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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Den 1. januar 2018 overgik danske netvirksomheder til ny økonomisk regulering. Reguleringen sætter bl.a. regler for netvirksomhedernes indtægtsrammer, effektiviseringskrav og krav til leveringskvalitet, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018
om indtægtsrammer for netvirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af
den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018 (herefter bekendtgørelsen).
En netvirksomheds indtægtsramme er et loft over netvirksomhedens tilladte indtægter i
et givet år.1 Indtægtsrammerne er sammensat af en række delelementer. Forsyningstilsynet har udarbejdet en beregningsmodel til fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer. Modellen er et administrativt værktøj for Forsyningstilsynet og indgår
som en del af Forsyningstilsynets konkrete og individuelle afgørelse om årlige indtægtsrammer for de enkelte netvirksomheder. Beregningsmodellen tjener også som et
kommunikativt redskab til at give netvirksomhederne en bedre forståelse af indtægtsrammens opbygning.
Dette notat giver en vejledende beskrivelse af modellen til beregning af netvirksomhedernes indtægtsrammer (og omtales herefter modelbeskrivelsen).2
Modelbeskrivelsen giver en indsigt i opbygningen af beregningsmodellen og kæder beregningerne sammen med lovteksten i bekendtgørelsen. Beregningsmodellen er udarbejdet i Excel og er tilgængelig på Forsyningstilsynets hjemmeside.
Forsyningstilsynet bemærker, at nærværende modelbeskrivelse alene er vejledende
og forventes at blive opdateret. Nærværende modelbeskrivelse anses som værende
gældende for første reguleringsperiode, og der kan forekomme ændringer løbende til
beskrivelsen. Endvidere er udmeldingen af de foreløbige indtægtsrammer ligeledes af
vejledende karakter, hvorimod Forsyningstilsynet træffer afgørelse om de endelige indtægtsrammer i separate individuelle afgørelser for hver netvirksomhed.
Formeloversigt og beregningsmodel er udarbejdet af Forsyningstilsynet (herefter
FSTS). Beregningsmodellen har været sendt til kommentering hos Dansk Energi. Første version af beregningsmodellen blev brugt til at udmelde foreløbige indtægtsrammer
for 2018 den 1. juni 2018. Modellen er sidenhen løbende blevet opdateret og har været
tilgængelig (på Forsyningstilsynets hjemmeside) for netvirksomhederne til kommentering siden da. Konsulentvirksomheden E&Y har i maj 2018 gennemført en modelteknisk gennemgang (kvalitetssikring) af modellen. Konsulentvirksomheden Copenhagen
Economics har i 2. halv 2019 foretaget et review af modellen.

1

Den hidtidige økonomiske regulering af netvirksomheder (med virkning fra 2005 og frem til udgangen 2017)
tog også udgangspunkt i indtægtsrammer. Men beregningen af disse var baseret på netvirksomhedernes
driftsmæssige indtægter i 2004.

2

Se også Forsyningstilsynets notat om opbygning af beregningsmodel til fastsættelse af indtægtsrammer fra
maj 2020, hvor Forsyningstilsynets overvejelser og valg i forbindelse med opbygning af modellen til beregning af netvirksomhedernes indtægtsrammer er beskrevet.
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DELELEMENTER I BEREGNINGSMODELLEN
I det følgende gennemgås de forskellige delelementer i beregningsmodellen ift. formler, og hvilke faner formlerne findes i.
I de følgende formler defineres t som reguleringsåret, i som dataåret, j som idriftsættelsesåret,
som første reguleringsår i foregående reguleringsperiode,
som sidste reguleringsår i foregående reguleringsperiode, og k som reguleringsåret i indeværende
reguleringsperiode.
Modelbeskrivelsen indeholder samme rækkefølge og navngivning af afsnit som indtægtsrammebekendtgørelsen. Hvert delafsnit indledes med en informationsboks, der
giver et overblik over, hvilke paragraffer i bekendtgørelsen, som delelementet hæfter
sig til, samt hvor i modellen beregningen af delelementet foretages (faner).

INDTÆGTSRAMME

§ 5, stk. 1
§§ 6-7

R.1 – IR
Samlet data

§ 5, stk. 1, fastlægger, at Forsyningstilsynet træffer afgørelse om
en netvirksomheds årlige indtægtsramme, som består af summen
af en omkostningsramme, der beregnes efter § 6, og en forrentningsramme, der beregnes efter § 7, hvortil der foretages en
række beløbsmæssige justeringer for at få niveauet for den samlede indtægtsramme.

I modellen i fanen R.1 - IR beregnes indtægtsrammen for en given netvirksomhed. Indtægtsrammen for en netvirksomhed beregnes i modellen ved at summere rammeinputs.
Indtægtsrammen for et given reguleringsår består af summen af rammeinputs for nedenstående rammer. (I parentes er angivet forkortelserne for de forskellige rammer).

Omkostningsramme

Forrentningsramme

Akkumulerede effektiviseringskrav
.

Utilstrækkelig leveringskvalitet

Nettab

Bindende midlertidig prisnedsættelse

Tab på debitorer

Energisparetillæg
𝑎

Justering for nettab (ekstraordinær) (
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Indtægtsrammen i reguleringsår t kan derved skrives som:

=

+

+

−

.

−

+

+

𝑎

−

+

I modellens enkelte faner, eksempelvis B.1 - OR, beregnes rammeinput til indtægtsrammen. Rammeinputs til indtægtsrammen for et givent reguleringsår samles i fanen
Samlet data via en makro. Der er i fanen R.1 - IR lavet en pivot-tabel på data fra fanen
Samlet data.
Eksempel | Værdien for typen Driftsomkostninger tilknyttet rammen Omkostningsramme er anvendt til at beregne et rammeinput til omkostningsrammen og derved til
indtægtsrammen. Netvirksomhedens driftsomkostninger et givent dataår multipliceres
med en række faktorer, hvilket giver et rammeinput, som indgår i den samlede sum
(indtægtsrammen) i R.1 - IR.

EFFEKTIVISERINGSKRAV

I.4 – BM
B.4.1 – BM
B.4.2 – BM
GEN
PU
Perioder

§ 5, stk. 1, nr. 1.
§§ 9-13
Bilag 2

Indtægtsrammen skal fradrages de akkumulerede effektiviseringskrav, jf. § 5, stk. 1, nr. 1. Effektiviseringskravet består af et
generelt og et individuelt effektiviseringskrav og beregnes på baggrund af §§ 9-13.

Fradrag af de akkumulerede effektiviseringskrav | De akkumulerede effektiviseringskrav beregnes i fanen B.4.2 - BM. Rammeinput fra fanen B.4.2 – BM indføres i fanen Samlet data via en makro og indgår derved i summen af indtægtsrammen i R.1 IR.

.

=

∑

=

+

=

∑

=

+

max

;

;

hvor t er reguleringsåret, Akk.krav er justeringen som følge af akkumulerede effektiviseringskrav, GEN er det generelle effektiviseringskrav, og
er det individuelle effektiviseringskrav. Bemærk, at for 2018 er det summen af det generelle krav og det individuelle krav, ikke det maksimale af de to.
Generelt effektiviseringskrav | I fanen B.4.1 - BM beregnes det generelle effektiviseringskrav for det pågældende reguleringsår:
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=

⋅

I fanen GEN beregnes satsen for det generelle effektiviseringskrav:

=

⋅

−

⋅

∑ =−

∑=

−

+

−

−

hvor P er produktivitetsudviklingen, F er forsigtighedshensyn, og D er driftsomkostningerne for alle netvirksomheder, A er afskrivningerne for alle netvirksomheder, og N er
nettabsomkostningerne for alle netvirksomheder.
𝑛 −

∑𝑖=𝑛

𝑛 −
∑𝑖=𝑛_

𝑖− 𝑖

𝑖 +𝐴𝑖 − 𝑖

er korrektionsfaktoren.

Bemærk, at i første reguleringsperiode anvendes 2012-2014 som grundlag for satsen.
Bemærk, at korrektionsfaktoren i overensstemmelse med reguleringen ændres ved
hver ny reguleringsperiode og derfor ændres ’sats’ ovenfor. Satsen beregnes i fanen
GEN i modellen.
Den årlige sats for produktivitetsudviklingen i de relevante sektorer beregnes i fanen
PU, hvor indeksene vægtes.
Individuelt effektiviseringskrav | Forsyningstilsynet foretager benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet til brug for afgørelse om individuelle effektiviseringskrav. Forsyningstilsynet anvender her en benchmarkingmodel, som ikke er en
del af beregningsmodellen for indtægtsrammer. De individuelle effektviseringskrav indgår som inputdata i fanen I.4 - BM og videreføres til fanen B.4.1 - BM:

=

ø

hvor Beløb fås som input og er virksomhedsspecifikt. For 2018 udgør de individuelle
effektiviseringskrav 0,4 pct. af en netvirksomheds omkostningsramme, hvilket også er
beregnet i fanen B.4.1 – BM.

UTILSTRÆKKELIG LEVERINGSKVALITET

§ 5, stk. 1, nr. 2
§§ 16-17
Bilag 3

I.4 – BM
B.4.3 – ULK

Indtægtsrammen skal årligt reduceres ved utilstrækkelig leveringskvalitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. Fradraget beregnes ud fra §§ 1617 samt bilag 3.
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Fradragene indgår som inputdata i fanen I.4 - BM og omregnes til negative tal i fanen
B.4.3 – BM, hvorefter fradragene indgår som rammeinput i fanen Samlet data via en
makro.

=

ø

hvor ULK er justeringen som følge utilstrækkelig leveringskvalitet. Beløb fås som input
og er virksomhedsspecifikt.
Mål for netvirksomhedernes leveringskvalitet i form af mål for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed fastsættes af Forsyningstilsynet uden for beregningsmodellen for indtægtsrammer. Ligeledes fastsættes fradragene for utilstrækkelig leveringskvalitet i en
anden afgørelse og uden for denne beregningsmodel.

NETTAB

I.3 – NT
B.3 – NT
Perioder
I.9 – AFG

§ 5, stk. 1, nr. 3
§ 5, stk. 2
§ 8, stk. 2-3
§ 18
§ 58, stk. 2
Bilag 1

Indtægtsrammen skal tillægges et beløb til dækning af omkostninger til nettab, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og § 5, stk. 2. Tillægget beregnes på ud fra bilag 1 i bekendtgørelsen.

Beløb til dækning af omkostninger til nettab | I fanen I.3 - NT indgår data for fysisk
nettab, leveret mængde elektricitet, internt leveret mængde samt prisen på nettab, dvs.
den gennemsnitlige omkostning pr. kWh nettab inkl. omkostninger til overliggende net
og PSO.
I fanen B.3 - NT beregnes tillægget til beløb til dækning af omkostninger til nettab.

æ

=

∑=

∑=

æ

⋅

æ

⋅

hvor Fysisk nettab er det saldoafregnede fysiske nettab i kWh, Leveret mængde er
netvirksomhedens leverede mængde elektricitet i kWh, og Pris er netvirksomhedens
gennemsnitlige omkostning pr. kWh nettab.
Det bemærkes, at den gennemsnitlige omkostning pr. kW nettab (også benævnt nettabsprisen) i reguleringsåret er givet ved omkostningerne til nettab i reguleringsåret divideret med det fysiske nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab.
Denne er beregnet uden for modellen og fremgår som input i fanen I.3 – NT.
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For første reguleringsperiode anvendes data for perioden 2014-2016 for nettab.
Nettabsjustering til den foreløbige indtægtsramme | I fanen B.3 - NT anvendes oplysninger for året to år forud for reguleringsåret, såfremt der ikke er data for reguleringsåret i fanen I.3 – NT, dvs. når nettabsjusteringen til den foreløbige indtægtsramme
skal beregnes.
For første år af en reguleringsperiode er det kun oplysningerne for de fire første år af
foregående reguleringsperiode, som anvendes til beregningen af tillægget, da det kun
vil være disse oplysninger, som indgår som input i fanen I.3 - NT.
Ekstraordinær forhøjelse til nettab | Forhøjelsen fastsættes skønsmæssigt uden for
beregningsmodellen. Forhøjelsen indlægges i modellen som en justering til indtægtsrammen i fanen I.9 - AFG. Rammeinput fra forhøjelsen indgår i Samlet data via en makro.
𝑎

=

ℎø

𝑎
hvor
er et ekstraordinært nettabstillæg til indtægtsrammen, og Nettabsforhøjelse er den af Forsyningstilsynet ved afgørelse godkendte ekstraordinære forhøjelse
som følge af et væsentligt negativt resultat af den primære drift grundet udviklingen i
eksogene forhold, hvor udviklingen afviger væsentligt fra forudsætningerne for den ordinære nettabsjustering.

BINDENDE MIDLERTIDIGE PRISNEDSÆTTELSER

I.9 – AFG

§ 5, stk. 1, nr. 4
§ 19
§ 49, stk. 1, nr. 1

Netvirksomheder, der yder en bindende midlertidig prisnedsættelse, skal indberette beløbet til Forsyningstilsynet, jf. § 19.

Beløbet for den bindende midlertidige prisnedsættelse indgår som en reduktion af indtægtsrammen i fanen I.9 - AFG som negative beløb. Rammeinputs som følge af fradragene indgår i Samlet data via en makro.

=

æ

hvor BMP er justeringen til indtægtsrammen som følge af bindende midlertidig prisnedsættelse, og Prisnedsættelse er den bindende midlertidige prisnedsættelse, som netvirksomheden har indberettet.
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TAB PÅ GRUND AF MANGLENDE BETALING FRA ELHANDELSVIRKSOMHEDER

I.9 – AFG

§ 5, stk. 1, nr. 5
§§ 20-21

Indtægtsrammen skal, jf. § 5, stk. 1, nr. 5, justeres for manglende
betaling fra elhandelsvirksomheder til netvirksomheden efter §§
20-21.

Beløb for forhøjelse af indtægtsrammen som følge af tab på grund af manglende betaling fra en elhandelsvirksomheder indgår i fanen I.9 - AFG som positive beløb.
Beløb for reduktion af indtægtsrammen som følge af hel eller delvis dækning af tab
indgår i fanen I.9 - AFG som negative beløb.

