a*e/350 -0,005 0,010 -0,020 -0,016 

Vægtet med kilometer net [g]  b*e/85 -0,011 0,003 -0,016 -0,024 

Anvendt i modellen       (f+g)/2 -0,008 0,006 -0,018 -0,020 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Note: Tallene i tabellen er fiktive og er alene tiltænkt demonstration af beregningsmetoderne. 

Note: Ved negative overskridelser anses leveringskvaliteten at være overholdt, imens positive værdier 

betyder, at normerede afbrydelser overskrider tærskelværdien.  

Sekretariatet vurderer på baggrund af det ovenstående, at der ikke er en fejl i den 

måde, hvorpå antal kunder og kilometer net indregnes i modellen for kvalitet i 

levering. 

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER TIL RADIUS ELNETS A/S’ HØ-

RINGSSVAR 

Radius Elnet A/S (forkortet Radius) har indgivet høringssvar ved mail af 6. no-

vember 2017. Radius anfører følgende bemærkninger: 

1. Korrektion af antal kilometer ledningsnet 

2. Datakvalitet 

3. Usikkerhed og forsigtighedshensyn 

4. Uændret model 

5. Stærkt tvivlsom sammenvejning af statistikområder 

6. Forskelle i rammevilkår 

7. Tærskelværdi 

8. Udvikling af ny model 

AD 1) 

Radius bemærker, at der i høringsudkastet er anvendt en ikke endeligt valideret 

opgørelse. Radius anmoder derfor om at sekretariatet anvender, de elnetstræknin-

ger, som blev indberettet af 31. maj 2017 til den økonomiske benchmarking. 

 

Sekretariatet finder det korrekt, at de indberettede elnetstrækninger af 31. maj 

2017 skal lægges til grund for benchmarking af Radius’ kvalitet i levering. Æn-

dringerne medfører, at det endelige krav for Radius nedjusteres med 10.000 kr. og 

at det endelige krav til Radius for 2018 opgøres til 1.640.000 kr. 
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AD 2) 

Radius opfordrer Energitilsynet til at sikre højere grad af konsistens og kvalitet i 

datagrundlaget for data til den kommende nye benchmarkingmodel. Radius mener, 

at dataindberetningerne bør kontrolleres og fremhæver, at en kontrol bør bestå i, at 

indberetningerne efterprøves ved brug af eksterne datakilder eller ved kontrolbe-

søg på stikprøvebasis. 

 

Sekretariatet noterer sig, at Radius til brug for kommende ny benchmarkingmodel 

opfordrer til øget kontrol, og efterprøvning af indberetninger ved kontrolbesøg på 

stikprøvebasis. 

AD 3) 

Radius fremhæver, at udmåling af leveringskvalitet er forbundet med usikkerhed. 

Den mest centrale usikkerhedsfaktor ved leveringskvaltiet er ifølge Radius de 

naturlige variationer, der er, når det kommer til fejl i nettet. 

 

Radius finder, at modellen for kvalitet i levering ikke tager behørig højde for usik-

kerheden i forbindelse med udmøntningen af effektiviseringskrav. Radius frem-

hæver, at ekstraordinære omkostninger ikke er en korrektion for usikkerhed, men 

alene gør netvirksomhedernes omkostninger sammenlignelige. Hertil bemærker 

Radius, at der bør anlægges et forsigtighedsprincip ved fastlæggelsen af krav, som 

anerkender usikkerheden i model og metode. 

 

For uddybning af modellens tærskelværdier i forhold til de faktiske normerede 

afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder henvises til punkt 3 i sekretariatets 

adressering af Dansk Energis høringssvar. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet er ikke enig i, at modellen ikke tager behørig højde 

for usikkerhed. Som forsigtighedsprincipper indbygget i modellen kan nævnes, at 

der er et loft over kravet og at der anvendes en gradueringsfaktor ved udmålingen 

af effektiviseringspotentialet. 

 

Loft over kravet betyder, at der er et maksimum for hvor stort et potentiale der kan 

udmøntes. Konkret betyder dette, at kravet fra modellen for kvalitet i levering ikke 

kan overstige 4 pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostninger. Sekretariatet 

bemærker, at siden indførslen af de faste tærskelværdier, har ingen netvirksomhe-

der fået udmøntet det maksimale krav fra modellen for kvalitet i levering.  

 

Sekretariatet finder, at gradueringsfaktoren medfører, at andelen af netvirksomhe-

dens kunder, som overskrider tærsklerne vurderes mere lempeligt. Således vil en 

overskridelse på 1 procentpoint kun blive anset som 0,1 procentpoint overskridelse 

i modellen på aggregeret niveau. På enkeltkundeniveauet vil gradueringen medfø-

re, at 1 procentpoint overskridelse anses som 0,4 procentpoint overskridelse. 

 

I årets benchmarking af elnetvirksomhederne foretages alene en benchmarking af 

kvalitet i levering. Dette betyder, at der reelt ikke sker en sammenligning af om-

kostninger i årets benchmarking, men alene en vurdering af om netvirksomhederne 

individuelt har overskredet tærskelværdierne for utilstrækkelig leveringskvalitet. 

Når de ekstraordinære omkostninger holdes ude af årets benchmarking, er det 
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således ikke for at gøre omkostningerne sammenlignelige. Omkostningerne holdes 

alene ude som et forsigtighedshensyn i forhold til, hvilke omkostninger sekretaria-

tet vurderer, er påvirkelige for netvirksomheden.  

 

Sekretariatet bemærker afslutningsvist, at der alene er tale om et midlertidigt 1-

årigt krav, der udmøntes i netvirksomhedens indtægtsramme for 2018. Det midler-

tidige effektiviseringskrav skal anses som en kompensation til forbrugerne for 

utilstrækkelig leveringskvalitet i 2016. Kravet frafalder i indtægtsrammen for 2019 

og fremefter. 

AD 4) 

Radius anfører, at netvirksomheden for første gang i flere år får beregnet krav for 

svigtende kvalitet i levering. Radius er af den opfattelse, at dette skyldes et uhel-

digt år med mange svigt, som ikke direkte kan tilskrives anlæggenes stand eller 

ændringer i de driftsmæssige prioriteter i øvrigt. Radius mener dog, at alderen på 

anlæggene spiller en vis rolle for leveringkvaliteten. 

 

Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet viser, at netvirksomheder-

ne har mulighed for at afvige med mere end 50 pct. fra branchegennemsnittet før 

tærskelværdierne overskrides. Sekretariatet vurderer, at dette forhold i modellen 

for kvalitet i levering på aggregeret niveau tillader, at netvirksomhederne kan have 

regnskabsår med mange tilfældige afbrudshændelser, uden at netvirksomheden 

risikerer at blive vurderet til at have utilstrækkelig kvalitet i levering. For uddyb-

ning af beregninger henvises til punkt 3 i sekretariatets adressering af Dansk Ener-

gis høringssvar. 

 

Sekretariatet finder, at afbrudshændelser som kan tilskrives alderen på anlæggene 

skal inkluderes i benchmarkingen af kvalitet i levering. Formålet med benchmar-

king af netvirksomhedernes kvalitet i levering er netop at sikre, at netvirksomhe-

derne ikke reducerer deres omkostninger på bekostning af kvalitet i levering. Dette 

inkluderer også gamle anlæg som driftsmæssigt ikke er blevet prioriteret, men som 

stadig forårsager afbrudshændelser i nettet.  

AD 5) 

Radius påpeger, netvirksomheden savner et rationale for sammenvejningen af 

statistikområderne, der anvendes i metoden. Radius mener, at sammenvejningen 

synes at være stærk tvivlsom ud fra en faglig betragtning. Radius fremhæver yder-

ligt, at den anvendte sammenvejning resultater i individuelle tærskelværdier, som 

ikke har nogen direkte fortolkningsmæssig implikation. 

 

Der henvises til punkt 4 i sekretariatets adressering af Dansk Energis høringssvar. 

AD 6) 

Radius fremhæver, at Energitilsynets model for kvalitet i levering ikke korrigerer 

for forskelle i rammeforhold, og at dette er problematisk, da der er tale om forhold, 

som ligger uden for netvirksomhedens kontrol. Radius mener, at dette kan have 

betydning for muligheden for at holde en høj forsyningssikkerhed, da kundetæthed 

og graden af bymæssighed er forskellig for netvirksomhedernes forsyningsområ-

der. 
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Sekretariatet mener, at samtlige elforbrugere bør blive tilbudt samme høje standar-

der for leveringskvalitet. Særlige rammeforhold for netvirksomheden herunder 

graden af bymæssighed eller kundetæthed bør således ikke ændre på målsætningen 

om, at netvirksomhederne skal have samme høje leveringskvalitet. 

AD 7) 

Radius finder ikke, at Energitilsynets tærskelværdi for leveringssikkerhede ud-

trykker en anerkendelse af Danmarks meget høje niveau for leveringskvalitet. 

Radius fremhæver, at de nuværende tærskelværdier er fastsat på baggrund af en 3-

årig periode på et tidspunkt, hvor leveringskvaliteten var atypisk høj.  

 

Der henvises til punkt 3 i sekretariatets adressering af Dansk Energis høringssvar. 

AD 8) 

Radius mener, at Energitilsynet bør stå i spidsen for en proces med udvikling af en 

ny model, og at udviklingen bør ske i samarbejde med branchen og eventuelt med 

inddragelsen af andre interessenter. Derudover opfordrer Radius også til, at Ener-

gitilsynet indgår i dialog med branchen om fastlæggelse af tærskelværdier som et 

led i udviklingen af en ny model og metode. 

 

Sekretariatet noterer sig opfordringen fra Radius om udvikling af en ny model og 

metode for beregning af leveringskvaliteten blandt danske netvirksomheder, og ser 

positivt på branchens vilje til aktivt at deltage i udviklingsarbejdet. 
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SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER TIL 

SEAS-NVE NET A/S’ HØRINGSSVAR 

SEAS-NVE Net A/S (forkortet SEAS-NVE) har indgivet høringssvar ved mail af 6. 

november 2017. SEAS-NVE har anført følgende bemærkninger: 

 

1) Indberettet ekstraordinære omkostninger under kategorien ”Omkostninger 

afholdt af 3. part” på 7.404.908 kr. er ikke medtaget i bilag 5, tabel 1, og 

indgår ligeledes ikke i beregningen af de påvirkelige omkostninger. 

AD 1) 

Sekretariatet finder det korrekt, at omkostningen afholdt af 3. part på 7.404.908 kr. 

er ekstraordinær i årets benchmarking og beløbet vil derfor blive indført i bilag 5, 

tabel 1, samt i beregningen af SEAS-NVE´s påvirkelige omkostninger. 

 

Sekretariatet bemærker, at SEAS-NVE ikke får beregnet et krav i årets benchmar-

king af netvirksomhedernes kvalitet i levering, og derfor har denne korrektion ikke 

nogen økonomisk betydning for virksomhedens indtægtsramme. 
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SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

TREFOR ELNET A/S’ HØRINGSSVAR  

TREFOR Elnet A/S (forkortet TREFOR) har indgivet høringssvar ved mail af 6. 

november 2017. TREFOR har anført følgende bemærkning: 

 

1) Fejl i afgørelsen vedrørende en tabel hvor TREFOR fejlagtigt fremtræder i 

stedet for Verdo Hillerød El-net. 

AD1)  

Som følge af TREFORs høringssvar har sekretariatet ændret den pågældende nav-

nefejl i tabel 15 i udkast til afgørelse.  
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SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS BEMÆRKNINGER TIL 

VIDEBÆK ELNETS A/S’ HØRINGSSVAR  

Videbæk Elnet A/S (forkortet Videbæk) har indgivet høringssvar ved mail af 31. 

oktober 2017. Videbæk har anført følgende bemærkning: 

 

1) Korrektion af afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau. 

AD 1)  

Videbæk oplyser, at der i modellen for afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau på 

1-24 kV niveau ikke er taget tilstrækkeligt højde for to afbrudshændelser, der hen-

holdsvis skyldes afbrud forsaget af 3. part og fejl uden for eget statistikområde. 

Videbæk ønsker på den baggrund at få korrigeret deres afbrudshyppighed i model-

len. 

 

Sekretariatet har siden afgørelsen vedr. effektiviseringskrav til elnetvirksomheder-

ne for 2014 taget individuelt højde for en utilsigtet uhensigtsmæssighed i bench-

markingmodellen på kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau, jf. afgørelsens 

bilag 7, pkt. 7.5.  

 

Sekretariatet korrigerer netvirksomhedens afbrud på enkeltkundeniveau, hvis net-

virksomheden indsender oplysninger om de særskilte afbrud, hvor kunder berøres 

af afbrud som følge af 3. part og afbrud uden for eget statistikområde. Sekretariatet 

vurderer, at Videbæks fremsendte dokumentation og redegørelse for den ønskede 

korrektion er fyldestgørende, og sekretariatet har derfor korrigeret Videbæks af-

brudsstatistik for afbrudshyppighed for enkeltkunder på 1-24 kV niveau.  

 

Sekretariatet har indført denne korrektion i benchmarkingen af Videbæks kvalitet i 

levering. Ændringerne medfører, at det endelige krav for Videbæk nedjusteres 

med 10.000 kr. og at det endelige krav til Videbæk for i 2018 er på 0 kr. 
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SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER TIL LÆSØ ELNET A/S’ HØ-

RINGSSVAR 

Læsø Elnet A/S (forkortet Læsø) har indgivet høringssvar ved mail af 6. november 

2017.  Læsø har anført følgende bemærkninger: 

 

1. At der er tale om et afbrud som følge af force majeure, hvorfor Læsø Elnet er 

undrende over, at netvirksomheden får beregnet et effektiviseringskrav for 

kvalitet i levering, når netvirksomheden har haft de bedste intentioner. 

AD 1) 

Læsø har oplyst, at de den 15. december 2016 oplever afbrud som følge af en jord-

fejl i distributionsnettet. Jordfejlen forårsager forøget belastning i elnettet, hvorfor 

der opstår endnu en jordfejl som følge af den første. Begge fejl skyldes ødelagte 

muffer. Det er Læsøs vurdering, at årsagen til hændelsen er vandindtag i den ene 

af de to muffer. Dette til trods for at mufferne er påført lynlåsmuffer, som ekstra 

beskyttelse mod forhøjet grundvand.  

 

Sekretariatet vurderer på baggrund af det forelæggende grundlag, at de 2.691 af-

brud, som Læsø har indberettet som force majeure, ikke kan kategoriseres som 

afbrud som følge af force majeure. Sekretariatet finder, at der er tale om 2.691 

uvarslet afbrud. 

 

Sekretariatet lægger i vurderingen særlig vægt på, at det er netvirksomhedens op-

gave at drive og vedligeholde distributionsnettet under de specifikke forhold, som 

gør sig gældende i netvirksomhedens distributionsområde. Sekretariatet finder, at 

samtlige elforbrugere i hele Danmark bør blive tilbudt samme høje standard for 

leveringskvalitet, om end forbrugerne bor i forskellige dele af landet. 

 

Sekretariatet har noteret sig, at det er Læsøs opfattelse at hændelsen var uforudsi-

gelig taget alderen på kablerne og mufferne i betragtning. Sekretariatet finder ikke, 

at den forventede levetid på en netkomponent kan lægges til grund for, om en af-

brudshændelse kan kategoriseres som værende uforudsigelige eller ej. Sekretaria-

tet vurderer, at afbruddene skal kategoriseres som uvarslet afbrud.  

 

Sekretariatet lægger i vurderingen vægt på en række forhold, som ifølge Energitil-

synets praksis skal gøre sig gældende, for at et afbrud kan anses for at være forår-

saget af force majeure, jf. Energitilsynets indberetningsvejledning til benchmar-

kingen af kvalitet i levering.  

 

Det fremgår af vejledningen, at et afbrud forårsaget af force majeure skal være et 

afbrud som følge af ekstreme vejrforhold eller en enkeltstående hændelse, der er af 

fuldstændig uforudsigelig karakter. Endvidere skal det specifikke afbrud være 

forårsaget af en hændelse, som netvirksomheden ikke kunne have forudset, og 

som netvirksomheden ikke har haft mulighed for at gardere sig i mod. 

 

Sekretariatet finder ikke, at afbrudshændelsen er forårsaget af ekstreme vejrfor-

hold, da der ifølge DMI alene har været én storm i 2016 – stormen Urd af 27. de-

cember 2016. Det er ej heller sekretariatets vurdering, at der er tale om en hændel-
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se af uforudsigelig karakter, da forhøjet grundvand må antages at være et generelt 

forhold, som flere netvirksomheder skal forholde sig til i forbindelse med at drive 

elnet i Danmark.  

 

Sekretariatet konstaterer, at Læsø er af den opfattelse at netvirksomheden har op-

levet en enkeltsående hændelse i det, at omfanget af hændelsen skyldes en række 

uheldige omstændigheder, og at hændelsen er opstået til trods for montering af 

lynlåsmuffer. Sekretariatet finder imidlertid, at andre netvirksomheder ligeledes 

kan have været i samme situation som Læsø, da den øgede belastning i nettet ved 

jordfejl, generelt kan være medvirkende til at skabe nedbrud i andre dele af nettet. 

 

Sekretariatet vurderer således ikke, at hændelsen kan kategoriseres som force ma-

jeure. Sekretariatet finder, at der er tale om 2.691 uvarslet afbrud. 

 

Læsø får i årets benchmarking beregnet et samlet krav på i alt 80.000 kr. 

 

Sekretariatet bemærker afslutningsvist, at der alene er tale om et midlertidigt 1-

årigt krav, der udmøntes i netvirksomhedens indtægtsramme for 2018. Det midler-

tidige effektiviseringskrav skal anses som en kompensation til forbrugerne for 

utilstrækkelig leveringskvalitet i 2016. Kravet frafalder i indtægtsrammen for 2019 

og fremefter. 
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Energistyrelsen 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Sekretariatet for Energitilsynet 

Att. Kim Pham 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

 

Vedr. opklarende spørgsmål angående benchmarking af netvirksomhedernes 

kvalitet i leveringen 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har ved brev af 28. april 2017 bedt Energistyrelsen 

om at præcisere, om Energitilsynet i 2017 skal foretage en benchmarking af 

netvirksomhedernes kvalitet i leveringen, og om Energitilsynet skal udmelde 

nedsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer for 2018 ved en utilstrækkelig 

leveringskvalitet. 

 

Det følger af § 28, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 om 

indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

omfattet af lov om elforsyning, at Energitilsynet én gang årligt benchmarker 

virksomhederne på bl.a. kvalitet i leveringen. 

 

Det følger endvidere af § 29, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse, at Energitilsynet 

årligt udmelder individuelle effektiviseringskrav baseret på benchmarking af bl.a. 

kvalitet i leveringen. 

 

Energitilsynet skal følge de gældende regler, herunder i forhold til benchmarking af 

kvalitet i leveringen og udmelding af individuelle effektiviseringskrav på baggrund 

heraf, indtil nye regler måtte være trådt i kraft.  

 

Energistyrelsen kan herudover oplyse, at energi-, forsynings- og klimaministeren 

den 29. marts 2017 har fremsat et lovforslag L 180, som bl.a. foreslår indført en ny 

økonomisk regulering af netvirksomhederne. Det fremgår af det fremsatte 

lovforslag, at de nye regler om økonomisk regulering har virkning for 

netvirksomhedernes indtægtsrammer fra 2018. 

 

Under forudsætning af at lovforslaget vedtages, vil der derfor komme en ny 

økonomisk regulering fra 2018. En sådan regulering forudsætter, at der udstedes 

en ny indtægtsrammebekendtgørelse, som bl.a. vil indeholde regler om mål for 

leveringskvalitet og økonomiske konsekvenser ved manglende overholdelse heraf. 

 

Energistyrelsen er ved at udarbejde en sådan bekendtgørelse. Energistyrelsen 

arbejder med en model, hvorefter der foretages fradrag for leveringskvalitet i 2018 

Kontor/afdeling 

Forsyning 

 

Dato 

18. maj 2017 

 

J nr. 2017 - 2674 

 

/bgi/chn/brt/lyj 
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og 2019 på baggrund af benchmark af kvalitet i leveringen foretaget efter de 

gældende regler. De endelige regler vil fremgå af den udstedte bekendtgørelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgit Gilland 
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SEKRETARIATET FOR 

ENERGITILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@energitilsynet.dk 

www.energitilsynet.dk  

 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Ansøgning om dispensation fra indtægtsrammebekendtgørelsens 

(BEK nr. 195 af 4. marts 2016) §§ 28-29 

I lov nr. 662 vedtaget af folketinget den 8. juni 2017 er der fastsat nye regler om 

benchmarking af elnetvirksomheder og fastlæggelse af effektivitetskrav. Det er i 

lovgivningen lagt til grund, at Energitilsynet ikke skal pålægge netvirksomhederne 

individuelle effektiviseringskrav for 2018.  

 

Det fremgår af lovbemærkninger til den nye elforsyningslov (2016/1 LSF 180), 

afsnit 3.1.2.4.2, side 19, fremsat den 29. marts 2017 af energi-, forsynings- og 

klimaministeren, at: 

 

”[…]  Det er ikke muligt at pålægge individuelle effektiviseringskrav for 2018. Det fo-

reslås i stedet, at der fratrækkes et ekstra effektiviseringskrav i 2018, som træder i ste-

det for det individuelle krav. […]” 

 

Det fremgår imidlertid af indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 195 af 4. marts 

2016) §§ 28-29, at Energitilsynet én gang årligt skal benchmarke virksomhederne 

på deres økonomiske effektivitet og kvalitet i levering. På baggrund af denne 

benchmarking udmeldes der årligt individuelle effektiviseringskrav til virksomhe-

derne. 

 

SET har ikke efter indtægtsrammebekendtgørelsen eller anden lovgivning mulig-

hed for at dispensere for kravet om årlig benchmarking og udmelding af individu-

elt effektiviseringskrav. Det følger af den forvaltningsretlige litteratur og praksis, 

at en regeludstedende myndighed kan fravige ministerielle bekendtgørelser, som 

myndigheden selv har udstedt, selv om en sådan dispensationsmulighed ikke 

fremgår af bekendtgørelsen. Baggrunden herfor er det praktiske synspunkt, at når 

den regeludstedende myndighed kan ændre reglen, må den også kunne foretage en 

mindre vidtgående ændring som en konkret dispensation udgør. Hvis der skal di-

spenseres fra kravene i indtægtsrammebekendtgørelsen om årlig benchmarking og 

udmelding af individuelt effektiviseringskrav, vil det således være Energistyrelsen, 

som har udstedt indtægtsrammebekendtgørelsen, der kan give dispensation efter 

ansøgning. 
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SET og netvirksomhederne har i de foregående reguleringsår brugt mange res-

sourcer på at foretage den årlige benchmarking af netvirksomhedernes økonomi-

ske effektivitet samt kvalitet i levering. Det er ligeledes en lang proces, hvor eks-

tern høring af afgørelsen finder sted allerede ved slutningen af tredje kvartal, med 

endelig afgørelse i december. 

 

Henset til, at den gældende indtægtsrammebekendtgørelse (BEK nr. 195 af 4. 

marts 2016) §§ 28-29 modstrider hvad folketinget har vedtaget ved lov den 8. juni 

2017, samt at det vil udgøre en stor og unødvendig arbejdsbyrde for SET og elnet-

virksomhederne at gennemføre en benchmarking i 2017, skal vi hermed anmode, 

at Energitilsynet får dispensation fra indtægtsrammebekendtgørelsen (BEK nr. 195 

af 4. marts 2016) §§ 28-29, således, at der ikke skal udarbejdes en benchmarking 

af virksomhederne på deres økonomiske effektivitet og kvalitet i levering i år 

2017. 

 

SET har tidligere i år udmeldt til netvirksomhederne, at årets indberetninger til 

Energitilsynet ikke skulle anvendes til at udmønte individuelle effektiviserings-

krav i 2018, men at indberetninger alene skulle anvendes til udviklingen af en ny 

benchmarkingmodel, efter anbefalingen fra Benchmarkingekspertgruppens endeli-

ge rapport. I tilfældet af, at Energistyrelsen ikke giver dispensation fra indtægts-

rammebekendtgørelse (BEK nr. 195 af 4. marts 2016) §§ 28-29 er det vigtigt, at 

netvirksomhederne orienteres hurtigst muligt, så arbejdet med benchmarkingen 

kan nå at blive færdiggjort til den bekendtgjorte tidsfrist. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet beder om svar på denne anmodning hurtigst mu-

ligt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thorbjørn Nejsum  
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PUNKT 4 | BILAG 5 | TILSYNSMØDE 188, 19. DECEMBER 2017 

BILAG 5 TIL PUNKT 4 - EKSTRAORDINÆRE 
OMKOSTNINGER 
 

 

5.1. DEFINITION AF EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER 

Sekretariatet for Energitilsynet anvender netvirksomhedens driftsomkostninger til 

beregning af netvirksomhedens benchmarking af kvalitet i levering. Driftsomkost-

ninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabet og indeholder alle om-

kostningsposter – herunder også omkostninger af ekstraordinær karakter. 

 

Med en forventet ny regulering for elnetvirksomhederne pr. 1. januar 2018 indfø-

res en helt ny benchmarkingmodel. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at 

netvirksomhederne i den forbindelse skal være opmærksomme på, at de typer af 

omkostninger, som Sekretariatet for Energitilsynet i nærværende notat i udgangs-

punktet betragter som værende ekstraordinære omkostninger, ikke danner grund-

lag for en fremadrettet håndtering af ekstraordinære omkostninger. Energitilsynets 

behandling af ekstraordinære omkostninger i årets afgørelse kan således ikke dan-

ne grundlag for netvirksomhedernes forventning om den fremadrettede håndtering. 

Sekretariatet for Energitilsynet gør opmærksom på, at der fremadrettet kan indfø-

res en helt anden definition af ekstraordinære omkostninger samt en vurdering af 

godkendelse af ekstraordinære omkostninger, der afviger fra nærværende afgørel-

se. 

 

Energitilsynet foretager i årets afgørelse alene en benchmarking af netvirksomhe-

dens kvalitet i levering. Dette medfører, at det alene er netvirksomhedens drifts-

omkostninger, som anvendes til beregning af netvirksomhedernes effektivise-

ringskrav. Afskrivninger har alene været anvendt i den økonomiske benchmarking. 