=

− æ

hvor TD er justeringen som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder,
Tab er tabet som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, Dækning er
hel eller delvis dækning af et tab som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder.
Rammeinputs som følge af tillæggene og fradragene indgår i Samlet data via en makro.
Forhøjelse og/eller midlertidig nedsættelse som følge af tab på grund af manglende
betaling fra en elhandelsvirksomheder fastsættes uden for beregningsmodellen.
Det bemærkes, at justeringerne som følge af tab på grund af manglende betaling fra
en elhandelsvirksomheder samt hel eller delvis dækning heraf også skal indgå i gennemsnitberegningen af omkostningsrammen, jf. afsnittet Omkostningsramme.3

NETTOOMKOSTNINGER TIL ENERGISPARENDE AKTIVITETER

§ 2, nr. 5 og 9
§ 3, stk. 2, nr. 3
§ 3, stk. 3, nr. 2
§ 5, stk. 1, nr. 6
Energisparebekendtgørelsen

3

I.9 – AFG

Fortegnet vil være modsat for tab på debitorer i gennemsnitsberegningen af omkostningsrammen, jf. § 6, stk.
4, og jf. afsnittet Omkostningsramme.
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Nettoomkostninger til energibesparende aktiviteter i reguleringsåret justeret for eventuelle differencer fra forrige år skal give et
tillæg til indtægtsrammen, jf. § 5, stk. 1, nr. 6.

Tillæg af beløb til dækning af nettoomkostninger til energibesparende aktiviteter indgår
som inputdata i fanen I.9 - AFG som positive beløb. Rammeinputs som følge af tillæggene indgår i Samlet data via en makro.

=

+

hvor ENSP er tillægget for energispareaktivitet,
er nettoomkostninger til energibesparende aktiviteter, og
er eventuelle differencer fra forrige år.

OMKOSTNINGSRAMME

I.1 – OR
B.1 – OR
(RP)
(AI)
I.5 – Just_OR
B.5 – Just_OR
R.2 – OR
Samlet data
Perioder

§ 2, stk. 1, nr. 3
§6
§ 54

Fastsættelsen af omkostningsrammen er fastlagt i § 6, i bekendtgørelsen. § 54 fastlægger fastsættelsen af omkostningsrammen i
første reguleringsperiode.

Omkostningsrammen for et reguleringsår baseres på gennemsnitlige faktiske omkostninger i foregående reguleringsperiode.

=

−

+
⋅

−

∑
=

+

⋅

.

− ∑

−

−
𝐴

𝑣

+

𝐴

=

𝑣

.
+ ∑
=

,

⋅

,

⋅
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hvor OR er omkostningsrammen, D er driftsomkostninger, A er afskrivninger,
er omkostninger til nettab,
er omkostninger til tab som følge af manglende betaling fra elhandelsvirksomheder, Rens.just er rensning for justeringer vedr. driftsomkostninger og afskrivninger, som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om, og
𝐴
𝑣
og
er justeringer vedr. hhv. driftsomkostninger og afskrivninger,
som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om.
I fanen I.1 – OR og I.5 – Just_OR indgår inputdata. I fanen B.1 - OR beregnes rammeinputs til indtægtsammen som følge af gennemsnitsberegningen, hvor der for hver
type/værdi er ”ganget ind i parentesen”.
I fanen I.5 – Just_OR indgår inputdata for justeringer til omkostningsrammen. Inputdata håndteres i beregningsfanen B.5 – Just_OR.
Rammeinputs fra fanerne B.1 – OR og B.5 – Just_OR samles med en makro i fanen
Samlet data og indgår i indtægtsrammen i R.1 – IR. Fanen R.2 – OR viser en pivottabel over gennemsnitsberegningen for omkostningsrammen.
Justeringer til omkostningsrammen | Justeringer til gennemsnitsberegningen vil
bl.a. skyldes afgørelser om forhøjelser truffet af FSTS. Afgørelse om justeringer og
håndteringen af disse i modellen er uddybet i særskilt notat.
Justeringer ift. pristalsudvikling og udvikling i aktivitetsniveau er beskrevet senere i
dette notat. Ligeledes er justeringer ift. omkostningsrammen i første periode beskrevet
senere i dette notat.

FORRENTNINGSRAMME

I.2 – FR

§7
§ 39
§ 40
§ 57
Bilag 4

I.2.1 - FR
B.2 – FR
B.2.1 – FR
R.3 – FR
(RP)
(AI)
HFS
Samlet data
Perioder
Satser

§ 7 fastlægger, at en netvirksomheds forrentningsramme udgør
forrentningen af netvirksomhedens historiske forrentningsgrundlag og fremadrettede forrentningsgrundlag.

=

𝐻

+
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𝐻
hvor FR er forrentningsrammen,
er den historiske forrentningsramme, og
den fremadrettede forrentningsramme.

er

Historisk forrentningsramme | Den historiske forrentningsramme opnås ved at
gange den historiske forrentningssats på det historiske forrentningsgrundlag i fanen
B.2 - FR.
𝐻

=

𝐻

𝐻

⋅

𝐻
𝐻
hvor
er den historiske forrentningsramme,
er forrentningssatsen af den hi𝐻
storiske aktivbase, og
er det historiske forrentningsgrundlag.

I fane B.2.1 – FR (kolonne AE til AX) beregnes det historiske forrentningsgrundlag.4
𝐻

=

⋅ ,

𝐻
hvor
er det historiske forrentningsgrundlag,
er den bogførte værdi i reguleringsåret af netvirksomhedens netaktiver idriftsat økonomisk senest den 31. december
2017.

Den historiske forrentningssats er opgjort som den mindste af følgende to satser:

Den lange obligationsrente plus 1 procentpoint.

Netvirksomhedens gennemsnitlige mulige forrentningssats efter indtægtsrammen i
årene 2012-2014 reduceret for merforrentning. Reduktionen som følge af merforrentning er beskrevet i afsnittet Håndtering af merforrentning nedenfor.
𝐻

= max ; min

+ ,

;

𝐻
hvor
er forrentningssatsen af den historiske aktivbase, LR er den lange obligationsrente, og
er netvirksomhedens gennemsnitlige mulige forrentningssats efter
indtægtsrammen i årene 2012-2014.

=

∑

=

−

⋅ ,

−

−

hvor
er netvirksomhedens gennemsnitlige mulige forrentningssats efter indtægtsrammen i årene 2012-2014, IR er indtægtsrammen ekskl. energispareindsats,
er driftsomkostninger, A er afskrivninger, NA er netaktiver, og MFF er merforrentningsfradrag (uddybet nedenfor).
Den gennemsnitlige mulige forrentningssats er beregnet i fanen HFS. Fanen indeholder
tre tabeller. I første tabel beregnes første led i formlen for
. I anden tabel beregnes
𝐻
MFF. I tredje tabel beregnes
. Det bemærkes, at i tredje tabel er der en udvidet

4

Det bemærkes, at der undtagelsesvist er anvendt to forskellige formeler i fanen B.2.1 – FR; en til beregningen af det samlede forrentningsgrundlag (kolonne K til AD) og en til beregning af det historiske forrentningsgrundlag (kolonne AE til AX).
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formel, som skal anvendes, hvis der er sket en fusion for 2018 og frem. Denne særlige
formel er markeret med blå.
Inputdata til beregningerne i HFS findes i fane I.2.1 - FR.
Fremadrettet forrentningsramme | Den fremadrettede forrentningsramme opnås ved
at gange den fremadrettede forrentningssats på det fremadrettede forrentningsgrundlag i fanen B.2 - FR.

=𝑊

⋅

hvor
er den fremadrettede forrentningsramme, WACC forrentningen af den fremadrettede aktivbase og fås som input, og
er det fremadrettede forrentningsgrundlag.

=

⋅ ,

−

𝐻

hvor
er det fremadrettede forrentningsgrundlag,
er det samlede forrentnings𝐻
grundlag i reguleringsåret, og
er det historiske forrentningsgrundlag. Det fremadrettede forrentningsgrundlag beregnes i fanen B.2 – FR.

=

−

+

+

∑
=

⋅

⋅

−

.

+ ∑
=

+

hvor
er det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, AI er justering for aktivitetsniveau, RP er justering for udvikling i reguleringsprisindeks, RAB er den bogførte
værdi af netvirksomhedens samlede aktivbase til forrentning i dataåret,
.
er
rensning for afgjorte udvidelser og indskrænkninger,
er afgjorte udvidelser og
indskrænkninger, ASIEN er afskrivninger på de aktiver, som netvirksomheden senest
den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er netaktiver (Afskrivninger på aktiver Som Ikke Er Netaktiver). Det
samlede forrentningsgrundlag beregnes i fanen B.2.1 – FR (kolonne K til AD).
Fanen B.2.1 - FR indeholder alle værdier, som skal indgå i det samlede forrentningsgrundlag. Der er værdier for ’Netaktiver’, ’Aktiver’, ’Afskrivning på aktiver som ikke er
netaktiver’ (ASIEN), ’Justering’ og ’Rensning vedr. justering’. I fanen anvendes værdierne til at beregne en del af det samlede forrentningsgrundlag – dvs. at beregningerne
i B.2.1 – FR indgår som input til beregningerne i fanen B.2 – FR i kolonne F.5
Justeringer til forrentningsrammen | Der skal i følge reguleringen i nogle tilfælde foretages justeringer som følge af Forsyningstilsynets trufne afgørelser om indskrænkning eller udvidelsen af aktivbasen. Afgørelse om justeringer og håndteringen af disse i
modellen er uddybet i særskilt notat.

5

Det bemærkes, at der undtagelsesvist er anvendt to forskellige formeler i fanen B.2.1 – FR; en til beregningen af det samlede forrentningsgrundlag (kolonne K til AD) og en til beregning af det historiske forrentningsgrundlag (kolonne AE til AX).
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Justeringer ift. pristalsudvikling og udvikling i aktivitetsniveau er beskrevet senere i
dette notat.
Foreløbig forrentningsramme | Når den foreløbige historiske forrentningsramme vejledende udmeldes året før, et reguleringsår starter, er de bogførte værdier for reguleringsåret ikke kendt for tidspunktet for den vejledende udmelding. Derfor estimeres reguleringsårets bogførte værdi i den vejledende udmelding af de foreløbige forrentningsrammer ved at tage den bogførte værdi fra året to år før og fratrække det tilsvarende års afskrivninger på netaktiver (to gange). Dette sker i fanen B.2.1 - FR (kolonne
AE til AX).
Håndtering af merforrentning | Det bemærkes, at den gennemsnitlige forrentningssats nedsættes for merforrentning for årene 2013-2017, som Forsyningstilsynet har
pålagt netvirksomheden varigt at nedsætte indtægtsrammen med. Det beløb, som indtægtsrammen ville være blevet reduceret med grundet omregnes til procent ved at
sætte beløbet i forhold til årets netaktiver tillagt 2 pct.

= ∑
=

å

⋅ ,

−

hvor MFF er merforrentningsfradrag som følge af merforrentning for årene 2013-2017,
Pålagt reduktion er den reduktion, som netvirksomheden er blevet pålagt som følge af
merforrentning for årene 2013-2017, NA er netaktiver og Fradrag er et eventuelt fradrag af reduktionen, som netvirksomheden kan ansøge om. MFF er beregnet i fanen
HFS.

FORELØBIG INDTÆGTSRAMME

§ 4, stk. 2
§8
§ 58

Perioder

§ 4, stk. 2, fastsætter, at de foreløbige indtægtsrammer skal udmeldes forud for hvert reguleringsår og alene er vejledende.

I modellen i fanen Perioder håndteres det, at der for de foreløbige indtægtsrammer i
første år af en periode kun anvendes de fire første år af foregående periode. I takt med
indtægtsrammerne bliver endelige for det første år af en periode, ændres det gule tal
fra 0 til 1, således at den endelige indtægtsramme for fx reguleringsår 2023 baseres
på alle fem år af foregående periode i stedet for fire år.
Visse data til brug for fastsættelse af de endelige indtægtsrammer bliver først indberettet med reguleringsregnskabet året efter reguleringsåret, hvorfor disse ikke er tilgængelige på tidspunktet for udmeldingen af de foreløbige, vejledende rammer (december
året inden reguleringsåret). Derfor er der i udmeldingen af de foreløbige, vejledende
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indtægtsrammer behov for elementer af estimering, hvilket kan begrunde de foreløbige
rammers vejledende karakter. De primære elementer af estimering er:

Det foreløbige historiske forrentningsgrundlag estimeres på baggrund af det historiske forrentningsgrundlag to år forud for reguleringsåret fratrukket to gange afskrivningerne to år forud for reguleringsåret.

Den foreløbige historiske forrentningssats estimeres med de på tidspunktet for udmeldingen seneste data fra FinansDanmark.

Det foreløbige tillæg for nettab estimeres på baggrund af leveret mængde og gennemsnitlig omkostning pr. kWh nettab to år forud for reguleringsåret.

Det foreløbige reguleringsprisindeks estimeres med de på tidspunktet for udmeldingen seneste data fra Danmarks Statistik. For reguleringsår, hvor der endnu
ikke er data, antages samme prisudvikling som året før. Det vil sige, at der i modellen er statiske forventninger til inflationen.

Det foreløbige niveau af indikatorindekset antages konstant i forhold til året før.
Det vil sige, at for reguleringsår, hvor der endnu ikke er data, antages samme niveau i indikatorer som året før.

ÆNDRET AKTIVITETSNIVEAU (INDIKATORER)

§ 2, stk. 1, nr. 6
§ 2, stk. 1, nr. 17
§ 22

I.0 - AI
AI
Målere

§ 22 fastlægger, at der ved justering for ændret aktivitetsniveau
skal justeres med den årlige ændring i antallet af elmålere og stationer, som indgår i den bevillingspligtige aktivitet.

Aktivitetsindekset udgør summen af den procentvise udvikling i hhv. stationer og målere. Det samlede antal elmålere anvendt i beregning af indikatorindekset findes i fanen Målere. I fanen I.0 – AI indgår data for stationer og målere. Beregningen af indekset fremgår af fanen AI.
Det bemærkes, at i følge reguleringen skal et fald i målere ikke føre til fald i indekset,
mens alle stigninger skal påvirke indekset. Derfor indeholder fanen Målere niveauet af
antal målere i 2012 tillagt alle efterfølgende stigninger i antal målere. Med andre ord
medtages alle stigninger i målere, og der modregnes ikke eventuelle nedgange i antal
målere.
Formlen for det sammenvejede indeks kan opskrives således:
=

−

⋅

−

+

å

+∑

max[
å

å

−

−

å

−

, ]

Hvor AI angiver aktivitetsindekset, n angiver netvirksomheden, t angiver reguleringsåret, og 2012 er basisåret.
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Hvis antallet af henholdsvis stationer eller målere er 0, sættes denne værdi til 1 i beregningen for at undgå en uendelig stigning eller et uendeligt fald i indekset. Et eksempel kan være, hvis en netvirksomhed går fra at eje 0 til 1 station eller omvendt.
For at få udviklingen i indikatorer for aktivitetsniveau fra dataåret til reguleringsåret
ganges følgende faktor på fx omkostningsrammen, jf. tidligere afsnit:

𝑎 𝑎å

Hvor AI angiver aktivitetsindekset, n angiver netvirksomheden, t angiver reguleringsåret.