Afskrivningerne har derfor alene påvirket beregningerne af effektiviseringspoten-

tialet fra den økonomiske benchmarking. Sekretariatet for Energitilsynet vil derfor 

i årets afgørelse ikke foretage en vurdering af ansøgningerne om at holde afskriv-

ninger ude af benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 

 

Udgangspunktet for benchmarking er, at samtlige af en netvirksomheds omkost-

ninger medtages, idet disse må antages at afspejle netvirksomhedens økonomiske 

effektivitet. Sekretariatet for Energitilsynet har imidlertid allerede ved afgørelsen 

fra september 2007 vurderet, at visse poster skal holdes ud af benchmarking. Disse 

poster benævnes ”ekstraordinære omkostninger”. Når nogle af en netvirksomheds 

omkostninger holdes ud af benchmarkingen, opnår netvirksomheden alt andet lige 

et mere fordelagtigt resultat. 
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Sekretariatet for Energitilsynet foretager for hver enkelt ansøgning en konkret 

vurdering af, om de enkelte ansøgninger kan anses for ekstraordinære omkostnin-

ger. 

 

Der forekommer ikke nogen definition af ekstraordinære omkostninger i hverken 

elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016. 

Som ved tidligere års benchmarking er det således op til Energitilsynet at definere, 

hvilke omkostninger der er at betragte som ekstraordinære omkostninger. Sekreta-

riatet for Energitilsynet har i det følgende i overensstemmelse med tidligere års 

praksis vurderet, hvilke typer af omkostninger, som Sekretariatet for Energitilsynet 

som udgangspunkt betragter som ekstraordinære omkostninger, og som derfor kan 

holdes ude af benchmarking. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet har med hjemmel i § 28, stk. 2 i indtægtsrammebe-

kendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 udstedt en vejledning, der beskriver, hvornår 

og hvordan netvirksomhederne skal foretage indberetningen af data til Energitilsy-

nets årlige benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Heraf 

fremgår det, at der i den forbindelse kan søges om omkostninger, der ønskes und-

taget fra benchmarkingen med den begrundelse, at disse omkostninger kan betrag-

tes som ekstraordinære. En forudsætning for eventuelt at udeholde en omkostning 

er, at der er indsendt rettidig ansøgning samt behørig dokumentation og begrun-

delse herfor. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker indledningsvis, at ekstraordinære om-

kostninger falder i forskellige kategorier. Der forekommer derfor forskellige be-

grundelser for at undtage forskellige typer af omkostninger af benchmarkingen. 

Sekretariatet for Energitilsynet har som ved tidligere års afgørelser fastlagt, hvilke 

typer af omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger ud 

fra et objektivt, gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag. 

 

Ved dette års benchmarking kan de af Sekretariatet for Energitilsynet godkendte 

ekstraordinære omkostninger overordnet inddeles i seks omkostningskategorier: 

 

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. part 

2. Force majeure omkostninger 

3. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netvirksomhedens adfærd 

4. Omkostninger til smart grid projekter 

5. Forrentningselementet indeholdt i lejeomkostninger 

6. Lejede eller leasede aktiver 

5.1.1. OMKOSTNINGER SOM BLIVER AFHOLDT AF 3. PART 

Den første kategori indeholder omkostninger, der i sidste ende ikke udgør en om-

kostning for netvirksomheden. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor netvirksomhe-

den reparerer en opstået skade, der efterfølgende betales af forsikringsselskabet 

eller skadevolder. 
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5.1.2. FORCE MAJEURE OMKOSTNINGER 

Den anden kategori indeholder hændelser af ren force majeure lignende karakter. 

Inden for denne kategori indgår omkostninger, der opstår som følge af ekstreme 

vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter.  

 

Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i denne sammenhæng, at en specifik 

omkostning kun kan falde inden for denne kategori, såfremt den specifikke om-

kostning er forårsaget af en hændelse, som netvirksomheden ikke kunne have for-

udset, og som netvirksomheden meget vanskeligt kunne have garderet sig i mod. I 

det tilfælde at en netvirksomhed kunne have forhindret en beskadigelse af materiel 

som følge af ekstreme vejrforhold og dermed den tilhørende omkostning ved valg 

af stærkere materiel, vil Sekretariatet for Energitilsynet generelt ikke betragte om-

kostningen som værende en ekstraordinær omkostning. 

 

Ved vurdering af ansøgninger om force majeure, herunder hændelser i forbindelse 

med ekstreme vejrforhold, tager Sekretariatet for Energitilsynet så vidt muligt 

udgangspunkt i officielle udmeldinger fra bl.a. DMI. 

 

I 2016 har der ifølge DMI være ét ekstremt vejrforhold i Danmark: 

 

 27. december 2016: Stormen Urd 

 

Omkostninger som følge af disse vejrforhold godkendes i årets ansøgninger som 

ekstraordinære omkostninger. 

5.1.3. OMKOSTNINGER MED UHENSIGTSMÆSSIG EFFEKT PÅ NETVIRKSOMHE-

DERNES ADFÆRD 

I den tredje kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan anses for at 

være ekstraordinære i forhold til at udføre den bevillingspligtige aktivitet. Sekreta-

riatet for Energitilsynet har dog besluttet at udeholde disse omkostninger for at 

tilskynde, at benchmarkingen ikke giver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd 

hos netvirksomhederne. 

 

En udskiftning af gamle målere med fjernaflæste målere kan f.eks. være særdeles 

omkostningstung. Såfremt en netvirksomheds gamle målere ikke er fuldt afskre-

vet, når de bliver erstattet af fjernaflæste målere, vil netvirksomheden dermed også 

skulle bære et tab i form af en restafskrivning af de gamle målere. 

 

Hvis netvirksomhederne ønsker at holde omkostningerne nede med henblik på en 

optimal placering i benchmarkingen, kunne det være en løsning ikke at investere i 

fjernaflæste målere. Dette giver således risiko for en uhensigtsmæssig adfærd hos 

netvirksomhederne.   

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer fortsat, at restafskrivning på gamle skrot-

tede målere kan betragtes som ekstraordinære omkostninger. I denne forbindelse 

anser omkostninger til demontering af fjernaflæste målere ligeledes som en eks-

traordinær omkostning. 
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Omkostninger til fjernaflæste målere betragtes ikke som ekstraordinære i årets 

benchmarking af netvirksomhederne, herunder både afskrivninger og driftsom-

kostninger. Afskrivninger til fjernaflæste målere omfatter både indkøb af måler, 

montering og datahjemtagningssystemer. Foruden afskrivninger kommer drifts-

omkostninger til fjernaflæste målere, som indeholder de løbende drifts- og vedli-

geholdelsesomkostninger. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer endvidere, at migreringsomkostninger af 

IT-systemer i forbindelse med en fusion bliver holdt ude af benchmarkingen. Der 

er tale om meget store poster, og benchmarkingmodellen skal ikke være opbygget 

på en måde, der afholder netvirksomhederne fra at fusionere. 

 

Ved fusioner mellem netvirksomheder er der dog utallige omkostninger som kan 

blive henført til fusionen. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det udeluk-

kende er migreringsomkostninger af IT-systemer ved fusioner, der bliver betragtet 

som ekstraordinære omkostninger. Andre omkostninger som f.eks. juridisk bistand 

i forbindelse med en fusion bliver således ikke betragtet som en ekstraordinær 

omkostning. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet skal endvidere understrege, at poster, som har re-

sulteret i en ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen ved en fusion, ikke kan 

holdes fra ved den økonomiske benchmarking. 

5.1.4. OMKOSTNINGER TIL SMART GRID PROJEKTER 

Den fjerde kategori indeholder omkostninger i forbindelse med smart grid projek-

ter. Sekretariatet for Energitilsynet har i årets benchmarking modtaget en række 

ansøgninger vedrørende smart grid projekter, jf. tabel 1.  

 

Til beregning af netvirksomhedernes effektiviseringskrav for kvalitet i levering 

anvendes netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger, som er en del af den 

omkostningsbase, der anvendes til fastsættelse af effektiviseringspotentialer i 

benchmarking af økonomiske effektivitet. Energitilsynets praksis har i tidligere års 

benchmarkingafgørelser været, at omkostninger til smart grid anses som ekstraor-

dinære omkostninger i benchmarkingen, da det ikke har været muligt på en retvi-

sende måde, at inkludere smart grid komponenterne i modellen til beregning af 

den økonomiske effektivitet.  

 

I årets benchmarking foretager Energitilsynet alene en benchmarking af netvirk-

somhedernes kvalitet i levering, hvilket betyder, at netvirksomhedernes påvirkeli-

ge omkostninger alene anvendes til beregning af effektiviseringskravene for kvali-

tet i levering. Dette medfører, at omkostningerne til smart grid i princippet kunne 

indgå i de påvirkelige omkostninger, da de i forbindelse med benchmarkingen af 

kvalitet i levering, ikke vil forårsage samme uhensigtsmæssigheder, som har været 

tilfældet ved tidligere års benchmarkingberegninger. Sekretariatet for Energitilsy-

net har imidlertid valgt, at fastholde den hidtil anvendte praksis, da netvirksomhe-

derne har haft en berettiget forventning om, at disse omkostninger ikke indgår i de 

påvirkelige omkostninger.    
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Sekretariatet for Energitilsynet har således som ved benchmarkingen i 2016 accep-

teret ansøgninger vedr. smart grid projekter som ekstraordinære omkostninger, 

betinget af, at netvirksomhederne har indsendt den påkrævede dokumentation. 

5.1.5. LEJEDE ELLER LEASEDE AKTIVER 

Energitilsynet har ved tidligere afgørelser, hvor der blev foretaget en benchmar-

king af netvirksomhedernes økonomisk effektivitet, håndteret omkostningerne til 

leje og leasing af aktiver anderledes. I Energitilsynets tidligere afgørelser er denne 

type omkostninger til biler blevet afvist som ekstraordinære omkostninger og i 

stedet for omkategoriseret til afskrivninger. Omkategoriseringen har ved tidligere 

afgørelser betydet, at netvirksomhedens påvirkelige omkostninger blev korrigeret, 

imens effektiviseringspotentialet fra den økonomiske benchmarking forblev upå-

virket.  

 

I årets benchmarking foretager Energitilsynet dog ikke en økonomisk benchmar-

king, men alene en benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering. Dette 

medfører, at netvirksomhedernes afskrivninger ikke indgår i årets benchmarking. 

 

For at opnå en retvisende benchmarking er det imidlertid nødvendigt, at omkost-

ningerne til lejede og leasede aktiver fortsat bliver håndteret, så alle netvirksom-

heder har lige vilkår i modellen. Sekretariatet for Energitilsynet har derfor valgt, at 

omkostninger til lejede eller leasede aktiver i årets benchmarking fortsat skal kor-

rigeres i de påvirkelige omkostninger. Dette medfører, at omkategorisering af 

driftsomkostninger til afskrivninger godkendes som ekstraordinære omkostninger i 

årets benchmarking. 

5.1.6. FORRENTNINGSELEMENT INDEHOLD I LEJEOMKOSTNINGER 

Den sidste kategori indeholder omkostninger til lejede eller leasede aktiver, som 

indeholder et forrentningselement. Omkostningerne til leje eller leasing af bygnin-

ger og grunde, som ikke er ejet af netvirksomheden, holdes ude af årets benchmar-

king som ekstraordinære omkostninger. Det er alene forrentningselementet og ikke 

eventuelle afskrivninger indeholdt i leje- eller leasingomkostningen, som holdes 

ude af benchmarkingen. Dette skyldes, at forrentningselementet ved aktiver, som 

netvirksomheden selv ejer ikke regnskabsmæssigt, afholdes som en omkostning 

(afskrivning). For at ligestille netvirksomhederne og for at øge sammenlignelighe-

den mellem netvirksomheder, som lejer eller leaser aktiver, med netvirksomheder 

der selv ejer aktiver, udeholdes forrentningselementet af leje- eller leasingomkost-

ningerne i årets benchmarking. 

 

5.2. NETVIRKSOMHEDERNES ANSØGNINGER FOR REGULERINGS-

ÅRET 2015 

I tabel 1 er anført de ekstraordinære driftsomkostninger, som de forskellige net-

virksomheder har anmeldt for reguleringsåret 2016 samt kort resumé af Sekretaria-

tet for Energitilsynets vurdering. 
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TABEL 1 | BEHANDLING AF ANMODNINGER VEDR. EKSTRAORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER 

 

Selskab Kategori Beløb Vurdering Godkendt 

DINEL A/S Omkostninger 

med uhen-

sigtsmæssig 

effekt på net-

virksomhedens 

adfærd 

3.374.894 Netvirksomheden har oplyst, at den har afholdt driftsomkostninger ved nedtagning af skabelonmålere, fordi måle-

rene ikke opfyldte kravene i bekendtgørelsen.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at alle netvirksomheder inden 2020 skal have udrullet fjernaflæste målere, jf. bekendtgørelse 

om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet. Ved nedtagning af målere, som ikke overholder kravene i be-

kendtgørelsen, afholder netvirksomheden driftsomkostning i form af restafskrivninger på de demonterede målere. 

Den restafskrivning, som realiseres, når målerne skrottes, afhænger af den restlevetid, som de skrottede målere 

har. Da netvirksomhederne kan have udrullet de skrottede målere på forskellige tidspunkter, vil det give anledning 

til forskelle i restafskrivningen, som alene skyldes opsætningstidspunkt. For at undgå uhensigtsmæssig adfærd i 

forhold til at udrulle nye fjernaflæste målere og for at øge sammenligneligheden i benchmarkingen udeholdes 

restafskrivninger på skrottede målere fra årets benchmarking. 

Ja 

ENERGI FYN 

NET A/S 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

2.683.523 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til forsikringsskader og entreprenørarbejde.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at netvirksomheden ikke har haft kontrol over de skader, som er opstået i eget net. Omkostnin-

gerne relateret til skaderne er således afholdt samt betalt af 3. part.  