PRISTALSREGULERING

§ 23

RP

§ 23 fastlægger, at pristalsreguleringer skal foretages på baggrund af et sammenvejet indeks baseret på Danmarks Statistiks
lønindeks for virksomheder og organisationer (ILON12) og Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning
(PRIS11 og PRIS1115).

Prisindekset for indenlandsk vareforsyning er Danmarks Statistiks PRIS11 til og med
2018. PRIS11 har 2010 som basisværdi, hvorfor indekset er 100 i 2010. Indekset
PRIS11 er afsluttet med udgangen af 2018, og PRIS1115 er fortsættelsen af dette indeks ifølge Danmarks Statistik. PRIS1115 har 2015 som basisår, hvorfor indekset er
100 i 2015. Indekset har samme udviklinger som PRIS11, når man ser bort fra afrundingsforskelle. For at fortsætte med samme prisindeksniveau i modellen, skaleres
PRIS1115, så det matcher PRIS11. Dette nye skalerede prisindeks benyttes efter
2018.
Beregningen af indekset fremgår af fanen RP. I beregningen af det sammenvejede indeks til pristalsregulering tages først årsgennemsnit af månedlige og kvartalsvis observationer for henholdsvis det anvendte prisindeks og lønindeks. Herefter findes den relative ændring i de to indeks, hvor basisværdien er fastsat til 100 i 2012. Gennemsnittet af disse anvendes til beregning af det sammenvejede indeks.
=

⋅(

+

)⋅

Hvor RP er reguleringsprisindekset i reguleringsåret t, LI er lønindekset, PI er prisindekset.
Det anvendte reguleringsprisindeks findes i fanen RP og kan opdateres via knappen i
fanen Infografik. Det bemærkes i den forbindelse, at Danmarks Statistik har oplyst, at
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de for PRIS11 og PRIS1115 ikke offentliggøre foreløbige tal. Det vil sige, at disse i udgangspunktet ikke revideres bagud i tid.

DIFFERENCER

I.8 – FI
B.8 – Diff
R.4 – Diff
Samlet data
Satser

§ 43
§ 49, stk. 1, nr. 2
§ 53

§ 43 fastlægger, at der årligt sammen med indtægtsrammen træffes afgørelse om en netvirksomheds differencesaldo.

Årets difference | Differencer håndteres i modellen ved at lægge faktiske indtægter
ind som negative tal i fanen I.8 – FI. I fanen R.4 – Diff beregnes en netvirksomheds
umiddelbare årlige difference ved at summere en netvirksomheds faktiske indtægter
(med negativt fortegn) med indtægtsrammen i et reguleringsår i en pivottabel.

=

−

hvor Diff er årets opståede difference, IR er indtægtsrammen, og FI er faktiske indtægter. Det bemærkes, at årets opståede difference vil være negativ ved en difference i
kundernes favør, da de faktiske indtægter i reguleringsåret overstiger indtægtsrammen, hvorved netvirksomheden har opkrævet for meget og derved skabt en gæld til
kunderne (elhandelsvirksomhederne).
Differencesaldo | I fanen B.8 – Diff beregnes netvirksomhedernes differencesaldi.

=

−

+

+

𝐾

𝐾
hvor Saldo er differencesaldoen, og Diff er årets opståede difference,
er
den forrentning, som skal tillægges saldoen, hvis differencesaldoen er i kundernes favør.

Differencer i netvirksomhedens favør | En netvirksomhed kan højest have en differencesaldo i netvirksomhedens favør på 25 pct. af indtægtsrammen i reguleringsåret.
Overskydende beløb bortfalder. Dette gælder dog ikke i reguleringsårene 2018-2022,
jf. afsnit om overgangsbestemmelse.

= min

; , 5⋅

hvor Saldo er differencesaldoen, og IR er indtægtsrammen.
Differencer i kundernes favør | En netvirksomhed må ikke have en differencesaldo i
kundernes favør i mere end 3 på hinanden følgende reguleringsår. En overskridelse
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heraf vil medføre en sanktion til netvirksomheden. Hvis netvirksomheden har en differencesaldo i kundernes favør i hhv. to, tre eller fire år i træk vises det ved farvekoder af
gul, orange eller rød.
Hvis det er første år, hvor en differencesaldo i kundernes favør er opstået, forrentes
saldoen fra 1. juli det givne år:
𝐾

= ,5 ⋅

⋅

𝐾

𝐾
hvor
er den forrentning, som skal tillægges saldoen, hvis differencesaldoen er i kundernes favør, morarente er den fastsatte strafrente, og Diff er årets difference i kundernes favør.
Hvis det ikke er første år med en differencesaldo i kundernes favør:

𝐾
+

=

+

𝐾

⋅

+ ,5 ⋅

+

⋅

𝐾
+

Forrentningssatsen, også kaldet morarenten, for en differencesaldo i kundernes favør
fremgår af fanen Satser.
Bemærk, at bestemmelsen om at udelade dækning til tab på debitorer i forrentningen
samt bestemmelsen om nyt tidspunkt for forrentning ved ændret afgørelse ikke er indarbejdet i disse formler.
Differenceafvikling | Afvikling af en differencesaldo i netvirksomhedens favør sker
ved, at netvirksomheden opkræver mere end sin indtægtsramme i det kommende reguleringsår.
Afvikling af en differencesaldo i kundernes favør sker ved, at netvirksomheden opkræver mindre end sin indtægtsrammen i det kommende reguleringsår. Ved en differencesaldo i kundernes favør skal netvirksomheden forelægge en plan for afvikling til godkendelse af Forsyningstilsynet.

FUSION

§ 46
§ 47

Virksomhedsdata
Netvirksomheder

§ 46 fastlægger regler ift. hvis to eller flere netvirksomheder fusionerer.
§ 47 fastlægger regler ift. hvis en netvirksomhed spaltes.

I fanen Virksomhedsdata noteres der, hvis en fusion finder sted. Den fortsættende eller
nye netvirksomheds navn og CVR-nummer noteres i kolonnen Hovedselskab alle steder, hvor den/de gamle netvirksomheders navn fremgår i kolonnen Hovedselskab.
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I de fleste beregningsfaner vil registreret selskabsnavn være hard coded (inputdata
hentet med funktionen Forespørgsler), mens Hovedselskab vil være fundet ved brug af
en formel, der slår op i fanen Netvirksomheder eller Virksomhedsdata.6

JUSTERINGER

§ 6, stk. 5
§ 7, stk. 10
§§ 24-33
§ 35, stk. 11
§ 36, stk. 1
§ 36, stk. 4

I.1 – OR
I.2 – FR
I.5 – Just_OR
B.1 – OR
B.2.1 – FR
B.5 – Just
R.5 – Just

§§ 24-33 fastlægger, at FSTS kan nedsætte eller efter ansøgning
forhøje en netvirksomheds omkostningsramme og forrentningsgrundlag.

I Forsyningstilsynets Vejledning til justering af indtægtsrammer er de forskellige typer
af justeringer, samt hvordan de beregnes og indgår i indtægtsrammen under ny økonomisk regulering, uddybet.
Afgørelser om justeringer behandles uden for modellen. Godkendte forhøjelser samt
indberettede nedsættelser vil blive indlagt som justeringer og rensninger i modellens
inputfaner. I fanen I.1 – OR indsættes rensninger til omkostningsrammen vedr. driftsomkostninger og afskrivninger. I fanen I.2 – FR indsættes rensninger og justeringer
vedr. forrentningsgrundlaget. I fanen I.5 – Just_OR indsættes justeringer til omkostningsrammen.
I fane B.1 – OR beregnes rammeinput til omkostningsrammen som følge af rensninger
for driftsomkostninger og afskrivninger. I fanen B.2.1 – FR beregnes effekten af rensninger og justeringer til forrentningsgrundlaget på det samlede forrentningsgrundlag. I
fanen B.5 – Just_OR indgår inputdata for justeringerne til omkostningsrammen. Via fanen Samlet data vil justeringerne til omkostningsrammerne blive indeholdt i indtægtsrammerne. Fanen R.5 – Just_OR viser en pivottabel over justeringerne til omkostningsrammen baseret på I.5 – Just_OR.

6

I nogle beregningsfaner er data for Hovedselskab hard coded ved brug af funktion forespørgsler (hvor Hovedselskab er hentet fra inputfanerne).
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OVERGANGSBESTEMMELSER I MODELLEN
I nærværende afsnit beskrives overgangsbestemmelser til brug for fastsættelse af indtægtsrammen og differencer i første reguleringsperiode.

DIFFERENCER I FØRSTE REGULERINGSPERIODE

I.8 – FI
B.8 – Diff
R.4 – Diff
Samlet data
Satser

§ 53

§ 53 fastsætter regler om netvirksomhedernes differencesaldi i
første reguleringsperiode.

Differencesaldi i første reguleringsperiode beregnes i fanen B.8 – Diff. I fanen Satser
fremgår morarenten.
Differencesaldoen 2018 | En netvirksomheds differencesaldo for reguleringsåret 2018
udgør netvirksomhedens samlede difference ultimo 2017, inkl. forrentning, tillagt den
difference, der er opstået i reguleringsåret 2018, tillagt forrentning.

=

+

+

.

hvor Saldo er differencesaldoen,
er den samlede difference ultimo 2017, inkl. forrentning. Ved en differencesaldo for 2018 i kundernes favør forrentes en evt. årlig difference i kundernes favør samt hovedstolen af netvirksomhedens
samlede difference ultimo 2017, såfremt denne var i kundernes favør.
Differencer i netvirksomhedens favør | For 2019-2022:

= min

; max

, 5⋅

; ⋅

hvor Saldo er differencesaldoen i netvirksomhedens favør, IR er indtægtsrammen, og
x er en procentsats givet ved:

=

−

−
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OMKOSTNINGSRAMME I FØRSTE REGULERINGSPERIODE

I.1 – OR
B.1 – OR
Perioder
I.6 – Ov
B.6 – Ov.Krav
B.7 – Ov.MF
Virksomhedsdata

§ 54

§ 54 fastlægger regler for en netvirksomheds omkostningsramme
i første reguleringsperiode.

For omkostningsrammen i første periode anvendes i udgangspunktet basisårene
2012-2014.

=

−

∑

+

=

⋅

−

+
𝐴

.

+ ∑
=

,

− ∑

−

−
𝑣

+

+

𝐴
,

=

.

,

⋅

𝑣

⋅

hvor OR er omkostningsrammen, er driftsomkostninger, A er afskrivninger,
er omkostninger til nettab,
.
og
er hhv. rensninger og justeringer
vedr. driftsomkostninger og afskrivninger, som Forsyningstilsynet har truffet afgørelse
om (bl.a. nødvendige nyinvesteringer og fjernaflæste målere), og
er alle overgangsjusteringerne, der skal foretages til gennemsnittet af omkostningsrammen. Disse
(Z) er uddybet i det følgende.

FRADRAG SOM FØLGE AF EFFEKTIVISERINGSKRAV

§ 54, stk. 2, nr. 1
§ 54, stk. 4
§ 54, stk. 5

I.6 – Ov.
B.6 – Ov.Krav
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§ 54, stk. 2, nr. 1 fastlægger, at netvirksomhedens omkostningsramme, efter gennemsnitsberegningen, i første reguleringsperiode skal justeres med et fradrag som følge af effektiviseringskrav
pålagt i 2015-2017.

Scenarierne beskrevet nedenfor bygger på § 54, stk. 5.

Forrentningsloftet defineret i bestemmelsen udgør netvirksomhedens faktisk omkostninger og tilladte afkast af aktivbasen:
=

+

+

+

⋅

⋅ ,

hvor i er reguleringsåret 2015, 2016 eller 2017, FL er forrentningsloftet, D er driftsomkostninger, A er afskrivninger (inkl. evt. afskrivninger på pensionsforpligtelser), LBR er
den lange byggeobligationsrente, og NA er netaktiver.
Jf. § 54, stk. 5, er der tre scenarier for, hvilket fradrag der skal indgå i omkostningsrammen i første reguleringsperiode.
Scenarie 1. Effektiviseringskravet skal ikke indgå i fradraget af omkostningsrammen i
første reguleringsperiode, når:
+

>

+

&

>

⟺

+

&

−

>

>

hvor i er reguleringsåret 2015, 2016 eller 2017, IR er indtægtsrammen med pålagte effektiviseringskrav i reguleringsåret, krav er det udmøntede pålagte effektiviseringskrav
i reguleringsåret, og FL er forrentningsloftet i reguleringsåret. Det vil sige, at
+
svarer til indtægtsrammen uden fradrag af effektiviseringskrav, idet IR er indtægtsrammen inklusiv pålagte krav.
Scenarie 2. Effektiviseringskravet skal delvist (
+
omkostningsrammen af første reguleringsperiode, når:
+

>

+

&

>

⟺

+

&

−

<

−

) indgå i fradraget af

<

Scenarie 3. Hele effektiviseringskravet i reguleringsåret skal indgå fradraget af omkostningsrammen i første periode, når:
+
<
Ovenstående er beregnet i fanen B.6 – Ov.Krav. Data hentes fra fanen I.6 – Ov., som
indeholder inputdata for økonomiske effektiviseringskrav, indtægtsrammer, netaktiver,
driftsomkostninger, mv. for årene 2015-2017.
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FRADRAG OG TILLÆG SOM FØLGE AF TIDLIGERE AFGØRELSER

§ 6, stk. 5
§ 54, stk. 1, nr. 2 og 3
§ 54, stk. 2, nr. 2 og 3

I.1 - OR
I.5 – Just
B.1 – OR
B.5 – Just
R.5 – Just

§ 54, stk. 1, nr. 2 og 3, fastlægger, at netvirksomhedens driftsomkostninger og afskrivninger, inden gennemsnitsberegningen til
omkostningsrammen, justeres for beløb som følge af tidligere afgørelser.
§ 54, stk. 2, nr. 2 og 3, fastlægger, at netvirksomhedens omkostningsramme fradrages eller tillægges et beløb, efter gennemsnitsberegningen, som følge af tidligere afgørelser.

Forsyningstilsynet har under tidligere økonomisk regulering løbende truffet afgørelser
om justering af netvirksomhedernes indtægtsrammer på baggrund af ansøgninger om
forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer og fjernaflæste målere, mv.
Det rensede omkostningsdata indgår i fanen I.1 – OR med typen ’Rensning vedr. […]’.
Renset omkostningsdata indgår i modellens beregninger af omkostningsrammen i fanen B.1 – OR.
Data for justeringerne indgår i fanen I.5 – Just_OR og B.5 – Just_OR med typen ’Justering vedr. […]’. Disse har tilknyttet en deltype, fx ’NNI’ (for nødvendig nyinvestering)
eller ’FM’ (for fjernaflæste målere).

FRADRAG SOM FØLGE AF BORTFALDNE KUNDEHÅNDTERINGSOMKOSTNINGER

§ 54, stk. 2, nr. 4
§ 54, stk. 6

I.9 – AFG

§ 54, stk. 2, nr. 4 fastlægger regler om fradrag som følge af bortfaldne kundehåndteringsomkostninger.

I fanen I.9 – AFG indgår de afgjorte fradrag for bortfaldne kundehåndteringsomkostninger som følge af Engrosmodellen.
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TILLÆG SOM FØLGE AF MERFORRENTNING

§ 54, stk. 2, nr. 5

I.6 – Ov
B.7 – Ov.MF

§ 54, stk. 2, nr. 5, fastlægger regler om tillæg som følge af merforrentning.

Data for merforrentning til senere afvikling opstået i årene 2016 og 2017 indgår i fanen
I.6 – Ov. Værdierne er alene det merforrentning, som ville have givet anledning til en
indtægtsrammereduktion efter hidtil gældende regler. Dette fremgår af tidligere indtægtsrammeskemaer under fanen ’Evt. merforrentning’ og er benævnt ’Merforrentning
til senere afvikling’. I fanen B.7 – Ov.MF beregnes tillæggene til omkostningsrammen,
som vedrører merforrentning opstået i årene 2016-2017.

FORLÆNGET PERIODE

§ 54, stk. 7
§ 55

B.9 – Gns.Omk
Virksomhedsdata

§ 55 fastlægger, at FSTS efter ansøgning kan træffe afgørelse
om, at perioden 2012-2016 anvendes ved beregning af omkostningsrammer for første reguleringsperiode i stedet for perioden
2012-2014.

Beregningen af de gennemsnitlige omkostninger for henholdsvis 2012-2014 og 20122016 fremgår af fanen B.9 – Gns.Omk. Derudover beregnes den procentvise forskel,
hvilket indikerer, hvorvidt netvirksomhederne, som har indsendt rettidig ansøgning, har
mulighed for at få deres basisperiode forlænget med to år.
Behandlingen af ansøgninger om forlænget periode vil ske uden for modellen. En forlænget periode håndteres i modellen ved, at der i fanen Virksomhedsdata noteres Ja
ud for det relevante CVR-nummer. Herved vil tal for dataårene 2015 og 2016 også
medtages i gennemsnitsberegningen i fanen B.1 – OR, og der vil blive delt med fem i
stedet for tre.7

7

Dette fremgår blandt andet af formlen i fanen OR i det første led af formlen.
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FORRENTNINGSRAMME I FØRSTE REGULERINGSPERIODE

I.2 – FR
I.2.1 - FR
B.2 – FR
B.2.1 – FR
R.3 – FR
HFS
Samlet data
Perioder
Satser

§ 57

§ 57 fastlægger regler om en netvirksomheds forrentningsramme
i første reguleringsperiode.

=

⋅ ,

𝐻

−

hvor
er det fremadrettede forrentningsgrundlag,
er det samlede forrentnings𝐻
grundlag, og
er det historiske forrentningsgrundlag.

=

⋅

⋅

+ ∑
=

+

+

hvor
er det samlede forrentningsgrundlag,
er den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017, AI er justering for aktivitetsniveau, RP er justering for udvikling i reguleringsprisindeks,
er afgjorte udvidelser og indskrænkninger, og ASIEN er afskrivninger på de aktiver, som netvirksomheden senest den 31. december 2017 har idriftsat økonomisk til brug for den bevillingspligtige aktivitet, og som ikke er netaktiver (Afskrivninger på aktiver Som Ikke Er Netaktiver).
I fanen B.2 - FR er beregningerne af det samlede forrentningsgrundlag i første periode
ikke beregnet som gennemsnittet af foregående periodes aktiver, men anvender den
bogførte værdi af netaktiverne ultimo 2017.
Justeringer til forrentningsrammen | Justeringerne skal i første reguleringsperiode
kun ske som tillæg til det samlede forrentningsgrundlag, da der i første periode ikke
skal renses for tidligere trufne afgørelser inden gennemsnitsberegningen. Det skyldes,
at det samlede forrentningsgrundlag baseres på netaktiverne ultimo 2017 i første periode og ikke gennemsnittet af foregående periodes aktiver.

Side 26/26

FORELØBIG INDTÆGTSRAMME I FØRSTE REGULERINGSPERIODE

§ 58

Perioder

§ 58 fastlægger en netvirksomheds foreløbige indtægtsramme i
første reguleringsperiode.

Beregningen sker med udgangspunkt i oplysninger for året 2 år forud for reguleringsåret og tidligere samt afgørelser truffet senest ved udmelding af den foreløbige
indtægtsramme.
Den foreløbige indtægtsramme i første reguleringsperiode er baseret på data for 20122014. I fanen Perioder håndteres, hvilke dataår, der bruges til hvilke beregninger.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
I nærværende modelbeskrivelse er det beskrevet, hvilke formler som indgår i beregningsmodellen til fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammerne under ny
økonomisk regulering efter bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018.
Modelbeskrivelsen skal ses som et vejledende notat til netvirksomhederne om, hvordan Forsyningstilsynet fastsætter indtægtsrammerne på baggrund reglerne i bekendtgørelsen i første reguleringsperiode. Notatet er ikke udtømmende i forhold til elementer i Forsyningstilsynets sagsbehandling, og fastsættelse af en netvirksomheds indtægtsramme vil endvidere bero på konkrette individuelle vurderinger.

NOTAT | FORSYNINGSTILSYNET

BILAG 3 – REGNEARKSMODEL TIL BEREGNING AF
JUSTERINGER EFTER §§ 24-33 FOR 2019

Hvis der er ansøgt om forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag efter §§ 24-33, er der vedlagt en regnearksmodel, som kan findes i den mail,
som Forsyningstilsynet har sendt, og som indeholder afgørelse om indtægtsrammen
for 2019.

1
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Vejledning til beregningsmodel af justeringer af indtægtsrammer
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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Den 1. januar 2018 overgik elnetvirksomhederne til ny økonomisk regulering. Reguleringen sætter bl.a. regler for netvirksomhedernes indtægtsrammer, effektiviseringskrav
og krav til leveringskvalitet, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den
28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018 (herefter bekendtgørelsen).1
Det fremgår af bekendtgørelsens kapitel 5, Justeringer af rammer, (§§ 18-36), at netvirksomhedernes omkostningsramme og forrentningsgrundlag i visse tilfælde kan eller
skal justeres. Dette kan f.eks. være ved kabellægning af luftledninger, omkostninger til
IT-sikkerhedsberedskab, nye forsyningsområder eller frafaldne opgaver.
Forsyningstilsynet har udarbejdet en model til brug for Forsyningstilsynets opgave med
at fastsætte justeringer af rammerne. Modellen er et administrativt værktøj for Forsyningstilsynet samt en vejledning til netvirksomheder og interessenter om, hvordan Forsyningstilsynet påtænker at gribe opgaven om at fastsætte justeringer af rammerne an.
Bestemmelserne om justering af rammerne er, som anført ovenfor, nye og der er derfor endnu ikke truffet afgørelser efter bestemmelserne. Vejledningen om justering af
rammerne vil derfor løbende og i takt med at Forsyningstilsynet træffer afgørelser blive
opdateret. Forsyningstilsynets afgørelser bliver desuden løbende offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside.
Denne vejledning giver en indsigt i opbygningen af justeringsmodellen og kæder beregningerne sammen med bestemmelserne i bekendtgørelsen, men er ikke en udtømmende beskrivelse af, hvordan justeringer fastsættes. Justeringsmodellen er udarbejdet i Excel.

1

Bekendtgørelsen er offentliggjort på Retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202321#idb949bc0f-164f-45be-8bda-190a479e8b45
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KORT INTRODUKTION TIL INDTÆGTSRAMMEJUSTERINGER
Behovet for justeringer af indtægtsrammen under ny økonomisk regulering adskiller sig
fra behovet under den gamle indtægtsrammeregulering. Under ny regulering fastsættes en omkostningsramme ud fra netvirksomhedens historiske omkostninger i den foregående reguleringsperiode. Efter 6-10 år, vil omkostningerne afholdt til en given anlægsinvestering således indgå i omkostningsgrundlaget, og der vil ikke være behov for
at give en forhøjelse i hele anlæggets levetid.
Der gives under ny regulering årlige forhøjelser for omkostninger til drift og afskrivninger, som ved fastsættelse af næste periodes omkostningsramme ”renses ud.” Justeringerne foretages indtil forhøjelsen er givet for alle år i en hel reguleringsperiode – herefter er det ikke længere nødvendigt at justere de historiske gennemsnitsomkostninger,
som vist i figur 1.

FIGUR 1 | JUSTERINGER UNDER NY REGULERING: EKSEMPEL

Forrentningsrundlaget justeres efter samme principper som omkostningsrammen. Forrentningsgrundlaget justeres årligt indtil anlægget har været idriftsat i en hel reguleringsperiode. Ved fastsættelse af forrentningsgrundlaget for næste periode renses periodens justeringer ligeledes ud.
Netvirksomhederne kan fra 2018 og frem søge om forhøjelse af indtægtsrammen på
baggrund af indtægtsrammebekendtgørelsens § 18, § 20 og §§ 24-33. Denne model
anvendes specifikt til justeringer under §§24-33 samt til justeringer efter § 56.

§ 24 Myndighedspålæg

§ 25 Ændrede krav ved lov

§ 26 Ændrede opgaver, herunder

Fjernaflæste målere

IT-sikkerhed

Omkostninger til myndighedsbehandling

Overdragelse og varetagelse af måleransvar ved kunder tilsluttet
transmissionsnettet

§ 27 Nye eller ændrede forsyningsområder, større nye elforbrugere eller
produktionsenheder
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§ 28 Ændringer på transmissionsniveau
§ 29 Kabellægning af luftledninger
§ 30 Erhvervelse og overdragelse m.v. af anlæg fra og til tredjemand
§ 31 Reinvesteringer i kabellagte net overtaget fra tredjemand
§ 32 Væsentlig afvigelse i udviklingen i eksogene forhold
§ 33 Force Majeure
§ 56 Overgangsbestemmelse for første reguleringsperiode

Ifølge bekendtgørelsen, fastsættes alle justeringer beskrevet i bekendtgørelsens §§
24-33 og 56 efter § 35, uanset om de er foretaget på foranledning af FSTS eller en
netvirksomheds ansøgning. Det anses derfor som hensigtsmæssigt, at den samme
grundmodel kan håndtere såvel forhøjelser som reduktioner.
MODELLENS OPBYGNING
Modellen til fastsættelse af justeringer er opbygget i Excel. Denne platform er valgt for
at sikre gennemsigtighed samt brugervenlighed ift. brug, opdatering og evt. videreudvikling af modellen. Herudover er ”én række per justering” og ”én type data per kolonne” et gennemgående princip for modellen, hvilket også gør det lettere at tilpasse
modellen til fremtidige behov. Generelt er der under udvikling af modellen lagt vægt på
følgende:
MINIMERING AF RISIKO FOR FEJL








Der skelnes mellem valideret og ikke-valideret data. Input består således kun af
validerede oplysninger, mens output-data først overføres til IR-modellen når justeringer er endelige.
De manuelle trin der kræves i modellen er så få og simple som muligt.
Der bruges i videst muligt omfang kun én formel for hver tabel. I tilfælde, hvor celler i en del af en tabel indeholder en anden formel end resten af tabellen, vil disse
celler være tydeligt markeret med et andet farveformat end resten af tabellen.
Alle faner, der ikke er input-faner eller anvendes til generering af output, er låst
under sagsbehandlingsprocessen.

BRUGERVENLIGHED OG EFFEKTIV SAGSBEHANDLINGSPROCES





Modellen følger langt hen ad vejen samme logik som modellen til fastsættelse af
indtægtsrammer, hvilket bør hjælpe til den intuitive forståelse af begge modeller.
Med afgørelsen sendes én excel-fil, hvoraf alle justeringer fremgår.
Modellen er opbygget i tabeller, således at der altid kun er én type data i en given
kolonne og én række per justering, hvilket gør det let at tilpasse modellen, såfremt
der opstår behov herfor.

Modellen indeholder fire forskellige typer af faner (faneblade i Excel-regnearket) opdelt
efter funktion: Inputdata, modelforudsætninger, beregninger og outputdata. Formålet
med opdelingen (funktionsadskillelse) er dels at gøre modellen mere intuitiv og dels at
skabe overblik over modellens forskellige elementer.
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FIGUR 2: MODELLENS OPBYGNING OG FANER
Modeloversigt:
Input: Ansøgningsskema
-

Anlægsomkostninger
Idriftsættelsesdato
Anlægskomponenter

Anlægsdata
(levetider og
driftsomkostninger)

Ansøgningsoplysninger

Stamdata
(perioder,
WACC, mv.)