Ja 

ENERGIMIDT 

NET A/S (nu 

N1 A/S) 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

3.242.503 Netvirksomheden har oplyst, at den ansøgte sum består af skadeomkostninger hos to fusionerede netvirksomhe-

der, EnergiMidt net og HEF net. Netvirksomheden oplyser endvidere, at omkostningerne relateret til skaderne er 

viderefaktureret til skadesvolder eller skadevolders forsikringsselskab og således betalt af 3. part.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Baggrund for vurdering er, at netvirksomheden ikke har haft kontrol over de skader, som er opstået i eget net. 

Omkostningerne relateret til skaderne er således afholdt samt betalt af 3. part.  

Ja 

MES NET 

A/S 

Implementering 

af engrosmo-

2.951.594 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til forbrugeradministration til løn, konsulenttimer samt 

IT-udgifter i forbindelse med implementering af Engrosmodellen.  
Nej 
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dellen Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostninger, og omkostnin-

gerne vil derfor indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at der ved implementeringen af Engrosmodellen findes ensartede krav til alle netvirksomheder. 

Omkostningerne betragtes således ikke som ekstraordinære, og omkostningerne vil derfor være at finde i alle 

netvirksomheder. Udgangspunktet for benchmarkingen er, at netvirksomhedernes effektivitet skal vurderes på 

baggrund af samtlige af netvirksomhedernes driftsomkostninger, og alene særlige eller atypiske omkostninger 

kan holdes ude af benchmarkingen. Netvirksomheden har ikke fremsendt dokumentation, der underbygger, at 

netvirksomheden har afholdt særlige eller atypiske driftsomkostninger, som ikke kan sammenlignes med øvrige 

netvirksomhedernes omkostninger til samme aktivitet.  

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden i årets benchmarking får beregnet et samlet effektiviseringspotentia-

le på 0 pct., hvorfor effektiviseringskravet vil være 0 kr. uanset om ansøgningen godkendes eller afvises som 

ekstraordinære omkostninger. 

MES NET 

A/S 

Omkostninger 

med uhen-

sigtsmæssig 

effekt på net-

virksomhedens 

adfærd 

636.543 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til realiserede tab ved skrotning af ikke-fjernaflæste 

målere. 

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at alle netvirksomheder inden 2020 skal have udrullet fjernaflæste målere, jf. bekendtgørelse 

om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet. Ved nedtagning af målere, som ikke overholder kravene i be-

kendtgørelsen, afholder netvirksomheden driftsomkostning i form af restafskrivninger på de demonterede målere. 

Den restafskrivning, som realiseres, når målerne skrottes, afhænger af den restlevetid, som de skrottede målere 

har. Da netvirksomhederne kan have udrullet de skrottede målere på forskellige tidspunkter, vil det give anledning 

til forskelle i restafskrivningen, som alene skyldes opsætningstidspunkt. For at undgå uhensigtsmæssig adfærd i 

forhold til at udrulle nye fjernaflæste og for at øge sammenligneligheden i benchmarkingen udeholdes restafskriv-

ninger på skrottede målere fra årets benchmarking.  

Ja 

NAKSKOV 

ELNET A/S 

Smart grid 209.064 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer. Netvirksomheden har 

imidlertid i sin dokumentation oplyst, at omkostningerne alene har været afholdt i forbindelse med implementering 

af Engrosmodellen, herunder etablering af DataHub. Sekretariatet lægger derfor til grund, at ansøgningen drejer 

sig om omkostninger til implementering af Engrosmodellen og ikke omkostninger til smart grid.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostningerne i årets afgø-

relse, og omkostningerne vil derfor indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at der ved implementering af Engrosmodellen findes ensartede krav til alle netvirksomheder. 

Nej 
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Omkostninger til etablering af DataHub betragtes således ikke som ekstraordinære, da etableringsomkostninger-

ne vil være at finde i alle netvirksomheder. Udgangspunktet for benchmarkingen er, at netvirksomhedernes effek-

tivitet skal vurderes på baggrund af samtlige af netvirksomhedernes driftsomkostninger, og alene særlige eller 

atypiske omkostninger kan holdes ude af benchmarkingen. Netvirksomheden har ikke fremsendt dokumentation 

der underbygger, at netvirksomheden har afholdt særlige eller atypiske omkostninger, som ikke kan sammenlig-

nes med øvrige netvirksomhedernes omkostninger til samme aktivitet.  

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden i årets benchmarking får beregnet et samlet effektiviseringspotentia-

le på 0 pct., hvorfor effektiviseringskravet vil være kr. 0 uanset om ansøgningen godkendes eller afvises som 

ekstraordinære omkostninger. 

NKE-ELNET 

A/S 

Smart grid 82.801 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder online visualise-

ring af nettilstand. Smart grid installationerne har bland andet haft til formål at optimere forhold mellem forbrug og 

produktion.   

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

NOE Net A/S Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

870.453 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører faktura fra Energinet.dk for drift og vedligeholdelse af 

opsamlingsnettet. 

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at driftsomkostninger til opsamlingsnettet fra den 2. marts 2015 finansieres via Energinet.dks 

PSO-tarif, dermed er omkostningerne afholdt af 3. part. Dette følger samme praksis, som Energitilsynet har an-

vendt ved forrige års benchmarking af elnetvirksomhedernes effektivitet. 

Ja 

NORD EN-

ERGI NET 

A/S 

Omkostninger 

til anlæg ejet af 

3. part 

882.323 Netvirksomheden har oplyst, at den har indgået aftale med en anden netvirksomhed om leje af transitnet. Nord 

Energi har således indgået aftale om at benytte en anden netvirksomheds transitnet mod betaling. Det er oplyst, 

at større vedligeholdelsesopgaver sker efter forudgående drøftelse mellem netvirksomhederne. Netvirksomheden 

har endvidere oplyst, at sagen drejer som om en station, som er ejet af anden netvirksomheden, men som pri-

mært forsyner forbrugerne i Nord Energi Nets forsyningsområder.  

Nej
1
 

 
1 Sekretariatet for Energitilsynet forsøger at afdække om samtlige omkostninger relaterer sig til drifts- og vedligeholdelsesomkostninger eller om en andel er afskrivninger/anlægsomkostninger. 
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Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostninger, og omkostnin-

gerne vil derfor indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at der på foreliggende grundlag ikke er særligt forhold, som medfører, at omkostningerne til drift 

og vedligeholdelse af stationen kan anses som atypiske. I det tilfælde hvor netvirksomheden selv ejede den på-

gældende station ville netvirksomheden ligeledes have afholdt drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til stati-

onen. Da større vedligeholdelsesopgaver på stationen sker efter drøftelser mellem netvirksomhederne, vurderer 

sekretariatet, at netvirksomhedens kontrol over omkostningens størrelse ikke er i et så begrænset omfang, at 

omkostningerne kan anses som værende uden for netvirksomhedens indflydelse. På baggrund af ovenstående 

vurderer sekretariatet, at benchmarkingen ikke bliver mere retvisende ved at udeholde omkostningerne til transit-

net i årets benchmarking. 

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden i årets benchmarking får beregnet et samlet effektiviseringspotentia-

le på 0 pct., hvorfor effektiviseringskravet vil være 0 kr. uanset om ansøgningen godkendes eller afvises som 

ekstraordinære omkostninger. 

NORD EN-

ERGI NET 

A/S 

Smart grid 78.420 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører mere end 100 smart grid projekter, hvorfor der alene er 

indsendt overordnet projektbeskrivelse.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

NRGI Net A/S Force majeure 

omkostninger 

93.701 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er afholdt i forbindelse med skader på anlæg ved stormen Gorm. 

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at omkostningerne er forårsaget af ekstreme vejrforhold, som netvirksomheden ikke har kontrol 

over, og hændelsen vurderes derfor at være af uforudsigelig karakter.  

Ja 

NRGI Net A/S Generatoran-

læg til Universi-

tetshospitalet i 

Aarhus 

208.579 Sekretariatet bemærker indledningsvist, at Energitilsynet ved afgørelsen af den 20. december 2016 afslog en 

lignende ansøgning fra netvirksomheden om samme spørgsmål. Netvirksomheden har påklaget afgørelsen, som 

fortsat verserer hos Energiklagenævnet. 

Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til etablering af generatoranlæg universitetshospitalet. 

Netvirksomheden finder, at det er uhensigtsmæssigt at disse omkostninger indgår i driftsomkostningerne, da der i 

netvolumenmodellen, som anvendes til beregning af netvirksomhedens økonomiske effektivitet, ikke er en kom-

ponent for denne type generatoranlæg. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at Energitilsynet i årets afgø-

Nej 
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relse alene fortager en benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering, hvorfor der ikke vil forekomme 

uhensigtsmæssigheder i forbindelse med at omkostningerne til generatoranlæg er indeholdt i driftsomkostninger-

ne. 

Sekretariatet vurderer i overensstemmelse med sidste års afgørelsen, at omkostningerne fortsat ikke kan god-

kendes som ekstraordinære omkostninger. Omkostningerne vil derfor indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at tilslutning af større kunder, herunder hospitaler, er en opgave som pålægges mange netvirk-

somheder og som derfor må anses som en del af den bevillingspligtige aktivitet, og omkostningerne således vil 

være at finde i alle netvirksomheder. Der henvises i øvrigt til sidste års afgørelse. 

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden i årets benchmarking får beregnet et samlet effektiviseringspotentia-

le på 0 pct., hvorfor effektiviseringskravet vil være 0 kr. uanset om ansøgningen godkendes eller afvises som 

ekstraordinære omkostninger. 

NRGI Net A/S Forrentnings-

elementet in-

deholdt i leje-

omkostninger 

1.593.305 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører leje af lokaler og bygninger hos NRGi Corporate. Det 

ansøgte beløb er afholdt som driftsomkostninger og relaterer sig til forrentningselementer indeholdt i lejeomkost-

ningerne til lokalerne og bygningerne.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at det er lejer, der betaler forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver. Netvirksomhe-

der der selv ejer aktiverne vil i benchmarkingen blive stillet bedre, da omkostningen alene vil indeholde afskriv-

ningen og ikke forrentningselementet. For at gøre benchmarkingen mere sammenlignelig vurderer sekretariatet, 

at forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver skal udeholdes af årets benchmarking som ekstraordinæ-

re omkostninger. Udeholdelse af forrentningselementet betyder, at benchmarkingen derved ikke giver incitament 

til at eje aktiverne fremfor at leje eller lease det pågældende aktiver.  

Ja 

NRGI Net A/S Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

3.090.753 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til udbedring af skader forvoldt af 3. part.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Baggrund for vurdering er, at netvirksomheden ikke har haft kontrol over de skader, som er opstået i eget net. 

Omkostningerne relateret til skaderne er således afholdt samt betalt af 3. part. 

Ja 

NRGI Net A/S Smart grid 209.000 Netvirksomheden har oplyst, at omkostninger vedrører styring af motorbetjente brydere herunder systemer til 

fjernstyrbar omkobling. Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne såle-

des skal udeholdes af årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

Ja 
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beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

NYFORS 

NET A/S 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

328.245 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører faktura fra Energinet.dk for drift og vedligeholdelse af 

opsamlingsnet. 

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at driftsomkostninger til opsamlingsnettet fra den 2. marts 2015 finansieres via Energinet.dks 

PSO-tarif, dermed er omkostningerne afholdt af 3. part. Dette følger samme praksis, som Energitilsynet har an-

vendt ved forrige års benchmarking af elnetvirksomhedernes effektivitet.  

Ja 

NYFORS 

NET A/S 

Smart grid 298.588 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder online visualise-

ring af nettilstand. Smart grid installationerne har haft til formål at afløse eksisterende overvågningscentraler samt 

at håndtere smart grid features.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

RADIUS 

ELNET A/S 

Lejede eller 

leasede aktiver 

300.000 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne til leasede biler afholdes som driftsomkostninger. Netvirksomhe-

den ønsker at omkategorisere disse driftsomkostninger til afskrivninger.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at benchmarkingen ikke må give incitamenter til at netvirksomhederne vælge den ene løsning 

fremfor et alternativ. Eksempelvis eje aktiverne fremfor at leje eller lease de pågældende aktiver.  

Ja 

RADIUS 

ELNET A/S 

Forrentnings-

elementet in-

deholdt i leje-

omkostninger 

21.700.000 Netvirksomheden har oplyst, at posten relaterer sig til driftsomkostninger til betaling af leasede aktiver. Posten 

dækker over forrentningselementet til husleje.   

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at det er lejer, der betaler forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver. Netvirksomhe-

der der selv ejer aktiverne vil i benchmarkingen blive stillet bedre, da omkostningen alene vil indeholde afskriv-

ningen og ikke forrentningselementet For at gøre benchmarkingen mere sammenlignelig vurderer sekretariatet, at 

forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver skal udeholdes af årets benchmarking som ekstraordinære 

omkostninger. Udeholdelse af forrentningselementet betyder, at benchmarkingen derved ikke giver incitament til 

at eje aktiverne fremfor at leje eller lease det pågældende aktiver.  

Ja 
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RADIUS 

ELNET A/S 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

4.000.000 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører skader på nettet forvoldt af tredjemand, men afholdt af 

netvirksomheden.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Baggrund for vurdering er, at netvirksomheden ikke har haft kontrol over de skader, som er opstået i eget net. 

Omkostningerne relateret til skaderne er forvoldt af 3. part. 

Ja 

RADIUS 

ELNET A/S 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

6.900.000 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører skader på nettet betalt af tredjemand.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Baggrund for vurdering er, at netvirksomheden ikke har haft kontrol over de skader, som er opstået i eget net. 