Model: Beregningsmodel
-

Standardiserede
forudsætninger
Beregninger

-

Sags- og
virksomhedsinput

Input-data
Input-data
Model-input

Beregninger
Beregninger
Beregninger

Afgørelsesoutput

Data-output

Output: Data
-

Justering vedr. afskrivning
Justering vedr. drift
Justering af
forrentningsgrundlag

IR-model

De lyserøde faner indeholder sags- og virksomheds-inputdata
Disse faner er de eneste faner der ikke er låste i anvendelsen af modellen.
I.1 Input sagsdata: Her indhentes på et enkelt input-ark alle data fra de enkelte ansøgninger.
I.2 Input NV data: Her indtastes de grundlæggende netvirksomheds-specifikke oplysninger, der skal
anvendes i modellen. Her indtastes det også, hvis netvirksomheden f.eks. har fået godkendt en særlig
anlægskomponent i forbindelse med en ansøgning.
De beige faner indeholder model-forudsætninger
Model-forudsætningerne er fælles for alle netvirksomheder i et givent år.
M.1 Anlægsdata: Indeholder data om standardiserede forudsætninger for de enkelte anlægskategorier, herunder levetider og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
M.2 Stamdata: Indeholder input, der er fælles for alle netvirksomheder, f.eks. reguleringsprisindeks og
WACC, samt data til brug for modellen omkring f.eks. navngivning af forhøjelser og hvor mange år en
justering skal foretages.
De grønne faner indeholder beregninger
Her indhentes input-data og justeringerne beregnes
B.1 drift: Her beregnes de årlige justeringer for driftsomkostninger for hver omkostningskategori, som
opsummeres til de samlede årlige justeringer af driftsomkostninger.
B.2 afskrivninger: Her beregnes de årlige justeringer for afskrivninger for hver omkostningskategori,
som opsummeres til de samlede årlige justeringer af afskrivninger.
B.3 forrentningsgrundlag: Her beregnes justeringen af forrentningsgrundlaget.
B.4 væsentlighedsvurdering: Her beregnes væsentlighed for hver type forhøjelse.
De blå faner indeholder output
Her opsummeres de beregnede justeringer fra beregningsfanerne.
O.1. Justeringer total: Her vises godkendte justeringer for det givne idriftsættelsesår.
O.2 Output afgørelse: Her oplistes data fra O.3. IR input JUS i en pivottabel – denne tabel giver et
overskueligt overblik over justeringer, og kan desuden bruges til let at kontrollere at makroen har overført alle de godkendte justeringer.
O.3 IR input JUS: Her findes modellens eneste makro, der overfører data fra O.1. Justeringer total, og
oplister dem i det format, der anvendes til justeringer i IR-modellen.
O.4 IR input RENS: Her hentes data fra O.3. IR input JUS og omformateres til det format, der anvendes til rensning af omkostningsgrundlaget i IR-modellen.
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INPUT-DATA
Input kommer ind i modellen ved at kopiere oplysninger fra et ansøgningsskema over i
modellens input-fane. Ansøgningsskemaerne (generelt ansøgningsskema + særskilt
skema for fjernaflæste målere) formaterer alle de relevante oplysninger om en given
justering til det række-format, som anvendes i modellen.
OPLYSNINGER OM DEN ENKELTE SAG

Modellens input-data består af primært af oplysninger om til-/afgang af antal og værdi
af anlægskomponenter for de forskellige justeringer. Hver omkostningskategori er kendetegnet ved en reference på tre tegn. Anlægskomponenterne refereres med A01AXX, og der skelnes mellem ”_ti” eller ”_af” for oplysninger om antal og ”_kr” for oplysninger om værdi (bemærk, at beskrivelsen af de enkelte anlægskomponenter findes i
fanen ”M.1 Anlægsdata”). Der er yderligere en række omkostningskategorier, der omhandler specielle omkostninger, f.eks. omkostninger vedr. overgangen til flexafregning
eller historiske afskrivninger ved demontering af anlæg. Herudover gives der inputdata om sagsnummer, idriftsættelsesdato, netselskabet, typen af justering, m.v.
Når input-data indhentes i beregningsfanerne finder modellen den rigtige celle ved at
søge efter sagsnummer og den ønskede omkostningskategori. Det er derfor vigtigt at
hver justering har et unikt sagsnummer, samt at der står ”0” i alle rækker hvor der ikke
er indtastet en justering.
OPLYSNINGER OM NETVIRKSOMHEDEN

I fanen I.2 Input NV data fremgår de grundlæggende netvirksomheds-specifikke oplysninger, der skal anvendes i modellen. Her beregnes væsentlighedskrav (se længere
nede) og det indtastes også, hvis netvirksomheden f.eks. har fået godkendt en særlig
anlægskomponent i forbindelse med en ansøgning.
MODEL-FORUDSÆTNINGER
ANLÆGSDATA

Modellen anvender standardiserede forudsætninger for anlægskomponenternes årlige
driftsomkostninger og levetid. Dette følger af BEK 969, § 35, stk. 5, hvoraf det fremgår,
at Forsyningstilsynet skal anvende standardiserede forudsætninger for levetider og i
videst muligt omfang for driftsomkostninger. Omkostningsækvivalenterne er fastsat på
baggrund af en analyse foretaget af COWI A/S (2019) og pristalsreguleres med reguleringsprisindekset til det givne år.
STAMDATA

Reguleringsprisindekset og den anvendte forrentningssats (WACC) opdateres årligt fra
IR-modellen. Til brug for beregning af væsentlighed anvendes en forventet inflation,
der fastsættes som det femårige historiske gennemsnit af reguleringsprisindekset.
Denne inflationssats anvendes kun til væsentlighedsberegning, da justeringer vedrørende driftsomkostninger pristalsreguleres i den store beregningsmodel til indtægtsrammer.
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Herudover findes der en række oplysninger, der bruges i modellen til f.eks. at genkende hvilken type justering der er tale om samt om det er lovbestemt at den skal opfylde et væsentlighedskrav, eller at finde ud af hvor mange år der skal foretages justeringer for, alt efter hvor i reguleringsperioden idriftsættelsesåret ligger.

BEREGNINGER
Beregningerne for de enkelte justeringer er nedenfor gennemgået ved hjælp af formler
såvel som forklaringer. For formlerne gælder at AX henviser til en given anlægskategori X og n henviser til antallet af anlægskategorier.
TABELOPBYGNING

Beregningsfanerne er opdelt i tre typer af tabeller:
De grå tabeller længst til venstre indeholder sagsspecifikke data, der gengiver input-data om f.eks. sagsnr. og idriftsættelsesdato, samt typen af justering. Disse
data indhentes direkte fra I.1. Input sagsdata.
De blå tabeller beregner den årlige justering for hvert enkelt sagsnummer i de år
der skal foretages en justering. Denne beregning foretages som en konditionel
summering af de grønne tabeller, henholdsvis for de samlede årlige nettojusteringer, for de positive justeringer (omkostninger vedrørende nye opgaver og anlæg)
og for de negative justeringer (bortfaldne omkostninger vedrørende bortfaldne opgaver og anlæg). I de øverste rækker af de blå tabeller, indhentes oplysninger fra
M.2 Stamdata om hvorvidt der skal foretages justeringer for det givne år, samt
hvor mange år det er, siden anlægget blev idriftsat.
De grønne tabeller beregner den årlige omkostning for den enkelte omkostningskategori. Der findes forskellige formler anvendt for henholdsvis anlægskategorier,
ét-årige midlertidige omkostninger og andre omkostningskategorier. Disse er markeret ved hjælp af forskellig farveformatering.
OMKOSTNINGSRAMMEN

Det fremgår af bekendtgørelsens § 35, stk. 2, at de årlige justeringer af omkostningsrammen skal dække de forventede mer- eller mindreomkostninger til afskrivning, drift,
vedligehold og bortskaffelse af de berørte anlæg samt de forventede mer- eller mindreomkostninger til driftsomkostninger, der ikke vedrører anlæg.
Det fremgår af § 35, stk. 9, at justeringen tidligst sker fra det tidspunkt, hvor netvirksomheden første gang regnskabsfører omkostninger relateret til afgørelsen. Det første
års justering justeres derfor baseret på hvilken måned anlægget er idriftsat i.
DRIFTSOMKOSTNINGER

Det fremgår af § 35, stk. 5, at Forsyningstilsynet i videst muligt omfang anvender omkostningsækvivalenter for gennemsnitlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af
anlæg for de anlægskategorier, der anvendes standardlevetider for og for fastsættelse
af forventede driftsomkostninger.
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Driftsomkostninger beregnes derfor på baggrund af input-data om antal til-/afgange af
en given anlægskomponent, multipliceret med den relevante omkostningsækvivalent
for driftsomkostninger fra fanen M.2 Stamdata. Bemærk, at den fremadrettede omkostningsramme således reduceres ved bortgang af anlægskomponenter, og forhøjes ved
tilgang af anlægskomponenter. Formlen anvendt i den grønne tabel er som følger:
Å

𝐴𝑥

= 𝐴 𝑎 𝐴𝑥 ∗

æ

𝑎

𝐴𝑥

Herudover findes enkelte særlige kategorier, f.eks. J01, der er en ét-årig driftsomkostning, der indtastes direkte i kr., og som har en omkostningsækvivalent på én. Denne
kategori anvendes typisk til mer- eller mindreomkostninger til drift, der ikke vedrører
anlæg. Forskellen på JUD og alle de andre kategorier er, at justeringen i JUD ikke er
afhængig af hvilken måned investeringen er idriftsat i. Der findes desuden tre kategorier som anvendes til forhøjelse som følge af driftsomkostninger til fjernaflæste målere
(FM1, FM2, FM3) samt en kategori til varigt bortfald af årlige driftsomkostninger (BOD).
Bemærk, at en beskrivelse af metoden for fastsættelse af justeringer ved udskiftning af
målere er beskrevet i bilag 9.
De samlede årlige justeringer for hvert sagsnummer beregnes i de blå tabeller. Dette
beregnes ved at summere de årlige omkostninger for anlægskomponenter for hvert år i
levetiden af anlægskategorien. Dog starter levetidsberegningen ikke i januar, men den
1. i den måned, hvor anlægget er idriftsat, jf. § 35, stk. 9. Er anlægget således idriftsat i
august, gives der det første år en justering for fem måneder. Det næste år gives en justering for de resterende syv måneder af levetiden år 1 + de første fem måneder af levetiden år 2. På denne måde afskrives det fulde beløb, også når afskrivningsperioden
er kortere end det antal år, der gives justeringer i. Formlen anvendt i den blå nettotabel
er som følger:
å𝑟
𝑋

=∑
𝐴=

≥å

(

æ

:Å

𝐴𝑋

𝐴𝑋 )

Herudover korrigeres beløbet i det første år for idriftsættelsesdatoen, således at der gives forhøjelse fra den første dag i dén måned, hvor anlægget er idriftsat, jf. § 35, stk.
9. Beløb der indgår i kategorien JUD, ét-årig driftsomkostning, bliver yderligere lagt til i
idriftsættelsesåret, og er ikke afhængig af idriftsættelsestidspunkt, jf. afsnit ovenfor.
Der findes i alt tre blå tabeller. Den første og primære indeholder de nettoficerede årlige justeringer for driftsomkostninger, mens de efterfølgende to opsummerer henholdsvis de nye og de bortfaldne driftsomkostninger for det pågældende år.
Det fremgår af § 35, stk. 6, at justeringer af mer- eller mindre driftsomkostninger pristalsreguleres. Justeringer for driftsomkostninger angives i justeringsmodellen i reguleringsårets priser, og vil efterfølgende blive løbende pristalsreguleret i beregningsmodellen for indtægtsrammer.
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AFSKRIVNINGER

Det fremgår af § 35, stk. 5, at Forsyningstilsynet anvender standardlevetider for anlægskategorier i forhold til spændingsniveauer, som anvendes ved beregningen af afskrivninger.
Afskrivninger beregnes efter nogenlunde samme princip som driftsomkostninger, dog
anvendes her input-data om den samlede ændring i anlægsværdi for hver anlægskategori, som deles med den forventede levetid der er angivet for anlægskategorien i fanen
M.1. anlægsdata.
Formlen anvendt i den grønne tabel er som følger:
Å

𝑎

𝐴𝑋

=

𝐴 æ

æ

𝐴𝑥

𝐴𝑥

En undtagelse herfra er kategorien BOA der indeholder oplysninger om eventuelle
bortfaldne afskrivninger vedrørende demonterede anlæg. Såfremt der i ansøgningsskemaet er angivet historiske afskrivninger der skal modregnes, vil disse blive modregnet hvert år i den periode, hvor der gives justeringer. I denne formel divideres beløbet
ikke med en forventet levetid.
Der findes desuden en kategori for ét-årige justeringer af afskrivninger, JUA, som
f.eks. anvendes ved en forhøjelse for straksafskrivning. Beløb angivet i omkostningskategorien JUA inkluderes fuldt ud i det første år der justeres, uafhængigt af idriftsættelsesdatoen. Disse kan genkendes fra de almindelige anlægskomponenter, ved at tabellen har en mørkere grøn farve.
De samlede årlige justeringer for hvert sagsnummer beregnes i de blå tabeller. Dette
beregnes ved at summere de årlige afskrivninger for anlægskomponenter for hvert år i
levetiden af anlægskategorien. Dog starter levetidsberegningen ikke i januar, men den
1. i den måned, hvor anlægget er idriftsat, jf. § 35, stk. 9. Er anlægget således idriftsat i
august, gives der det første år en justering for fem måneder. Det næste år gives en justering for de resterende syv måneder af levetiden år 1 + de første fem måneder af levetiden år 2. På denne måde afskrives det fulde beløb, også når afskrivningsperioden
er kortere end det antal år, der gives justeringer i. Formlen anvendt i den blå nettotabel
er som følger:
𝑎

𝑋

=∑
𝐴=

≥å

å𝑟

(

æ
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𝑎
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Der findes i alt tre blå tabeller. Den første og primære indeholder de nettoficerede årlige justeringer for afskrivninger, mens de efterfølgende to opsummerer henholdsvis de
nye og de bortfaldne afskrivninger for det pågældende år.
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FORRENTNINGSGRUNDLAG

Det fremgår af § 35, stk. 3, at Forsyningstilsynet justerer det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret på baggrund af økonomisk idriftsatte eller ændrede anlæg,
hvor der i reguleringsåret justeres for de nye anlægs værdi, de ændrede anlægs mereller mindreværdi og for afgang af erstattede eller overflødiggjorte anlæg, såfremt sådanne indgår i netvirksomhedens samlede aktivbase til forrentning. Det fremgår desuden af § 35, stk. 4, at den årlige udvidelse eller indskrænkning af det samlede forrentningsgrundlag skal beregnes på baggrund af anlæggets forventede værdi i reguleringsåret, samt at værdien af anlægget, når anlægget idriftsættes økonomisk, udgør de
faktiske omkostninger til anlægget.
I de grønne tabeller i fanen B.3 forrentningsgrundlag indhentes input-data om anlægssummen for hver anlægskategori.
I den blå tabel beregnes den totale værdi af anlægget når det idriftsættes økonomisk
(anlægssummen), ved at summere de enkelte anlægskategorier.
𝐴 æ

å𝑟

𝑋

= ∑𝐴 æ
𝐴=

æ

𝐴𝑋

Herefter beregnes forrentningsgrundlaget for det pågældende reguleringsår ved at fratrække årets justering for nye afskrivninger, hentet fra fanen B.2. afskrivninger.