Omkostningerne relateret til skaderne er således afholdt samt betalt af 3. part. 

Ja 

RADIUS 

ELNET A/S 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

12.300.000 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører drift og vedligeholdelses af grunde anvendt af Energit-

net.dk.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at omkostningerne er fuldt refunderet af 3. part og således ikke udgør en omkostning for net-

virksomheden. 

Ja
2
 

RADIUS 

ELNET A/S 

Omkostninger 

med uhen-

sigtsmæssig 

effekt på net-

virksomhedens 

adfærd 

4.351.646 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne relaterer sig til stikledninger, som er overdraget til netvirksomhe-

den. Netvirksomheden oplyser, at de som de eneste i landet ejer og har omkostninger til stikledninger som led i 

den bevillingspligtige aktivitet.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at stikledningerne ikke er indeholdt i netvirksomhedens indtægtsramme. Sekretariatet vurderer 

derfor, at omkostningerne ikke skal indgå i benchmarkingen, da indtægtsrammen ikke indeholder den pågælden-

de aktivitet. 

Ja 

RADIUS 

ELNET A/S 

Smart grid 20.000 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder energilagring.   

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Ja 

 
2 Sekretariatet for Energitilsynet er fortsat ved at få oplyst hele sagen. 
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Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

RADIUS 

ELNET A/S 

Smart grid 2.500.000 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder realtidsmåling i 

nettet.   

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

RAH NET A/S Omkostninger 

med uhen-

sigtsmæssig 

effekt på net-

virksomhedens 

adfærd 

168.431 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører sammenlægning af to netvirksomheder, herunder kon-

sulentbistand og -assistance.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostninger, og at omkost-

ningerne derfor vil indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at netvirksomheden må forvente, at omstruktureringen vil medføre højere omkostninger ved 

selve omstruktureringen, og at de økonomiske fordele vil kunne komme på sigt. Energitilsynet har ved tidligere 

afgørelser i udgangspunktet alene udeholdt såkaldte migreringsomkostninger af IT-systemer af benchmarkingen. 

Sekretariatet vurderer, at det fortsat alene skal være migreringsomkostninger til IT-systemer, der kan udeholdes 

fra benchmarkingen som ekstraordinære omkostninger. 

Nej 

RAH NET A/S Omkostninger 

med uhen-

sigtsmæssig 

effekt på net-

virksomhedens 

adfærd 

1.872.636 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne relaterer sig til skrotning af gamle ikke-fjernaflæste målere.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at alle netvirksomheder inden 2020 skal have udrullet fjernaflæste målere, jf. bekendtgørelse 

om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet. Ved nedtagning af målere, som ikke overholder kravene i be-

kendtgørelsen, afholder netvirksomheden driftsomkostning i form af restafskrivninger på de demonterede målere. 

Den restafskrivning, som realiseres, når målerne skrottes, afhænger af den restlevetid, som de skrottede målere 

har. Da netvirksomhederne kan have udrullet de skrottede målere på forskellige tidspunkter, vil det give anledning 

til forskelle i restafskrivningen, som alene skyldes opsætningstidspunkt. For at undgå uhensigtsmæssig adfærd i 

forhold til at udrulle nye fjernaflæste og for at øge sammenligneligheden i benchmarkingen udeholdes restafskriv-

ninger på skrottede målere fra årets benchmarking.  

Ja 

RAVDEX A/S Etablering af 

nyt boligområ-

de 

122.986 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er afholdt i forbindelse med etablering af nyt boligområde i net-

virksomhedens forsyningsområde.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostninger, og at omkost-

Nej 
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ningerne derfor vil indgå i årets benchmarking.  

Baggrund for vurderingen er, at omkostninger ved at tilslutte nye kunder er en del af den almindelige drift, som er 

pålagt netvirksomhederne i forbindelse med f.eks. byudvidelse eller byfornyelse i forsyningsområdet. Derfor an-

ses omkostningerne til etablering af nyt boligområde ikke som ekstraordinære i årets benchmarking. Sekretariatet 

vurderer, at der på den foreliggende dokumentation ikke er forhold, som gør, at benchmarking af omkostningerne 

til etableringen af det nye boligområde bliver mere retvisende ved at udeholde omkostningerne.  

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden i årets benchmarking får beregnet et samlet effektiviseringspotentia-

le på 0 pct., hvorfor effektiviseringskravet vil være 0 kr. uanset om ansøgningen godkendes eller afvises som 

ekstraordinære omkostninger. 

RAVDEX A/S Implementering 

af engrosmo-

dellen 

65.664 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til indførslen af Engrosmodellen.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostninger, og at omkost-

ningerne derfor vil indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at der ved implementering af Engrosmodellen findes ensartede krav til alle netvirksomheder. 

Omkostninger til Engrosmodellen betragtes således ikke som ekstraordinære omkostningerne, da omkostninger-

ne vil være at finde i alle netvirksomheder. Udgangspunktet for benchmarkingen er, at vurderingen af netvirksom-

hedernes effektivitet skal foretages på samtlige af netvirksomhedernes driftsomkostninger, og alene særlige eller 

atypiske driftsomkostninger kan holdes ude af benchmarkingen. Netvirksomheden har ikke fremsendt dokumenta-

tion der underbygger, at netvirksomheden har afholdt særlige eller atypiske omkostninger, som ikke kan sammen-

lignes med øvrige netvirksomhedernes omkostninger til samme aktivitet. 

Nej 

SEAS-NVE 

NET A/S  

Forrentnings-

elementet in-

deholdt i leje-

omkostninger 

254.685 Netvirksomheden har oplyst, at posten relaterer sig til driftsomkostninger til betaling af leasede aktiver. Posten 

dækker over forrentningselementet af biler.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at det er lejer, der betaler forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver. Netvirksomhe-

der der selv ejer aktiverne vil i benchmarkingen blive stillet bedre, da omkostningen alene vil indeholde afskriv-

ningen og ikke forrentningselementet. For at gøre benchmarkingen mere sammenlignelig vurderer sekretariatet, 

at forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver skal udeholdes af årets benchmarking som ekstraordinæ-

re omkostninger. Udeholdelse af forrentningselementet betyder, at benchmarkingen derved ikke giver incitament 

til at eje aktiverne fremfor at leje eller lease det pågældende aktiver.  

Ja 

SEAS-NVE 

NET A/S  

Lejede eller 

leasede aktiver 

2.454.955 Netvirksomheden har oplyst, at posten relaterer sig til driftsomkostninger til betaling af leasede aktiver. Posten 

dækker over forrentningselementet på leasede biler.  
Ja 
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Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at modellen ikke må give skævvridende incitamenter i forhold til at eje aktiverne fremfor at leje 

eller lease det pågældende aktiver.   

SEAS-NVE 

NET A/S  

Forrentnings-

elementet in-

deholdt i leje-

omkostninger 

10.742.327 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne relaterer sig til leje af lokaler og bygninger. Det ansøgte beløb er 

afholdt som driftsomkostninger og relaterer sig til forrentning af aktiverne.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at det er lejer, der betaler forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver. Netvirksomhe-

der der selv ejer aktiverne vil i benchmarkingen blive stillet bedre, da omkostningen alene vil indeholde afskriv-

ningen og ikke forrentningselementet. For at gøre benchmarkingen mere sammenlignelig vurderer sekretariatet, 

at forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver skal udeholdes af årets benchmarking som ekstraordinæ-

re omkostninger. Udeholdelse af forrentningselementet betyder, at benchmarkingen derved ikke giver incitament 

til at eje aktiverne fremfor at leje eller lease at pågældende aktiver.  

Ja 

SEAS-NVE 

NET A/S  

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

7.404.908 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til udbedring af skader forvoldt af 3. part.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor skal udeholdes af årets 

benchmarking.  

Baggrund for vurdering er, at netvirksomheden ikke har haft kontrol over de skader som er opstået i eget net. 

Omkostningerne relateret til skaderne er således afholdt samt betalt af 3. part. 

Ja 

SEAS-NVE 

NET A/S  

Smart grid 158.329 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder realtidsmåling af 

0,4 kV udføringer i 10/0,4 kV stationer.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking. 

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

SEAS-NVE 

NET A/S  

Smart grid 254.863 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder realtidsmåling i 

tilslutningspunkter med fluktuerende forbrug eller produktion.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 
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SEAS-NVE 

NET A/S  

Smart grid 437.850 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder datahåndte-

ringssystemer.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

SEAS-NVE 

NET A/S  

Smart grid 2.130.894 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder datahåndte-

ringssystemer. Systemet består af WiFi i anlæg til hjemtagning af data.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

SYDFYNS 

ELFORSY-

NING NET 

A/S 

Implementering 

af engrosmo-

dellen 

1.744.071 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører indførslen af Engrosmodellen.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostninger, og at omkost-

ningerne derfor vil indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at der ved implementering af Engrosmodellen findes ensartede krav til alle netvirksomheder. 

Omkostninger til Engrosmodellen betragtes således ikke som ekstraordinære omkostningerne, da omkostninger-

ne vil være at finde i alle netvirksomheder. Udgangspunktet for benchmarkingen er, at vurderingen af netvirksom-

hedernes effektivitet skal foretages på samtlige af netvirksomhedernes driftsomkostninger, og alene særlige eller 

atypiske driftsomkostninger kan holdes ude af benchmarkingen. Netvirksomheden har ikke fremsendt dokumenta-

tion der underbygger, at netvirksomheden har afholdt særlige eller atypiske omkostninger, som ikke kan sammen-

lignes med øvrige netvirksomhedernes omkostninger til samme aktivitet.  

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden i årets benchmarking får beregnet et samlet effektiviseringspotentia-

le på 0 pct., hvorfor effektiviseringskravet vil være 0 kr. uanset om ansøgningen godkendes eller afvises som 

ekstraordinære omkostninger. 

Nej 

SK ELNET 

A/S 

Lejede eller 

leasede aktiver 

12.461 Netvirksomheden har oplyst, at posten relaterer sig til driftsomkostninger til betaling af leasede aktiver. Posten 

dækker over forrentningselementet til leje af biler.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at benchmarkingen ikke må give incitamenter til at netvirksomhederne vælge den ene løsning 

fremfor et alternativ. Eksempelvis eje aktiverne fremfor at leje eller lease det pågældende aktiver. 

Ja 
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SK ELNET 

A/S 

Forrentnings-

elementet in-

deholdt i leje-

omkostninger 

180.956 Netvirksomheden har oplyst, at posten relaterer sig til driftsomkostninger til betaling af leasede aktiver. Posten 

dækker over forrentningselementet for lejet ejendomme.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at forrentningselementet ved leje eller leasing af aktiver betaler den lejende eller leasende part 

for omkostningerne som indeholder forrentning af aktivet. Netvirksomheder der selv ejer aktiverne vil i benchmar-

kingen blive stillet bedre, da omkostningen alene vil indeholde afskrivningen og ikke forrentningselementet. For at 

gøre benchmarkingen mere sammenlignelig vurderer sekretariatet, at forrentningselementet ved leje eller leasing 

af aktiver skal udeholdes af årets benchmarking som ekstraordinære omkostninger. udeholdelse af forrentnings-

elementet betyder, at benchmarkingen derved ikke giver incitament til at eje aktiverne fremfor at leje eller lease at 

pågældende aktiver.  

Ja 

SK ELNET 

A/S 

Smart grid 571.500 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører fleksibilitetsydelser herunder GIS-system til at identifice-

re tilslutningsstedet. Dette gøres for at optimere driften af lavspændingsnettet.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

SYD ENERGI 

NET A/S 

Lejede eller 

leasede aktiver 

532.812 Netvirksomheden har oplyst, at posten relaterer sig til driftsomkostninger til betaling af leasede aktiver. Posten 

dækker over forrentningselementet til leje af biler.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at benchmarkingen ikke må give incitamenter til at netvirksomhederne vælge den ene løsning 

fremfor et alternativ. Eksempelvis eje aktiverne fremfor at leje eller lease de pågældende aktiver. 

Ja 

SYD ENERGI 

NET A/S 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

1.544.529 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører refusion fra Energinet.dk, som afholder driftsomkostnin-

gerne på en andel af 150/60 kV stationer.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og omkostningerne skal udeholdes af årets bench-

marking.  

Begrundelsen er, at omkostningerne er fuldt refunderet af 3. part og således ikke udgør en omkostning for net-

virksomheden. 

Ja 

SYD ENERGI 

NET A/S 

Smart grid 312.641 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører online visualisering af nettilstand.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 
Ja 
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årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

THY-MORS 

ENERGI 

ELNET A/S 

Omkostninger 

med uhen-

sigtsmæssig 

effekt på net-

virksomhedens 

adfærd 

212.544 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne relaterer sig til demontering og udskiftning af gamle ikke-

fjernaflæste målere.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at alle netvirksomheder inden 2020 skal have udrullet fjernaflæste målere, jf. bekendtgørelse 

om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet. Ved nedtagning af målere, som ikke overholder kravene i be-

kendtgørelsen, afholder netvirksomheden driftsomkostning i form af restafskrivninger på de demonterede målere. 

Den restafskrivning, som realiseres, når målerne skrottes, afhænger af den restlevetid, som de skrottede målere 

har. Da netvirksomhederne kan have udrullet de skrottede målere på forskellige tidspunkter, vil det give anledning 

til forskelle i restafskrivningen, som alene skyldes opsætningstidspunkt. For at undgå uhensigtsmæssig adfærd i 

forhold til at udrulle nye fjernaflæste og for at øge sammenligneligheden i benchmarkingen udeholdes restafskriv-

ninger på skrottede målere fra årets benchmarking. 

Ja 

THY-MORS 

ENERGI 

ELNET A/S 

Smart grid 12.380 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder analysesoftware 

for øget udnyttelse af afregningsdata.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

TRE-FOR 

ELNET A/S 

Smart grid 1.334 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder fleksibilitetsydel-

ser. Netvirksomheden har oplyst, at projektet er offentligt støttet. 

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger.  

Ja 

TRE-FOR 

ELNET A/S 

Smart grid 41.117 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder udstyr til forbed-

ring af spændingskvaliteten i 0,4 og 10 kV net. Netvirksomheden har oplyst, at projektet er offentligt støttet.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Ja 
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Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

VERDO 

HILLERØD 

EL-NET A/S 

Smart grid 19.243 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder online visualise-

ring af nettilstand i eksisterende SCADA-systemer.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

VERDO 

RANDERS 

EL-NET A/S 

Smart grid 312.956 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne er relateret til smart grid installationer, herunder online visualise-

ring af nettilstand i eksisterende SCADA-systemer.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at sekretariatet har valgt, at fastholde den praksis der hidtil er blevet anvendt i forbindelse med 

beregning af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger. 

Ja 

VESTFOR-

SYNING NET 

A/S 

Implementering 

af engrosmo-

dellen 

61.191 Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører indførslen af Engrosmodellen.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne ikke kan godkendes som ekstraordinære omkostninger, og at omkost-

ningerne derfor vil indgå i årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at der ved implementering af Engrosmodellen findes ensartede krav til alle netvirksomheder. 

Omkostninger til Engrosmodellen betragtes således ikke som ekstraordinære omkostningerne vil være at finde i 

alle netvirksomheder. Udgangspunktet for benchmarkingen er, at netvirksomhedernes effektivitet skal foretages 

på samtlige af netvirksomhedernes driftsomkostninger, og alene særlige eller atypiske driftsomkostninger kan 

holdes ude af benchmarkingen. Netvirksomheden har ikke fremsendt dokumentation der underbygger, at netvirk-

somheden har afholdt særlige eller atypiske omkostninger som ikke kan sammenlignes med øvrige netvirksom-

hedernes omkostninger til samme aktivitet.  

Sekretariatet bemærker, at netvirksomheden i årets benchmarking får beregnet et samlet effektiviseringspotentia-

le på 0 pct., hvorfor effektiviseringskravet vil være 0 kr. uanset om ansøgningen godkendes eller afvises som 

ekstraordinære omkostninger. 

Nej 

Side 72 af 89



ENERGITILSYNET |  

Selskab Kategori Beløb Vurdering Godkendt 

VESTFOR-

SYNING NET 

A/S 

Lejede eller 

leasede aktiver 

258.000 Netvirksomheden har oplyst, at posten relaterer sig til driftsomkostninger til betaling af leasede aktiver. Posten 

dækker over forrentningselementet til leje af biler.  

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne derfor vil blive udeholdt af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at benchmarkingen ikke må give incitamenter til at netvirksomhederne vælge den ene løsning 

fremfor et alternativ. Eksempelvis eje aktiverne fremfor at leje eller lease de pågældende aktiver. 

Ja 

VESTFOR-

SYNING NET 

A/S 

Omkostninger 

afholdt af 3. 

part 

27.363 

Netvirksomheden har oplyst, at omkostningerne vedrører faktura fra Energinet.dk for drift og vedligeholdelse af 

opsamlingsnettet. 

Sekretariatet vurderer, at omkostningerne er ekstraordinære, og at omkostningerne således skal udeholdes af 

årets benchmarking.  

Begrundelsen er, at driftsomkostninger til opsamlingsnettet fra den 2. marts 2015 finansieres via Energinet.dks 

PSO-tarif, dermed er omkostningerne afholdt af 3. part. Dette følger samme praksis, som Energitilsynet har an-

vendt ved forrige års benchmarking af elnetvirksomhedernes effektivitet. 

Ja 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 
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BILAG 6 TIL PUNKT 4 – KVALITET I LEVE-
RING PÅ AGGREGERET NIVEAU 
 

 

Der gives i afgørelsens afsnit 4.4 en kort præsentation af modellen for kvalitet i 

levering på aggregeret niveau. Dette bilag giver en detaljeret gennemgang af mo-

dellen. 

 

Netvirksomhederne benchmarkes på både afbrudshyppighed og -varighed. Varig-

hed måles i hele minutter, og afbrud, der er kortere end et minut, medtages ikke. 

Spændingsforstyrrelser indberettes ikke. 

 

Der opereres fra og med benchmarkingen år 2013 (2012-data) med tre statistikom-

råder. Det laveste spændingsniveau, 0,4 kV, transporterer elektriciteten ud til for-

brugerne. De øvrige spændingsniveauer (1-24 kV og 25-99 kV)
1
 forbinder lav-

spændingsnettet med højspændingsnettet og forsyner visse større kunder direkte. 

6.1. DATAGRUNDLAG 

Netvirksomhederne indberetter for hvert af de tre statistikområder, hvor mange 

kundeafbrud de samlet set har haft i løbet af året samt varigheden af disse afbrud. 

Herudover indberetter netvirksomhederne antallet af kunder og km net i hvert 

statistikområde. 

 

Indberetningen af kundetal og afbrudshyppigheder/-varigheder foretages særskilt 

for de to kundetyper forbrugere og producenter
2
. Forbrugere er typisk husstande, 

mens producenter er de elkunder, som ikke har et elforbrug ud over det, der nor-

malt er nødvendigt for drift, eftersyn og vedligeholdelse af det elproducerende 

anlæg. Baggrunden for denne opdeling er, at producenter typisk har andre aftaler 

og vilkår end forbrugere. Det er kun leveringskvaliteten for forbrugere som 

benchmarkes. 

 

 

 

 
1 Svarende til statistikområderne 0,4-1 kV, 1-25 kV og 25-70 kV i tidligere års benchmarkingafgørelser, idet 

navneændringen blot er en præcisering af de tidligere statistikområders grænser. Der foretages som følge af 

Energinet.dk’s opkøb af transmissionsvirksomhederne ikke længere benchmarking af spændingsniveauet 132 

kV (det tidligere statistikområde 70-170 kV), og antallet af statistikområder går derfor fra fire til tre fra og med 

sidste benchmarkingen 2013. 

2 Dette er de samme kundekategorier, som i tidligere års benchmarkingafgørelser blev benævnt hhv. kunder med 

almindelige vilkår og kunder med særlige vilkår. Der er blot tale om en navneændring, og kategorierne dækker 

således over de samme kunder som tidligere. 
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Netvirksomhederne indberetter afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud: 

 

(i) uvarslede afbrud i eget statistikområde 

(ii) varslede afbrud i eget statistikområde 

(iii) afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 

(iv) afbrud som følge af force majeure 

(v) afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 

 

Kategorien uvarslede afbrud (i) dækker typisk over uforudsete fejl i et kabel, en 

luftledning, en transformerstation eller lignende, som forårsager et afbrud i net-

virksomhedens eget elnet. 

 

Varslede afbrud (ii) dækker i sagens natur over de situationer, hvor en netvirk-

somhed varsler kunderne om fremtidige afbrud i et givent tidsrum, som senere 

finder sted. Sådanne afbrud dækker typisk over planlagt vedligeholdelse, udskift-

ning af eller reparation i netvirksomhedens elnet. 

 

Kategorien afbrud som følge af tredjepart (iii) dækker over de situationer, hvor en 

anden part end netvirksomheden selv forårsager en fejl på netvirksomhedens net. 

Overgravning af et kabel hører eksempelvis under denne kategori. 

 

Afbrud som følge af force majeure (iv) angår forhold, hvor levering må anses for 

udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at netvirksom-

heden burde have taget dem i betragtning. 

 

Kategorien afbrud uden for eget statistikområde (v) dækker over de situationer, 

hvor en kunde afbrydes som følge af et afbrud uden for netvirksomhedens eget 

net. Et afbrud uden for eget statistikområde kan f.eks. opstå, hvis en distributions-

virksomhed, der opererer på mellemspændingsniveau, har et afbrud, der forplanter 

sig til en transformerforenings elnet. I dette tilfælde vil afbruddet i transformerfor-

eningen være sket som følge af afbrud uden for eget statistikområde. 

 

Eksempler på årsager til afbrud, som netvirksomhederne har oplyst
3
 er:  

 

 stormskader 

 isslag 

 lynnedslag på luftledninger og skader forvoldt af andet vejrlig 

 graveskader på kabler 

 skader forvoldt af kraner og fugle på luftledninger 

 ødelagte elskabe, som følge af skade fra køretøjer og lign. 

 eftersyn af materiel 

 rotter i stationer 

 skader på materiel som følge af fejl, kortslutning eller overbelastning af mate-

riellet 

 skader på grund af ælde og slid 

 
3 Svar givet i forbindelse med en afbrudsundersøgelse, som blev foretaget ved benchmarkingen i 2011. 
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6.2. VÆGTEDE AFBRUDSHYPPIGHEDER OG -VARIGHEDER 

Modellen for benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau er baseret 

på en sammenholdning af netvirksomhedernes afbrudshyppigheder/-varigheder på 

de tre statistikområder 0,4 kV, 1-24 kV og 25-99 kV. 

  

En netvirksomheds afbrudshyppighed på aggregeret niveau er defineret ved det 

antal gange netvirksomhedens kunder – det vil sige elmålere
4
  – i gennemsnit bli-

ver afbrudt i løbet af et kalenderår. Afbrudshyppigheden angiver således det sam-

lede antal registrerede afbrudte kunder i løbet af et år i forhold til netvirksomhe-

dens samlede antal kunder. 

 

Tilsvarende er afbrudsvarighed på aggregeret niveau defineret som det antal mi-

nutter, netvirksomhedens kunder i gennemsnit bliver afbrudt i løbet af et kalender-

år. 

 

Der er imidlertid forskel på konsekvenserne af de forskellige typer afbrud for både 

private kunder og erhvervskunder samt på, hvor meget netvirksomhederne kan 

lægges til last for de forskellige typer afbrud. Derfor har sekretariatet valgt at væg-

te de fem forskellige afbrudstyper forskelligt i beregningen af netvirksomhedens 

samlede afbrudshyppighed, jf. tabel 1.
5
 Således vil den af Energitilsynets sekreta-

riat beregnede afbrudshyppighed reelt være mindre end den faktiske afbrudshyp-

pighed hhv. afbrudsvarighed, som kunderne oplever i praksis. 

TABEL 1 | TYPER AF ELEKTRICITETSAFBRUD DER INDGÅR I BENCHMARKINGEN 

OG DISSES RESPEKTIVE VÆGTE 

 Typer af elektricitetsafbrud Vægt (pct.) 

(i) Uvarslede afbrud 100 

(ii) Varslede afbrud 50 

(iii)  Afbrud forårsaget af tredje part 10 

(iv) Afbrud forårsaget af force majeure 0 

(v) Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 0 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Ad (i) Et uvarslet afbrud vægtes med 100 pct., da uvarslede afbrud er til størst 

gene for elforbrugerne. Endvidere er denne type uvarslede afbrud af en type, som 

netvirksomhederne via renovering og udskiftning af kabler mv. har indflydelse på 

at mindske. 

 

 
4 Typisk dækker det over en husstand eller virksomhed. 

5 Sekretariatet har på baggrund af egne skøn fastlagt disse vægte for beregningen af den samlede afbrudshyppig-

hed hhv. -varighed. Der foreligger således ikke en undersøgelse af forbrugernes tab af nytte ved at blive af-

brudt uvarslet hhv. varslet. 
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Ad (ii) Et varslet afbrud vægtes med 50 pct. i opgørelsen af det samlede antal af-

brud. Det må antages, at varslede afbrud ikke i samme grad er til gene for forbru-

geren som de uvarslede, da denne er forberedt på afbruddet. Hertil kommer, at 

netvirksomhederne har en vis mulighed for at lade sådanne afbrud foregå på tids-

punkter, hvor færrest kunder generes. Derfor tæller afbruddene kun med 50 pct. i 

opgørelsen. 

 

Ad (iii) Et afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. i opgørelsen af det 

samlede antal afbrud. En netvirksomhed har kun begrænset indflydelse på, om der 

sker afbrud forårsaget af tredjepart. Derfor tæller disse afbrud kun 10 pct. med i 

opgørelsen af antal afbrud. Netvirksomheden har mulighed for at begrænse denne 

type afbrud ved at beskytte sine kabler og kabelskabe godt eller oplyse grundigt 

om kabellægningen, så kablerne ikke helt så nemt risikerer at blive gravet over.  

 

Ad (iv) Afbrud som følge af force majeure-hændelser vægtes med 0 pct. i opgørel-

sen af det samlede antal afbrud, og har derfor ingen indflydelse på afbrudshyppig-

heden/-varigheden. Force majeure dækker over afbrud, hvor levering må anses for 

udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at netvirksom-

heden burde have taget dem i betragtning, og som Sekretariatet for Energitilsynet 

efter ansøgning fra en netvirksomhed, godkender som force majeure. Force majeu-

re kan angives i tilfælde af planlagt arbejde, som alene kan tilskrives påvirkning 

som følge af en force majeure-hændelse. 