=𝐴 æ

𝑎
å𝑟 𝑋 −

𝑎

å𝑟 𝑋+

I det første år modregnes dog også en evt. yderligere justering af forrentningsgrundlaget angivet i omkostningskategorien JUF, f.eks. modregning af ultimo værdi 2017 af
demonterede anlæg.
VÆSENTLIGHEDSKRAV

Ifølge bekendtgørelsens § 34, stk. 1, skal væsentlighedsvurderingen foretages af ansøgninger om forhøjelse eller reduktioner foretaget på baggrund af §§ 24, 25, 27, 28,
30 og 33. For at omkostninger bliver vurderet væsentlige, skal nettonutidsværdien af
mer- eller mindreomkostninger per pålæg, opgave, investering eller overdragelse,
overstige netvirksomhedens væsentlighedskrav.
Denne fane adskiller sig lidt fra de andre, da der foretages en række beregninger og
kontroller. Formålet med fanen er at foretage en væsentlighedsvurdering af de typer af
forhøjelser, hvor der, jf. BEK 969 § 34, stk. 1., skal foretages en væsentlighedsvurdering efter specifikke kriterier.
Det individuelle væsentlighedskrav for den givne netvirksomhed findes i kolonnen ”NVspecifikt væsentlighedskrav”, og er beregnet i fanen ”I.2. Input NV data”, i overensstemmelse med § 34, stk. 2, ved at beregne den mindste af følgende og herefter pristalsfremskrive det fra 2018 til det gældende reguleringsår:
”1) 8 mio. kr. eller derover,
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2) 40 kr. eller derover pr. netvirksomhedens antal målepunkter ultimo i det år, hvor omkostningen er afholdt, eller
3) 4.000 kr. eller derover pr. GWh årligt leveret elektricitet i det år, hvor omkostningen er afholdt.”

Omsat til formel:
æ

ℎ

𝑎
=

8.

∶ 4.

.

∗

∶ 4 ∗

å

æ

å𝑟

ℎ ∗

8

I den blå tabel indhentes ud over det NV-specifikke væsentlighedskrav også oplysninger fra stamdata-fanen om hvorvidt den pågældende justering skal væsentlighedsvurderes.
BEREGNING AF NETTONUTIDSVÆRDI

Ifølge bekendtgørelsens § 34, stk. 3, skal nettonutidsværdien efter stk. 2 beregnes
ved, at de forventede omkostninger tilbagediskonteres med den forrentningssats af det
fremadrettede forrentningsgrundlag, der anvendes i indeværende reguleringsperiode.
I den grønne tabel ”Nutidsværdi af fremtidige driftsomkostninger”, beregnes således
nutidsværdien af de fremtidige driftsomkostninger for hver anlægskategori med følgende annuitetsformel (i formlen fratrækkes ét år fra den forventede levetid og lægges
ét års ikke-tilbagediskonterede årlige omkostninger til, for at få nutidsværdien år 1, og
ikke år 0.)

+å

æ

𝑎

𝐴𝑋
𝐴𝑋

=å
∗

−

+

𝐴

𝐴𝑋

𝐴

𝐼𝐾 − 𝑙 𝑣 𝑡𝑖 𝐴𝑋 −
𝐼𝐾

Bemærk: 𝐴 𝐼𝐾 er den inflationskorrigerede WACC-rente, dvs. den gældende WACCrente korrigeret for den forventede fremtidige inflation (baseret på femårigt historisk gennemsnit af reguleringsprisindekset)..

Herefter beregnes den totale nettonutidsværdi for driftsomkostninger, ved at summere
nutidsværdien af alle anlægskomponenter.
æ

𝑎

𝑋

=∑
𝐴=

æ

𝑎

𝐴𝑋

Herefter summeres nettonutidsværdien af driftsomkostninger med anlægssummen og,
såfremt væsentlighedsvurderingen skal foretages for et flerårigt projekt, også med evt.
beløb indtastet under ”Tillæg til nettonutidsværdi (flerårige projekter)”. Sidstnævnte beregnes særskilt af sagsbehandleren, såfremt der i væsentlighedsvurderingen skal
medtages historiske eller fremtidige års omkostninger.
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Den absolutte nettonutidsværdi sammenholdes med det beregnede væsentlighedskrav
i kolonnen ”Væsentlighed”. I formlen anvendt til vurdering af væsentlighed, kontrolleres
først for, om der overhovedet skal foretages en væsentlighedsvurdering. Hvis ikke, returneres ”Ikke relevant.” Hvis justeringen skal væsentlighedsvurderes, og den vurderes
væsentlig, returneres ”Væsentlig.” Hvis justeringen skal væsentlighedsvurderes, og
den ikke vurderes væsentlig, returneres ”Ikke væsentlig.”
OUTPUT
Der findes fem output-faner og to resultat/pivottabel-faner. Den første fane, O.1 Justeringer total, er den fane, hvor resultaterne af beregningsfanerne gengives i et samlet
overblik.
Kolonnen ”Væsentlighedsvurdering” gengiver væsentlighedsvurderingen fra B.4. Væsentlighed. I de efterfølgende data-kolonner medtages kun justeringer for sagsnumre,
der enten er væsentlige, eller hvor væsentlighedsvurdering ikke er relevant. Det er således kun godkendte justeringer der fremgår af output-fanerne, i modsætning til beregningsfanerne, hvor alle sager fremgår.
Herudover beregnes den samlede justering af omkostningsrammen og justering af forrentningsgrundlaget. I øverste række af tabellen summeres alle sager, så også den totale årlige justering fremgår.
Output angives i idriftsættelsesårets priser, hvorefter driftsomkostninger årligt vil blive
pristalsfremskrevet i beregningsmodellen for indtægtsrammer, jf. § 35, stk. 6. Der kan
således ske indeksering af omkostningerne i forbindelse med fastsættelse af de enkelte års indtægtsramme.
Data fra denne fane er justeringsmodellens resultater, og modellen er således fuldt ud
brugbar, også uden brug af makroer. Dog findes der ikke en nem måde at formatere
data fra denne fane og til det format, der skal fødes ind i beregningsmodellen for indtægtsrammer, og der anvendes derfor en makro hertil i de næste fire output-faner.
I fanen O.2 IR Input JUS OR er indsat en makro, der konverterer resultaterne fra rækkeformatet til listeformat ved at trykke på knappen ’Opdatér dataark’. Outputtet i de fire
outputfaner O.2-O.5 vil herefter kunne kopieres og indsættes direkte i beregningsmodellen til indtægtsrammer under justeringer.
I fanen O.2 IR Input JUS OR er justeringerne til omkostningsgrundlaget for hhv. driftsomkostninger og afskrivninger. Fane O.2’s output indgår i indtægtsrammemodellens
fane I.5 – Just_OR.
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Fanen O.3 IR Input RENS gengiver de samme justeringer, men i det outputformat, der
skal indsættes i beregningsmodellen til indtægtsrammer til brug for rensning af omkostningsgrundlaget ved beregning af næste periodes omkostningsramme. Fane O.3’s
output indgår i indtægtsrammemodellens fane I.1 – OR.
I fanen O.4 IR input JUS FR er justeringerne til forrentningsgrundlaget. Fane O.4’s output indgår i indtægtsrammemodellens fane I.2 – FR.
Fanen O.5 IR input RENS FR gengiver de samme justeringer, men i det outputformat,
der skal indsættes i beregningsmodellen til indtægtsrammer til brug for rensning af forretningsgrundlaget ved beregning af næste periodes forrentningsramme. Fane O.5’s
output indgår i indtægtsrammemodellens fane I.2 – FR.
Fanerne R.1 Output Afgørelse OR og R.2 Output Afgørelse FR indeholder begge en
pivottabel, som gengiver de samme oplysninger som i O.1 Justeringer total for hhv.
omkostningsrammen og forrentningsgrundlaget, men i et mere læsevenligt format. Da
begge pivottabeller er baseret på data hentet fra makroen, har tabellerne også den
funktion, at det således nemt kan kontrolleres, at makroen fungerer korrekt.
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7

Indledning

I forbindelse med overgangen til ny økonomisk regulering, jf. BEK nr. 969 af
27/06/2018, ønsker Forsyningstilsynet at opdatere de anlægskategorier og tilhørende standardiserede forudsætninger for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (omkostningsækvivalenter), som anvendes ved beregning af justeringer af
netvirksomhedernes omkostningsrammer.
Formålet med disse omkostningsækvivalenter er, at netvirksomhedernes omkostningsrammer skal justeres for de forventede, fremtidige drifts- og vedligeholdsomkostninger, de måtte have i forbindelse med tilgang eller bortfald af opgaver og anlæg, der giver anledning til justering af omkostningsrammen. Dette
kunne f.eks. være ved kabellægning af luftledninger eller nyudstykninger.
For at omkostningsrammen kan blive justeret så korrekt som muligt, er det nødvendigt, at det bagvedliggende datasæt er så korrekt som muligt.
Det overordnede formål med at opdatere omkostningsækvivalenterne er at
sikre, at der fremadrettet kan opretholdes et fornuftigt og driftssikkert elforsyningsnet i Danmark.
De data, der er indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport, sikrer, at Forsyningstilsynet har så korrekte data som muligt i forbindelse med justeringer af netvirksomhedernes omkostningsrammer.
Et rapportudkast har været i høring, og der er modtaget høringssvar fra Dansk
Industri, Dansk Energi og Radius. Disse kommentarer er indarbejdet i denne endelige version af rapporten om omkostningsækvivalenterne.
Omkostningsækvivalenterne er behæftet med usikkerhed, da netvirksomhederne har svært ved at registrere deres drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
korrekt på aktivkategorierne som der skal udarbejdes omkostningsækvivalenter
for. Dog er alle netvirksomhedernes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
medtaget, så de samlede omkostninger er medtaget, mens der kan forekomme
en forskydning mellem de enkelte aktivkategorier.
I forbindelse med høring af analyseudkastet er der fra branchen rejst ønske om
en øget frekvens for fremadrettede opdateringer af omkostningsækvivalenterne.

8
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1.1

Organisering af rapport

Denne rapport er organiseret som følger: Efter dette indledende kapitel beskrives i kapitel 2 den proces og metode, der er anvendt for at tilvejebringe datagrundlaget for beregning af de omkostningsækvivalenter, der skal benyttes til
justering af omkostningsrammen som følge af nyinvesteringer. Kapitel 3 opsummerer de relevante aktivkategorier, hvortil der skal beregnes en omkostningsækvivalent. I kapitel 4 er spændet for de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger beregnet. Dette spænd anvendes til at kvalitetssikre de beregnede
omkostningsækvivalenter. I kapitel 5 præsenteres de justerede data, der er indberettet af netvirksomhederne, herunder gives en forklaring på, hvordan omkostningsækvivalenterne beregnes. Sluttelig giver kapitel 6 et forslag til endelige
omkostningsækvivalenter.
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2

Proces og metode

2.1

Spørgeskema og vejledning

9

Det blev besluttet på første møde mellem COWI og Forsyningstilsynet, at den
mest hensigtsmæssige måde at indhente data til drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på, for de forskellige aktivkategorier, var at spørge netvirksomhederne. Det vil sige, det er netvirksomhedernes realiserede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der ligger til grund for de opdaterede omkostningsækvivalenter, som afrapporteres i denne rapport.
COWI udarbejdede et online-spørgeskema samt en vejledning til udfyldelse af
spørgeskemaet, som blev diskuteret med og godkendt af Forsyningstilsynet.
Desuden blev der afholdt en workshop i regi af Dansk Energi med deltagelse af
de fleste netvirksomheder. Efter workshoppen blev det initiale online-spørgeskema og vejledningen revideret/opdateret.
Forsyningstilsynet kontaktede pr. mail fredag d. 22.3.2019 de 44 netvirksomheder og anmodede dem om at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev udfyldt af netvirksomhederne online, og COWI behandlede efterfølgende de indberettede data. COWI modtog sidste besvarelse torsdag d. 9.5.2019.
Informationerne i spørgeskemaet skal udelukkende anvendes til at opdatere
drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i beregningen af omkostningsækvivalenterne.
Denne rapport beskriver datagrundlaget for beregningen af omkostningsækvivalenter, som skal anvendes til at regulere netvirksomhedernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer.

2.2

Datagrundlag

44 netvirksomheder – jf. Bilag C - blev bedt om at udfylde spørgeskemaet om
deres faktuelle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger fordelt på 34 aktivkategorier. Herudover blev netvirksomhederne bedt om at indrapportere deres samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, deres administrationsomkostninger og andre faste omkostninger, der ikke var relateret til drift af netkomponenter, og deres direkte omkostninger til drift og vedligehold af netkomponenter.
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COWI modtog data fra 29 netvirksomheder til bestemmelse af enhedsdrifts- og
vedligeholdelsesomkostningerne.
Data fra to netvirksomheder har ikke kunnet anvendes, da de kun angav én eller
få drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der ikke kunne fordeles på aktivkategorierne.
Der arbejdes i opgørelsen over omkostningsækvivalenterne således med data fra
27 netvirksomheder. Enhedsomkostningsberegningerne pr. aktivkategori er baseret på data fra disse netvirksomheder.
Netvirksomhederne blev bedt om at levere data for 2016, 2017 og 2018, altså
for en tre-årsperiode. Tre netvirksomheder indberettede kun data for to år,
mens resten indberettede for alle tre år. Dvs. at der arbejdes med data fra 27
netvirksomheder og 78 dataset over de tre år.

2.3

Procedurer i forbindelse med korrektion af
data

Følgende trin blev gennemgået for at nå frem til de endelige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. aktivkategori.

›

Trin 1: Der forekom åbenlyse manuelle indtastningsfejl i nogle af de indrapporterede datasæt, som blev korrigeret.