 

Ad (v) Afbrud uden for eget statistikområde vægtes ligeledes med 0 pct. i opgørel-

sen af det samlede antal afbrud, og har derfor heller ingen indflydelse på afbruds-

hyppigheden/-varigheden. Ved et afbrud uden for eget distributionsnet, vil elfor-

brugerne i netvirksomhedens statistikområdet være berørt, men netvirksomhed har 

ingen indflydelse på afbruddet. Derfor vil denne type afbrud ikke være medregnet 

i de vægtede afbrudsvarigheder og –hyppigheder. 

6.3. OVERORDNEDE TÆRSKELVÆRDIER 

For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes der på baggrund af data for alle 

netvirksomhederne en overordnet tærskelværdi for hvert af de tre statistikområder. 

Der er således i alt seks overordnede tærskelværdier. 

 

Tidligere er de overordnede tærskelværdier blevet beregnet hvert år. I forbindelse 

med benchmarkingen i 2013 blev der foretaget en ændring af modellen, således, at 

der fremadrettet vil blive benyttet de samme, faste tærskelværdier ved benchmar-

kingen.  

 

I det følgende gennemgås metoden til fastsættelsen af faste tærskelværdier. 

 

I beregningen af de faste tærskelværdier er der blevet anvendt netvirksomhedernes 

indberettede afbrudshyppigheder/-varigheder for årene 2010-2012.
6
 Hensigten 

hermed har været at mindske effekten af eventuelle ekstreme observationer. 

 
6 For det nu udgåede statistikområde 70-170 kV blev der anvendt et ekstra års data pga. relativt færre observatio-

ner på dette spændingsniveau. 
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Den anvendte metode til beregningen af en overordnet tærskelværdi er beskrevet i 

boks 1. 

 

BOKS 1 | METODE FOR BEREGNING AF OVERORDNEDE TÆRSKELVÆR-

DIER 

Ved beregning af den overordnede tærskelværdi for afbrudshyppigheder 

(eller -varigheder) oplistes alle netvirksomhederne indledningsvis. For 

hver netvirksomhed noteres virksomhedens afbrudshyppighed (afbrud pr. 

kunde pr. år) og antal kunder i det statistikområde, den overordnede tær-

skelværdi beregnes for. Netvirksomhederne sorteres dernæst efter af-

brudshyppigheder (i stigende orden). Dernæst summeres løbende hver 

af disse netvirksomheders andele af det samlede antal kunder. På bag-

grund af de akkumulerede kundetal fastsættes 83-procentfraktilen
7
. Her-

ved identificeres de 83 pct. af netvirksomhederne, som klarer sig bedst i 

forhold til afbrudshyppigheder og dermed også de 17 pct. af netvirksom-

hederne, som har de højeste afbrudshyppigheder. 

 

Som regel vil 83-procentfraktilen fastsættes et sted ”mellem” to netvirk-

somheder, og der må i så fald foretages en såkaldt lineær interpolation. 

Denne metode beskrives i det følgende. 

 

Som udgangspunkt for beregning af den overordnede tærskelværdi tages 

den afbrudshyppighed, Hu, hvis akkumulerede andel af alle kunder på 

markedet, Au, er tættest på 83 pct., men som stadig ligger under 83 pct. 

For at ramme en afbrudshyppighed, hvis akkumulerede andel af nettet er 

præcis 83 pct., skal der lægges et tillæg til Hu ved brug af den afbruds-

hyppighed, Ho, hvis akkumulerede andel af nettet, Ao, er tættest på, men 

som er over 83 pct. 

 

Tillægget beregnes ved først at tage forskellen fra afbrudshyppigheden, 

hvis akkumulerede andel af alle kunder er lige under 83 pct., Hu, og op til 

den lige over 83 pct., Ho. Da Ho ikke skal vægte fuldt ud i tillægget til Hu 

ganges førnævnte forskel med den normerede andel af kunderne, der er 

nødvendig for, at Hu plus tillægget bliver den afbrudshyppighed, hvis ak-

kumulerede andel af nettet er præcis 83 pct.:  

 

𝐻𝑢 + (𝐻𝑜 − 𝐻𝑢) ∗ (83 𝑝𝑐𝑡. −𝐴𝑢)/(𝐴𝑜 − 𝐴𝑢) 

 

Tærskelværdierne svarer således til 83-procentfraktilen for afbrudshyppighed hhv. 

afbrudsvarighed målt i forhold til netvirksomhedernes akkumulerede antal kunder 

 
7 Denne fraktilgrænse blev i forbindelse med ændringerne i benchmarkingmodellen for aggregeret niveau i 2011 

og den efterfølgende modeljustering i 2012 ændret fra 80 til 83 procent. Det lidt skæve 83-procenttal skal ses i 

lyset af hensigten med modeljusteringen i 2012 ikke var at stramme kravene i forhold til tidligere år. 
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i det givne statistikområde. Populært sagt ligger 17 pct. af kunderne i perioden 

således over denne tærskelværdi, mens 83 pct. ligger under tærskelværdien. 

Tærskelværdierne for afbrudsvarighed er blevet fastsat efter præcis samme princip 

som for afbrudshyppighed.  

 

De faste tærskelværdier beregnes således som de afbrudsvarigheder/-hyppigheder, 

som de bedst stillede 83 pct. af kunderne i det givne statistikområde har oplevet, 

hvilket findes som 83-procentfraktilerne for hhv. afbrudshyppighed og afbrudsva-

righed i forhold til selskabernes akkumulerede antal kunder.  

 

De beregnede faste tærskelværdier fremgår af tabel 2 samt de stiplede linjer i figur 

1. 

TABEL 2 | FASTE TÆRSKELVÆRDIER PÅ AGGREGERET NIVEAU 

Statistikområde 0,4 kV 1-24 kV 1-24 kV 

Afbrudshyppighed (antal afbrud) 0,039 0,312 0,104 

Afbrudsvarighed (antal minutter) 5,661 15,846 1,727 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

Fortolkningen af de overordnede tærskelværdier kan illustreres ved, at tærskel-

værdien på ca. 5,7 for afbrudsvarighed for statistikområdet 0,4 kV angiver, at en 

netvirksomhed kun med net på lavspænding (f.eks. en transformerforening) frem-

adrettet vil modtage et krav for utilfredsstillende afbrudsvarighed på aggregeret 

niveau, såfremt netvirksomhedens kunder i gennemsnit i løbet af året er blevet 

afbrudt i mere end 5,7 minutter. 

 

Tærskelværdierne i tabel 2 er faste fra og med benchmarkingen i 2013 og er såle-

des ikke blevet genberegnet i årets benchmarking. 

6.4. INDIVIDUELLE TÆRSKELVÆRDIER OG BEREGNING AF OVER-

SKRIDELSE 

For både afbrudsvarighed og -hyppighed beregnes dernæst for hvert enkelt net-

virksomhed en individuel (selskabsspecifik) tærskelværdi, som går på tværs af alle 

tre statistikområder. Den individuelle tærskelværdi beregnes som et vejet gennem-

snit af de tre overordnede tærskelværdier, hvor der vægtes ligeligt med netvirk-

somhedens antal kunder og km elnet for hvert statistikområde. På tilsvarende vis 

laves et vægtet gennemsnit af netvirksomhedernes afbrudshyppigheder hhv. -

varigheder i de tre statistikområder, og disse værdier holdes op imod de individu-

elle tærskelværdier. Vægtningen af afbrudshyppigheder og -varigheder følger den 

vægtning, som bruges til beregning af de individuelle tærskelværdier.  

 

I boks 2 gives et eksempel på beregning af en netvirksomheds individuelle tær-

skelværdi for afbrudshyppighed og sammenholdningen heraf med netvirksomhe-

dens samlede afbrudshyppighed. 

Side 79 af 89



ENERGITILSYNET |  

 

BOKS 2 | EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF INDIVIDUELLE TÆRSKELVÆRDI-

ER FOR AFBRUDSHYPPIGHEDEN FOR EN HYPOTETISK NETVIRKSOMHED 

A MED NET OG KUNDER I ALLE STATISTIKOMRÅDER 

Overordnede tærskelværdier for afbrudshyppighed for hvert statistikom-

råde: 

 

0,4 kV = 0,04; 1-24 kV = 0,31; 25-99 kV = 0,10 

 

Netvirksomhed A’s fordeling af kabel- og luftledningsnet i statistikområ-

derne: 

 

0,4 kV = 50 pct.;   1-24 kV = 30 pct.;   25-99 kV = 20 pct. 

 

Netvirksomhed A’s fordeling af kunder i statistikområder: 

 

 0,4 kV = 50 pct.; 1-24 kV = 25 pct.; 25-99 kV = 25 pct.; 

 

Netvirksomhed A’s individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed: 

 

0,5*[0,04*50% + 0,31*30% + 0,10*20%] + 0,5*[0,04*50% + 0,31*25% 

+ 0,10*25%] = 0,13 

 

Netvirksomhed A’s faktiske afbrudshyppigheder i statistikområderne er: 

 

0,4 kV = 0,02; 1-24 kV = 0,10; 25-99 kV = 0,30 

 

Netvirksomhed A’s samlede afbrudshyppighed er: 

 

0,5*[0,02*50% + 0,10*30% + 0,30*20%] + 0,5*[0,02*50% + 0,10*25% 

+ 0,30*25%] = 0,11 

 

Det vil sige, at netvirksomhed A gennemsnitligt afbrød sine kunder 0,11 

gange i det pågældende år, når man har taget højde for de forskelligt 

vægtede afbrudstyper (varslet, uvarslet, afbrud som følge af tredjepart 

m.v.) 

 

Således ligger netvirksomhed A’s afbrudshyppighed under netvirksom-

hedens individuelle tærskelværdi på 0,13, og netvirksomheden pålægges 

derfor ikke noget krav. 

 

Ved at fastsætte individuelle tærskelværdier for netvirksomhederne tages der hen-

syn til, at netvirksomhederne har forskellig kundesammensætning, og at elnettene i 

de tre statistikområder har forskellige afbrudskarakteristika. 
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De overordnede tærskelværdier for hvert af de tre statistikområder er således ikke 

bindende for netvirksomhederne. En netvirksomhed kan godt overskride tærskel-

værdien på et spændingsniveau uden, at netvirksomheden overskrider den indivi-

duelle tærskelværdi. Det vil være tilfældet, hvis netvirksomheden ligger tilstræk-

keligt under tærskelværdierne på de øvrige spændingsniveauer. 

6.5. UDMØNTNING AF KRAV 

Kravudmøntningen på aggregeret niveau for hhv. afbrudshyppighed og afbrudsva-

righed foretages efter en gradueret skala med loft, jf. figur 1. 

FIGUR 1 | METODE TIL UDMØNTNINGEN AF KRAV 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

En netvirksomhed vil få et gradueret effektiviseringskrav på mellem 0 og 1 pct. af 

netvirksomhedens påvirkelige omkostninger ved en overskridelse på mellem 0 til 

10 pct. af den individuelle tærskelværdi. En overskridelse på 10 pct. og derover vil 

give et fast effektiviseringskrav på 1 pct. Konkret vil en overskridelse på f.eks. 4 

pct. af den individuelle tærskelværdi medføre et effektiviseringskrav på 0,4 pct., 

mens en overskridelse på 50 pct. af den individuelle tærskelværdi vil medføre et 

effektiviseringskrav på 1 pct. 

 

Kravene er additive, således at en netvirksomhed, der både overtræder den indivi-

duelle tærskelværdi for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på aggregeret ni-

veau, vil få effektiviseringskrav for begge dele.  
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Hvis en netvirksomheds vægtede afbrudshyppighed og vægtede afbrudsvarighed 

overskrider netvirksomhedens individuelle tærskelværdi for afbrudshyppighed 

hhv. -varighed bliver netvirksomheden således pålagt et krav på op til 1 pct. af 

netvirksomhedens påvirkelige omkostninger for både hyppighed og varighed, så-

ledes at det maksimale krav er 2 pct. af de påvirkelige omkostninger. 

 

De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering på aggre-

geret niveau, er 1-årig reduktioner i indtægtsrammerne. 
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BILAG 7 TIL PUNKT 4 – KVALITET I LEVE-
RING PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 
 

Der gives i tilsynsnotatets afsnit 4.5 en kort præsentation af modellen for kvalitet i 

levering på enkeltkundeniveau. Dette bilag giver en detaljeret gennemgang af mo-

dellen.  

 

Formålet med benchmarkingen på enkeltkundeniveau er at give grundlag for en 

vurdering af, om der er enkelte kunder eller kundegrupper, som oplever relativt 

mange eller lange afbrud – og dette uanset om netvirksomheden, der leverer til de 

pågældende kunder, overordnet set skulle have en tilfredsstillende kvalitet i leve-

ring af elektricitet. 

 

Elnetvirksomhederne benchmarkes derfor også på deres kvalitet i levering på en-

keltkundeniveau for både afbrudshyppighed og -varighed. Benchmarkingen fore-

tages kun for de to statistikområder med lavest spændingsniveau, 0,4 kV og 1-24 

kV, da størstedelen af kunderne er tilsluttet på disse spændingsniveauer. 

7.1. DATAGRUNDLAG  

Til benchmarkingen af kvalitet i leveringen på enkeltkundeniveau indberetter net-

virksomhederne data vedrørende enkeltkunders afbrudshyppighed og afbrudsva-

righed for statistikområderne 0,4 kV og 1-24 kV.  

 

For afbrudshyppigheden indberettes, hvor mange af netvirksomhedernes kunder, 

der har oplevet henholdsvis 0, 1, …, 10 afbrud og derover. For afbruds-varigheden 

indberettes i hvor lang tid, de enkelte kunder har været afbrudt. Dette er inddelt i 

forudbestemte intervaller, 0-1 min., 1-3 min., …, >720 min. Varighed måles i hele 

minutter, og afbrud, der er kortere end et minut, medtages derfor ikke.  

 

Der foretages som på aggregeret niveau en særskilt indberetning for forbrugere og 

producenter.
1
 

 

Netvirksomhederne skal imidlertid ikke i forbindelse med indberetningen af af-

brudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau opdele dem i forskellige 

typer afbrud, som det er tilfældet på aggregeret niveau. Det betyder, at Sekretaria-

tet for Energitilsynet får et mere retvisende billede af, hvor mange gange den en-

kelte kunde har været afbrudt. For at tage højde for den forskellige betydning af 

forskellige typer af afbrud foretages der i stedet en vægtning af afbruddene på 

 
1 Svarende til de tidligere kundekategorier ’kunder med almindelige vilkår’ og ’kunder med særlige vilkår’. 
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enkeltkundeniveau ud fra fordelingen af forskellige typer afbrud på aggregeret 

niveau, jf. nedenfor. 

7.2. BEREGNING AF VÆGTET ANTAL AFBRUD 

I benchmarkingen af kvalitet i levering på aggregeret niveau opereres med fem 

afbrudstyper: Varslede, uvarslede, afbrud forårsaget af tredje mand, force majeure 

og hændelser uden for eget statistik område, jf. bilag 6, afsnit 6.2. Disse forskelli-

ge typer af afbrud har også på enkeltkundeniveau forskellige konsekvenser for 

kunderne, og vægtes derfor på samme måde som på aggregeret niveau. 

 

Da netvirksomhederne imidlertid ikke indberetter oplysninger om afbrudstype for 

afbrudshyppigheder og -varigheder på enkeltkundeniveau, korrigerer Sekretariatet 

for Energitilsynet efterfølgende herfor ved at anvende netvirksomhedens indberet-

tede fordeling af afbrudstyperne fra benchmarkingen på aggregeret niveau. I boks 

1 er gennemgået, hvordan vægtningen bliver foretaget. 

 

BOKS 1 | EKSEMPEL PÅ VÆGTNING OG KORREKTION AF AFBRUD PÅ 

ENKELTKUNDENIVEAU 

En hypotetisk netvirksomhed A har sendt en indberetning på spændings-

niveauet 1-24 kV. Netvirksomheden forsyner 5.000 kunder og har i alt 

1.000 afbrud, der fordeler sig som følger i Tabel 1. De fem forskellige ty-

per af afbrud indberettes kun på aggregeret niveau. 

TABEL 1 | FORDELING OG VÆGTNING AF TYPE AFBRUD PÅ AGGRE- 

GERET NIVEAU 

Type afbrud Antal afbrud (a) Vægtning (b) Fordeling af type afbrud (c) 

Uvarslede 500 1 0,5 

Varslede 300 0,5 0,3 

3. part 100 0,1 0,1 

Force majeure 60 0 0,06 

Uden for eget statistik-
område 

40 0 0,04 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

Ud fra vægtning og fordelingen af de fem forskellige typer afbrud på ag-

gregeret niveau, kan der beregnes en individuel korrektionsfaktor til brug 

for enkeltkundeniveau, hvor der i indberetningen ikke skelnes mellem de 

fem typer afbrud. 

Korrektionsfaktoren findes ved at tage sumproduktet af kolonne b og c i 

Tabel 1. Dvs. korrektionsfaktoren for netvirksomhed A bliver: 

(1 ∙ 0,5 + 0,5 ∙ 0,3 + 0,1 ∙ 0,1 + 0 ∙ 0,06 + 0 ∙ 0,04)  =  0,66 

Af Tabel 2 fremgår det, hvorledes netvirksomhed A’s afbrudshyppighed fordeler 

sig på enkeltkundeniveau. 
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TABEL 2 | FORDELING OG VÆGTNING AF KUNDER 

Antal af-
brud 

Berørte kunder 

A 

Samlet antal vægtede 

 Kunder b=a*0,66 

Vægtede antal berørte kun-
der b=a*0,66 

 4.317 4.317 0 

1 440 290 290 

2 200 132 132 

3 30 20 20 

4 0 0 0 

5 8 5 5 

6 5 3 3 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

I alt 5.000 4.768 450 

Kilde: Konstrueret regneeksempel. 

Note: Antal kunder med 0 afbrud vægtes ikke, da de jo netop ikke har nogle afbrud. 

 

Af boks 1 fremgår, hvorledes netvirksomhed A’s vægtede antal kunder fremkom-

mer. Netvirksomhed A vil altså ikke blive benchmarket i forhold til de 

(440+200+30+8+5=) 683 kunder, som ifølge netvirksomhedens indberetning er 

berørt af afbrud. I stedet bliver netvirksomhed A benchmarket i forhold til de 

(290+132+20+5+3=) 450 kunder, der ud fra vægtningen er berørt af afbrud. At det 

korrigerede antal berørte kunder er væsentligt lavere end det oprindelige antal på 

683 skyldes bl.a., at en høj andel af afbruddene var varslede og derfor kun vægter 

50 pct. 

 

Havde alle indberettede afbrud på aggregeret niveau været uvarslede, ville korrek-

tionsfaktoren være 1, og alle 683 berørte kunder ville tælle i benchmarkingen. 

Tilsvarende ville netvirksomheden ikke have nogle berørte kundeafbrud på enkelt-

kundeniveau, såfremt alle de indberettede afbrud på aggregeret niveau var forårsa-

get af force majeure, og korrektionsfaktoren ville dermed være 0. 

7.3. OVERORDNEDE TÆRSKELVÆRDIER 
Der er fire overordnede tærskelværdier på enkeltkundeniveau: For afbrudshyppig-

hed og afbrudsvarighed for hhv. 0,4 kV og 1-24 kV. 

 

Tærskelværdierne på enkeltkundeniveau angiver den leveringskvalitet, som mindst 

99,5 pct. af kunderne har oplevet. Netvirksomheden pålægges et krav, hvis for stor 

en andel af netvirksomhedens enkeltkunder har oplevet en leveringskvalitet, der er 

dårligere end tærskelværdien. 

 

Som på aggregeret niveau vil benchmarkingen af kvaliteten i leveringen på enkelt-

kundeniveau fra og med benchmarkingen i 2013 (2012-data) blive baseret på faste 

tærskelværdier. Nedenfor gennemgås først den tidligere benyttede metode til be-
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regning af tærskelværdier og herefter beskrives beregningen af de faste tærskel-

værdier.
2
 

7.3.1. METODE TIL BEREGNING AF FASTE OVERORDNEDE TÆRSKELVÆRDIER 

Det acceptable antal afbrud for enkeltkunder er fastsat med udgangspunkt i den 

samlede fordeling af afbrudshyppigheder hhv. -varigheder for enkeltkunder base-

ret på data for årene 2010-2012.  

 

Beregningerne er foretaget ved først at tage summen af det vægtede antal berørte 

kunder for alle netvirksomheder og herved beregne periodens samlede fordeling af 

(vægtede) afbrud. 

 

Med udgangspunkt i den samlede vægtede fordeling af berørte kunder i perioden 

2010-2012 beregnes for begge statistikområder overordnede tærskelværdier for 

afbrudshyppighed og -varighed. 

 

Tærskelværdierne beregnes som det antal afbrud og antal afbrudsminutter, som 

mindst 99,5 pct. af kunderne har oplevet i perioden 2010-2012. Hvis f.eks. i alt 

98,8 pct. af det samlede antal kunder har oplevet en maksimal afbrudshyppighed 

på ét afbrud og 99,7 pct. har oplevet en maksimal afbrudshyppighed på to afbrud, 

da vil tærskelværdien fastsættes til to afbrud. 

 

De beregnede faste tærskelværdier (TV’er) på enkeltkundeniveau fremgår af Tabel 

3. 

TABEL 3 | FASTE TÆRSKELVÆRDIER PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 

 0,4 kV 1-24 kV 

TV for afbrudshyppighed (antal kundeafbrud pr. år) 2 4 

TV for afbrudsvarighed (antal kundeafbrudsminutter pr. år) 240-300 240-300 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

En netvirksomhed pålægges altså et effektiviseringskrav for afbrudshyppigheden 

på enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder på 0,4 

kV i løbet af et år oplever 2 eller flere kundeafbrud og/eller mere end 1 pct. af 

netvirksomhedens kunder på 1-24 kV oplever 4 eller flere kundeafbrud. 

 

En netvirksomhed pålægges tilsvarende et effektiviseringskrav for afbrudsvarig-

heden på enkeltkundeniveau, såfremt mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder 

på 0,4 kV i løbet af et år oplever afbrud af mere end fire timers varighed og/eller 

mere end 1 pct. af netvirksomhedens kunder på 1-24 kV ligeledes oplever afbrud 

af mere end fire timers varighed. 

 
2 Angående baggrunden for ændringen til faste tærskelværdier henvises til afsnittet om modelændringen for 

aggregeret niveau i bilag 6, afsnit 6.3. 
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7.4. UDMØNTNING AF KRAV 

I modellen for kvalitet i levering på enkeltkundeniveau fastsættes et krav for både 

afbrudshyppighed og -varighed for hvert af de to statistikområder, således at en 

netvirksomhed potentielt kan få op til fire krav. 

 

Netvirksomhederne pålægges et krav, såfremt mere end 1 pct. af netvirksomhe-

dens kunder har oplevet en større afbrudshyppighed/-varighed end tærskelværdien. 

 

I forbindelse med benchmarkingen i 2013 blev der indført en graduering af effek-

tivitetskravet med et loft (svarende til modellen for aggregeret niveau). Loftet er 

på 0,5 pct. af netvirksomhedens påvirkelige omkostninger for hvert af de fire krav. 

FIGUR 1 | KONTINUERT KRAVUDMÅLING AF EFFEKTIVISERINGSKRAV 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

I Tabel 4 ses en oversigt over de maksimale krav på enkeltkundeniveau. 
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TABEL 4 | OVERSIGT OVER KRAVSKALAEN FOR KVALITET I LEVERING PÅ EN-

KELTKUNDENIVEAU 

Spændingsniveau Parameter Enkeltkundeniveau (kontinuert skala) 

0,4-1 kV 
Hyppighed 

Varighed 

Op til 0,5 pct. 

Op til 0,5 pct. 

1-25 kV Hyppighed 

Varighed 

Op til 0,5 pct. 

Op til 0,5 pct. 

 Max. samlet krav 2 pct. 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. 

De krav, der udmåles i forbindelse med modellen for kvalitet i levering på enkelt-

kundeniveau, er 1-årige. 

7.5. INDIVIDUEL KORREKTION AF AFBRUD PÅ ENKELTKUNDENI-

VEAU 
Sekretariatet for Energitilsynet har siden afgørelsen vedr. effektiviseringskrav til 

elnetvirksomhederne for 2014 taget individuelt højde for en utilsigtet uhensigts-

mæssighed i benchmarkingmodellen på kvalitet i leveringen på enkeltkundeni-

veau. 

 

Konkret omhandler dette forhold, at en netvirksomhed kan pålægges et 1-årigt 

krav som følge af hyppigt og/eller langvarigt afbrudte enkeltkunder på trods af, at 

netvirksomhedernes overskridelse af tærskelværdien imidlertid skyldes driftsfor-

styrrelser uden for netvirksomhedernes forsynings-område (fra overliggende net, 

Energinet.dk eller Svenska Kraftnät).  

 

Netvirksomhedernes korrektionsfaktor (vægtet efter afbrudstype) for afbrud på 

enkeltkundeniveau beregnes med udgangspunkt i den procentuelle fordeling af 

afbrudstyper på aggregerede niveau. Korrektionsfaktor tager bl.a. højde for afbrud 

som følge af force majeure (herefter FM) og UFES (uden for eget statistikområde) 

ved, at afbruddene vægtes med 0.  

 

Korrektionsfaktoren tager endvidere afsæt i et vægtet antal kunder med hhv. 

1,2…,>10 afbrud. Dette medfører, at hvis en netvirksomhed f.eks. oplever, at en 

meget stor procentdel af afbruddene kommer fra FM og UFES, og at der på sam-

me tid forekommer flere afbrud på de samme kunder, kan modellens opsætning 

resultere i, at det vægtede antal kunder korrigeres for lidt i forhold til, hvad der er 

korrekt. På den måde kommer FM og UFES afbrud til at tælle med, selvom det 

ikke er retvisende. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at netvirksomhederne indberetter til-

strækkelig information om afbrud til brug for benchmarkingen af kvalitet i leve-

ringen. En eventuel ændring af benchmarkingmodellen for kvalitet i leveringen på 

enkeltkundeniveau vil betyde merdokumentation og deraf øget tidsforbrug ved 

indberetningerne for samtlige netvirksomheder. Sekretariatet vurderer således, at 
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en korrektion af modellen ikke er den bedste løsning – men derimod fortsat at 

anvende den eksisterende model med netvirksomhedernes mulighed for at indsen-

de særskilt dokumentation. 

 

Sekretariatet for Energitilsynet opfordrer netvirksomhederne til fremadrettet at 

kontakte sekretariatet forud for årets benchmarking, såfremt dette fænomen er til 

stede i deres data. Sekretariatet korrigerer netvirksomhedens afbrud på enkeltkun-

deniveau, hvis netvirksomheden indsender oplysninger omkring de særskilte af-

brud, hvor kunder berøres af afbrud som følge af FM og UFES. 
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