›

Trin 2: Efter korrektion for de manuelle indtastningsfejl forekom der et antal mismatch mellem antal indrapporterede fysiske enheder og drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger. Dvs. nogle netvirksomheder havde rapporteret, at de havde fysiske enheder i en aktivkategori, men samtidig at de ikke
havde drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på det pågældende aktiv.
Der fulgte herefter en afklaring af manglende match mellem indberettede
fysiske enheder og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

›

Trin 3: COWI kontaktede efterfølgende disse netvirksomheder for at få konstateret, hvorfor der ikke var drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på de
aktiver (identificeret under trin 2), som netvirksomhederne havde indrapporteret, at de havde. De oftest forekommende forklaringer var, at netvirksomhederne enten ikke havde haft drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
på det pågældende aktiv i perioden, eller at netvirksomhedernes regnskabssystem ikke kunne opgøre drifts- og vedligeholdelsesomkostningen på
den pågældende aktivkategori. Hvis der ikke blev korrigeret herfor, ville det
betyde, at nogle aktivkategorier ville have drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der var større end dem, de i virkeligheden havde, og samtidig
ville der være aktivkategorier, der havde for få drifts- og vedligeholdelsesomkostninger henført til denne aktivkategori.
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›
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Trin 4: Hvis en netvirksomhed ikke var i stand til at registrere drifts- og
vedligeholdelsesomkostningen på en specifik aktivkategori, valgte COWI efter aftale med netvirksomheden at anvende en metode, hvor COWI lagde
de forventede gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ind,
multiplicerede det med antallet af fysiske aktiver, den pågældende netvirksomhed havde, og derved blev der identificeret en drifts- og vedligeholdelsesomkostning på den pågældende aktivkategori. Hvis der derimod ikke var
en drifts- og vedligeholdelsesomkostning, blev der indmeldt et nul (0) i
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for aktivkategorien.

›

Trin 5: Dette 'konstruerede' beløb, som blev tillagt den aktivkategori, hvor
der forekom fysiske aktiver, men ingen drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, blev trukket ud af den post, hvor drifts- og vedligeholdelsesomkostningen var konteret, så de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
forblev uændrede.

›

Trin 6: Herefter var der stadig uoverensstemmelser eller et mismatch mellem aktiver og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger som følge af ekstremdata og manglende data for nogle aktivkategorier. Det var derfor nødvendigt at foretage yderligere justeringer i datasættet. I princippet var det
samme justering som under trin 4 og 5, men blot en yderligere forfinelse og
justering af data. COWI identificerede uoverensstemmelser i nogle netvirksomheder og foretog følgende justeringer:

›

Anvendte de gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
og fratrak den fra en post, hvor det gav mening

›
›

Fjernede antal stk. fra nogle aktivkategorier, hvis det ikke var meningsfuldt at give dem en drifts- og vedligeholdelsesomkostning.

Trin 7: De fleste netvirksomheder havde drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som de havde svært ved at fordele på de enkelte anlægskategorier
(Fællesomkostninger). Denne relativt store omkostning blev herefter fordelt
ud på de øvrige anlægskategorier ud fra en fordelingsnøgle baseret på gennemsnittet af de forventede enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Disse gennemsnitlige enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger blev
herefter multipliceret med antallet af fysiske enheder i netvirksomheden.
Disse forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger blev herefter anvendt som fordelingsnøgle for 'Fællesomkostningerne'.

›

Trin 8: Nogle netvirksomheder havde kun indberettet deres fysiske antal
enheder og en stor fællesomkostning, da de ikke var i stand til at fordele
deres omkostninger ud på de enkelte omkostningskategorier. Disse Fællesomkostninger blev fordelt ud på aktivkategorierne efter fordelingsnøglen
beskrevet under Trin 7.

›

Trin 9: Nogle netvirksomheder kunne ikke specificere deres omkostninger
ud på anlægskategorierne 10-20 kV landkabel – hhv. APB og PEX - og
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havde anvendt den samme pris pr. km landkabel. Da drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for landkabel baseret på APB er mindst dobbelt så
høje som landkabel baseret på PEX, blev drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne efterfølgende justeret baseret på det forhold, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningen for en km APB er dobbelt så høj som for en km PEX.

›

Trin 10: Der, hvor der blev konstateret 'outliere' i datamaterialet, blev netvirksomhederne igen kontaktet for at få en forklaring på outlieren. Hvis der
var en god begrundelse, forblev drifts- og vedligeholdelsesomkostningen
som indrapporteret. Hvis der ikke var en god begrundelse, blev en løsning
med netvirksomheden diskuteret igennem og anvendt i kalibreringen.

›

Trin 11: Selv efter behandling af ovenstående 10 trin var der stadig driftsog vedligeholdelsesomkostninger, hvis niveau ikke virkede korrekt. F.eks.
var omkostningerne på søkablerne ikke retvisende. Dette skyldes, at datagrundlaget ikke var repræsentativt. Det vil sige, at de indrapporterede data
ikke var dækkende for havari eller større periodiske vedligeholdelsesomkostninger. Her justeredes data ud fra en konkret vurdering af den pågældende aktivkategoris forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostning.

2.3.1 Gennemsnitlige drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
Spørgsmålet var, hvilke gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
der skulle indgå for omkostningsækvivalenterne. To former for gennemsnitlige
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger blev udregnet:

›

Alle netvirksomheders drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og antal stk.
i hver aktivkategori blev adderet, og der blev foretaget en division af de
samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger med summen af fysiske
enheder. Hermed fremkom hvert aktivs gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostning for alle netvirksomheder set som én enhed.

›

Samme beregning som ovenfor blev foretaget, men for hvert selskab. Her
var der stor spredning i resultaterne. Desuden vægtede et lille og et stort
selskab ens ved beregning af et uvægtet gennemsnit af drifts- og vedligeholdelsesomkostningen.

Der var enighed om, at den mest hensigtsmæssige gennemsnitsbetragtning var
at anvende samtlige netvirksomheders indrapporterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger delt med alle netvirksomheders indrapporterede antal fysiske
enheder. Dette blev beregnet for alle tre år i undersøgelsen.
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3

Relevante kategorier af
omkostningsdrivere

3.1

31 aktivkategorier
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Tabel 3-1 opsummerer de 31 aktivkategorier, som Forsyningstilsynet ønsker at
få opdaterede omkostningsækvivalenter for sammen med den pågældende aktivkategoris fysiske enhed (længden opgjort i km og antal opgjort i stk.).
Tabel 3-1

Aktivkategorier, hvortil der skal beregnes omkostningsækvivalenter

Nr.

Komponent

Enhed

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

Km

2

30-60 kV kabel, andre

Km

3

30-60 kV kabel, sø

Km

4

30-60 kV luftledning

Km

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

Antal

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

Antal

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

Antal

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

Antal

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

Antal

10

30-60 kV shuntreaktor

Antal

11

30-60 kV kondensatorbatteri

Antal

12

30-60 kV slukkespole

Antal

13

10-20 kV felt med effektafbryder

Antal

14

10-20 kV landkabel, APB

Km

15

10-20 kV landkabel, PEX

Km

16

10-20 kV kabel, sø

Km

17

10-20 kV luftledning

Km

18

10-20 kV slukkespole

Antal

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

Antal

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500
kVA

Antal

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 5002000 kVA

Antal

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt >
2000 kVA

Antal

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

Antal

14
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Nr.

Komponent

Enhed

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500
kVA

Antal

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 5002000 kVA

Antal

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000
kVA

Antal

27

0,4 kV kabel

Km

28

0,4 kV luftledning

Km

29

0,4 kV kabelskabe

Km

30

Stikledning

Km

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

M²
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Forventede drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger

For at sammenholde netvirksomhedernes indrapporterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger med de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
baseret på en faglig ex-ante-vurdering anslog COWI et spænd for de forventede
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger baseret på enhedsinvesteringsomkostningen og en procentuel forventet drifts- og vedligeholdelsesomkostning for aktivkategorien. Spændet er fremkommet ved at vurdere på henholdsvis en lav
drifts- og vedligeholdelsesomkostning og en høj drifts- og vedligeholdelsesomkostning som en procentdel af investeringsomkostningen. Enhedsinvesteringen
og de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er vist i nedenstående
Tabel 4-1.
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Tabel 4-1

Enhedsinvesteringsomkostning og det forventede spænd i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne af det fysiske aktiv
Samlet komponentpris pr. stk.
eller pr. km.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (lav) – kr.
pr. enhed

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (høj) – kr.
pr. enhed

Lav
procentsats

Høj
procentsats

66.979

0,50 %

1,00 %

8.607

0,50 %

1,00 %

28.243

21.182

0,20 %

0,40 %

5.896

14.741

10.319

0,40 %

1,00 %

11.633

23.265

17.449

1,00 %

2,00 %

13.699

22.831

18.265

1,50 %

2,50 %

2.341.250

11.706

23.413

17.559

0,50 %

1,00 %

Antal

3.141.000

15.705

31.410

23.558

0,50 %

1,00 %

Antal

6.663.000

26.652

66.630

46.641

0,40 %

1,00 %

30-60 kV shuntreaktor

Antal

2.263.750

11.319

22.638

16.978

0,50 %

1,00 %

30-60 kV kondensatorbatteri

Antal

562.500

11.250

22.500

16.875

2,00 %

4,00 %

12

30-60 kV slukkespole

Antal

1.152.500

4.610

8.068

6.339

0,40 %

0,70 %

13

10-20 kV felt med effektafbryder

Antal

434.250

1.303

4.343

2.823

0,30 %

1,00 %

14

10-20 kV landkabel, APB

Km

4.267.878

2.134

12.804

7.469

0,05 %

0,30 %

15

10-20 kV landkabel, PEX

Km

655.903

1.312

3.280

2.296

0,20 %

0,50 %

16

10-20 kV kabel, sø

Km

6.944.500

13.889

27.778

20.834

0,20 %

0,40 %

17

10-20 kV luftledning

Km

1.130.064

3.390

9.041

6.215

0,30 %

0,80 %

18

10-20 kV slukkespole

Antal

791.535

1.583

6.332

3.958

0,20 %

0,80 %

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel
uden transformer

Antal

262.866

1.314

3.943

2.629

0,50 %

1,50 %

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel
med transformereffekt < 500 kVA

Antal

359.790

1.799

5.397

3.598

0,50 %

1,50 %

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel
med transformereffekt 500-2000 kVA

Antal

458.161

2.291

6.872

4.582

0,50 %

1,50 %

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel
med transformereffekt > 2000 kVA

Antal

624.754

3.124

9.371

6.248

0,50 %

1,50 %

Nr.

Komponent

Enhed

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

Km

8.930.578

44.653

89.306

2

30-60 kV kabel, andre

Km

1.147.658

5.738

11.477

3

30-60 kV kabel, sø

Km

7.060.714

14.121

4

30-60 kV luftledning

Km

1.474.101

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

Antal

1.163.250

6

30-60 kV åbent felt med adskiller
uden effektafbryder

Antal

913.250

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

Antal

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

10
11

Gennemsnit
- kr. pr.
enhed
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Nr.

Komponent

Enhed

Samlet komponentpris pr. stk.
eller pr. km.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (lav) – kr.
pr. enhed

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (høj) – kr.
pr. enhed

Gennemsnit
- kr. pr.
enhed

Lav
procentsats

Høj
procentsats

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk
uden transformer

Antal

296.172

1.481

4.443

2.962

0,50 %

1,50 %

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk
med transformereffekt < 500 kVA

Antal

441.260

2.206

6.619

4.413

0,50 %

1,50 %

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk
med transformereffekt 500-2000 kVA

Antal

523.623

2.618

7.854

5.236

0,50 %

1,50 %

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk
med transformereffekt > 2000 kVA

Antal

684.716

3.424

10.271

6.847

0,50 %

1,50 %

27

0,4 kV kabel

Km

420.849

842

28

0,4 kV luftledning

Km

1.668.718

4.172

2.104

1.473

0,20 %

0,50 %

16.687

10.429

0,25 %

1,00 %

29

0,4 kV kabelskabe

Km

33.133

166

331

248

0,50 %

1,00 %

30

Stikledning

Km

419.167

838

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

M²

2.096

1.467

0,20 %

0,50 %

32

Fællesomkostninger

Kr.

33

Fjernaflæste målere

Antal

90

135

113

34

Ikke-fjernaflæste målere

Antal

33

49

41

406
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5

Indrapporterede data fra
netvirksomhederne og databehandling

5.1

Indrapportering af data for 34 aktivkategorier
i spørgeskemaet

For at kunne beregne omkostningsækvivalenter for de 31 aktivkategorier som
angivet i Tabel 3-1 blev netvirksomhederne bedt om at indrapportere omkostninger for 34 aktivkategorier. Ud over data for de 31 aktivkategorier, hvor der
skal beregnes omkostningsækvivalenter, blev data også indrapporteret for kategorierne 'Fællesomkostninger' samt for 'Fjernaflæste målere' og 'Ikke-fjernaflæste målere'. Hermed sikredes, at samtlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i netvirksomheden havde en aktivkategori, hvor de kunne konteres. Alle
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger blev således fordelt ud på 33 aktivkategorier. Omkostningsækvivalenter for 'Fjernaflæste målere' og 'Ikke-fjernaflæste
målere' beregnes ikke i nærværende rapport. Data for målere er kun medtaget
for fuldstændighedens skyld. COWI fordelte herefter 'Fællesomkostningerne' ud
på aktivkategorierne.
'Fællesomkostnin-

Kategorien 'Fællesomkostninger' indeholder drifts- og vedligeholdelsesomkost-

ger'

ninger til drift af elnettet, hvor netvirksomhederne ikke har kunnet udspecificere
dem på de enkelte 33 aktivkategorier. Disse fællesomkostninger blev herefter
fordelt på de 33 aktivkategorier baseret på en fordelingsnøgle. Tre typer fordelingsnøgler blev testet. Fællesomkostningerne udgjorde ca. 38 % af de samlede
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor fordelingsnøglen for fællesomkostningerne ikke er uden betydning.

Fordelingsnøgle 1

Den første fordelingsnøgle var baseret på samme struktur som de indrapporterede data, som den enkelte netvirksomhed havde omkostninger til. Problemet
med denne fordelingsnøgle er, at såfremt der er en skævvridning i de indrapporterede data (fordi netvirksomhederne af forskellige årsager ikke kunne registrere omkostningen korrekt), forstærkes denne skævvridning, da fællesomkostningerne blev fordelt ud på de enkelte aktivkategorier efter samme fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle 2

Den anden fordelingsnøgle er baseret på gennemsnittet af de forventede enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger, jf. Tabel 4-1 i kapitel 4. Disse gennemsnitlige enhedsdrifts- og vedligeholdelsesomkostninger blev herefter multipliceret med antallet af fysiske enheder i netvirksomheden. Disse forventede
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drifts- og vedligeholdelsesomkostninger blev herefter anvendt som fordelingsnøgle for 'Fællesomkostningerne', idet de deles med sumproduktet af gennemsnittene af de forventede omkostninger med antallet af fysiske enheder.
Fordelingsnøgle 3

Den tredje fordelingsnøgle var baseret på samme struktur som indrapporteret af
alle netvirksomheder hvor de havde omkostninger til. Samme problemstilling for
denne fordelingsnøgle gør sig gældende som for den første fordelingsnøgle, såfremt de indrapporterede data ikke er repræsentative for aktivkategorierne.
Alle fordelingsnøgler blev testet, men den fordelingsnøgle 2 blev valgt, da de fleste justerede resultater, faldt inden for det forventede område.
I den efterfølgende Tabel 5-1 er vist antallet af observationer for både de fysiske
aktiver og for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for de tre år.
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Tabel 5-1

21

Netvirksomhedernes antal indrapporterede data omkring antallet af fysiske observationer og de tilsvarende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger – 2016, 2017 og
2018
#OBS Stk./længde
(2016)

#OBS. –
Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger (2016)

#OBS Stk./længde
(2017)

#OBS. –
Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger (2017)

#OBS Stk./længde
(2018)

#OBS. –
Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger (2018)

Nr.

Komponent

Enhed

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

Km

11

10

12

12

13

12

2

30-60 kV kabel, andre

Km

13

13

14

15

14

14

3

30-60 kV kabel, sø

Km

12

10

13

12

13

12

4

30-60 kV luftledning

Km

12

12

14

15

14

14

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

Antal

18

18

19

20

19

19

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

Antal
13

13

15

16

15

15

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

Antal

12

12

14

15

14

14

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

Antal

17

17

18

19

18

18

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

Antal

15

15

17

18

17

17

10

30-60 kV shuntreaktor

Antal

11

10

12

12

13

12

11

30-60 kV kondensatorbatteri

Antal

12

10

13

12

13

12

12

30-60 kV slukkespole

Antal

14

13

16

16

16

16

13

10-20 kV felt med effektafbryder

Antal

20

19

21

21

21

20

14

10-20 kV landkabel, APB

Km

20

20

22

23

22

22

15

10-20 kV landkabel, PEX

Km

22

21

23

23

23

22

16

10-20 kV kabel, sø

Km

14

14

15

15

15

14

17

10-20 kV luftledning

Km

11

12

13

13

14

13

18

10-20 kV slukkespole

Antal

15

14

17

16

17

16

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

Antal
18

18

21

22

21

21

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

Antal
23

22

24

24

24

23

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

Antal
20

20

23

24

23

23

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

Antal
14

14

17

18

17

17

22

22
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Nr.

Komponent

Enhed

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

Antal

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

Antal

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

Antal

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

Antal

27

0,4 kV kabel

Km

28

0,4 kV luftledning

29
30
31

25

#OBS Stk./længde
(2016)

#OBS. –
Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger (2016)

#OBS Stk./længde
(2017)

#OBS. –
Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger (2017)

#OBS Stk./længde
(2018)

#OBS. –
Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger (2018)

15

15

18

19

18

18

14

14

17

18

17

17

13

13

16

17

16

16

11

10

13

14

13

13

25

24

26

26

26

25

Km

16

15

17

16

18

15

0,4 kV kabelskabe

Km

24

24

25

26

26

25

Stikledning

Km

12

11

13

13

13

12

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

M²

16

18

17

20

17

19
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5.2

23

Opsummering af data

Tabel 5-2, Tabel 5-3 og Tabel 5-4 opsummerer de indberettede data for 2016,
2017 og 2018 med antallet af observationer for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, minimumobservationen, maksimumobservationen samt gennemsnittet for hver aktivkategori.
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Tabel 5-2

Netvirksomhedernes observerede antal drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, med minimums- og maksimumsomkostningen pr. enhed samt den gennemsnitlige
drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (2016)
#OBS. –
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nr.

Komponent

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

10

10.367

73.029

2

30-60 kV kabel, andre

13

1.551

19.075

6.204

3

30-60 kV kabel, sø

10

2.457

40.931

10.221

4

30-60 kV luftledning

12

3.168

50.240

9.286

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

18

4.022

50.974

16.264

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

4.223

32.433

15.224

13

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

12

2.487

17.473

14.856

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

17

6.889

54.520

18.536

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

15

11.199

70.698

46.880

10

30-60 kV shuntreaktor

10

0

0

11

30-60 kV kondensatorbatteri

10

1.207

17.948

10.305

12

30-60 kV slukkespole

13

453

13.796

6.135

13

10-20 kV felt med effektafbryder

19

703

10.053

2.964

14

10-20 kV landkabel, APB

20

545

15.719

5.611

15

10-20 kV landkabel, PEX

21

198

15.719

997

16

10-20 kV kabel, sø

14

1.405

29.173

13.243

17

10-20 kV luftledning

12

473

473

473

18

10-20 kV slukkespole

14

283

14.095

3.327

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

199

32.458

2.287

18

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

199

32.458

2.075

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

487

32.458

4.035

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

487

7.139

4.632

14

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

487

9.122

1.788

15

20
21
22
23

Minimum (kr.)

Maximum (kr.)

Gennemsnit (kr.)

64.157
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#OBS. –
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nr.

Komponent

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

14

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

13

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

10

27

0,4 kV kabel

28

Minimum (kr.)

Maximum (kr.)

25

Gennemsnit (kr.)

756

10.177

3.598

815

10.777

3.846

930

8.208

3.699

24

168

11.359

1.003

0,4 kV luftledning

15

746

17.995

5.210

29

0,4 kV kabelskabe

24

53

929

177

30

Stikledning

11

553

4.181

1.415

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

18

143

3.713

408

25
26

26
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Tabel 5-3

Netvirksomhedernes observerede antal drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, med minimums- og maksimumsomkostningen pr. enhed samt den gennemsnitlige
drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (2017)
#OBS. – drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nr.

Komponent

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

12

8.820

88.614

59.987

2

30-60 kV kabel, andre

15

1.116

19.711

6.144

3

30-60 kV kabel, sø

12

2.030

42.286

9.162

4

30-60 kV luftledning

15

1.309

19.336

6.631

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

20

4.653

40.105

16.806

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

16

3.124

35.556

17.246

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

15

2.522

24.867

14.653

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

19

9.408

58.504

22.138

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

18

11.387

76.354

38.729

10

30-60 kV shuntreaktor

12

0

0

11

30-60 kV kondensatorbatteri

12

1.542

18.610

14.388

12

30-60 kV slukkespole

16

579

14.057

5.949

13

10-20 kV felt med effektafbryder

21

1.093

6.826

3.383

14

10-20 kV landkabel, APB

23

563

12.401

6.087

15

10-20 kV landkabel, PEX

23

206

11.599

1.231

16

10-20 kV kabel, sø

15

1.447

50.169

27.288

17

10-20 kV luftledning

13

776

6.393

5.821

18

10-20 kV slukkespole

16

328

8.532

3.674

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

55

24.941

2.104

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

55

24.941

2.030

24

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

65

24.941

3.562

24

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

65

7.517

3.373

18

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

65

10.929

2.081

19

20
21
22
23

Minimum (kr.)

Maximum (kr.)

Gennemsnit (kr.)
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#OBS. – drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nr.

Komponent

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

18

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

17

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

14

27

0,4 kV kabel

28

Minimum (kr.)

Maximum (kr.)

27

Gennemsnit (kr.)

903

11.867

3.595

979

12.400

3.836

1.126

9.577

2.682

26

169

7.972

1.064

0,4 kV luftledning

16

388

8.084

6.247

29

0,4 kV kabelskabe

26

55

693

163

30

Stikledning

13

388

3.897

1.294

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

20

117

3.578

454

25
26

28
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Tabel 5-4

Netvirksomhedernes observerede antal drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, med minimums- og maksimumsomkostningen pr. enhed samt den gennemsnitlige
drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (2018)
#OBS. –
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nr.

Komponent

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

12

9.661

70.850

2

30-60 kV kabel, andre

14

1.233

16.984

6.467

3

30-60 kV kabel, sø

12

3.582

36.597

11.654

4

30-60 kV luftledning

14

3.672

43.223

8.897

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

19

7.119

51.479

21.062

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

15

4.381

52.020

17.436

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

14

2.788

25.247

16.854

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

18

10.837

37.369

23.262

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

17

14.946

48.263

36.691

10

30-60 kV shuntreaktor

12

0

0

11

30-60 kV kondensatorbatteri

12

9.193

18.066

15.903

12

30-60 kV slukkespole

16

1.602

17.951

7.287

13

10-20 kV felt med effektafbryder

20

1.440

6.218

3.822

14

10-20 kV landkabel, APB

22

637

13.408

6.723

15

10-20 kV landkabel, PEX

22

245

8.732

1.437

16

10-20 kV kabel, sø

14

1.762

38.019

9.376

17

10-20 kV luftledning

13

998

10.193

9.466

18

10-20 kV slukkespole

16

413

8.209

3.733

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

21

125

18.103

1.948

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt
< 500 kVA

125

18.103

2.079

23

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt
500-2000 kVA

819

18.103

3.590

23

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

993

7.099

3.528

17

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

18

878

11.737

3.830

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt <
500 kVA

1.252

12.364

4.067

17

21
22

Minimum (kr.)

Maximum (kr.)

Gennemsnit (kr.)

57.081
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#OBS. –
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nr.

Komponent

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt
500-2000 kVA

16

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt >
2000 kVA

13

27

0,4 kV kabel

28
29

Minimum (kr.)

Maximum (kr.)

29

Gennemsnit (kr.)

1.464

12.719

4.784

1.878

9.455

3.539

25

194

6.818

1.176

0,4 kV luftledning

15

907

87.869

10.682

0,4 kV kabelskabe

25

79

510

173

30

Stikledning

12

492

6.069

1.672

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

19

141

3.269

424

26

30
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Som forventet er der i de tre tabeller meget stor spredning i data, da nogle netvirksomheder ikke havde udgifter på den pågældende aktivkategori, mens andre
netvirksomheder havde store udgifter i det pågældende år.
Tabel 5-5 angiver det samlede antal styk eller km samt de samlede drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger for de 31 aktivkategorier for årene 2016, 2017 og
2018.
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Tabel 5-5

31

Samlet antal styk eller km samt de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de 31 aktivkategorier for 2016, 2017 og 2018
#Stk./længd
e (2016)

Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
(2016)

#Stk./længd
e (2017)

Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
(2017)

#stk./længd
e (2018)

Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
(2018)

Nr.

Komponent

Enhed

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

Km

395

25.320.856

441

26.434.491

416

23.745.887

2

30-60 kV kabel, andre

Km

1.849

11.470.679

2.474

15.203.137

2.387

15.437.298

3

30-60 kV kabel, sø

Km

115

1.175.449

127

1.163.623

77

897.350

4

30-60 kV luftledning

Km

2.949

27.383.555

5.012

33.233.364

4.687

41.700.936

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

Antal

1.727

28.095.760

2.837

47.685.365

2.606

54.898.497

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

Antal

358

5.450.346

492

8.485.219

469

8.177.609

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

Antal

145

2.154.121

201

2.945.217

178

3.000.081

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

Antal

561

10.407.223

838

18.562.055

774

18.015.870

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

Antal

324

15.189.093

491

19.016.173

471

17.281.510

10

30-60 kV shuntreaktor

Antal

0

0

0

0

0

0

11

30-60 kV kondensatorbatteri

Antal

15

154.569

36

517.985

34

540.699

12

30-60 kV slukkespole

Antal

171

1.049.002

234

1.392.151

223

1.624.934

13

10-20 kV felt med effektafbryder

Antal

7.239

21.457.920

10.093

34.141.031

9.556

36.519.038

14

10-20 kV landkabel, APB

Km

10.903

61.177.689

14.295

87.014.079

13.415

90.198.108

15

10-20 kV landkabel, PEX

Km

23.643

23.565.713

42.232

51.994.056

40.306

57.906.450

16

10-20 kV kabel, sø

Km

113

1.495.599

185

5.058.236

160

1.497.692

17

10-20 kV luftledning

Km

65

30.735

393

2.287.683

329

3.114.350

18

10-20 kV slukkespole

Antal

565

1.881.418

929

3.415.005

898

3.354.008

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

Antal

609

1.392.677

1.084

2.280.966

1.078

2.099.723

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

Antal
30.212

62.693.292

48.219

97.900.213

45.790

95.180.786

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

Antal
10.906

44.002.416

15.472

55.106.568

14.683

52.715.779

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

Antal

321

1.486.822

335

1.129.931

320

1.129.015

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

Antal

87

155.560

101

210.198

73

279.589

32
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Nr.

Komponent

Enhed

#Stk./længd
e (2016)

Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
(2016)

#Stk./længd
e (2017)

Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
(2017)

#stk./længd
e (2018)

Drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger
(2018)

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

Antal

671

2.414.220

1.185

4.260.056

1.132

4.604.142

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

Antal

402

1.546.138

607

2.328.581

533

2.549.713

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

Antal

19

70.277

43

115.338

41

145.113

27

0,4 kV kabel

Km

52.071

52.228.515

82.758

88.083.908

77.899

91.628.795

28

0,4 kV luftledning

Km

58

302.186

41

253.142

27

291.195

29

0,4 kV kabelskabe

Km

558.455

98.786.909

864.819

140.752.875

807.405

139.973.130

30

Stikledning

Km

9.691

13.717.541

9.746

12.608.428

8.108

13.558.588

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

M²

218.563

89.190.794

238.391

108.321.645

233.877

99.252.080
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Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nedenfor i Tabel 5-6 er anført de beregnede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori i 2016, 2017 og 2018. Dette giver et overblik over,
størrelsen af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne pr. enhed i de forskellige
år.
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Tabel 5-6

Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori pr. enhed (stk. eller km.) for årene 2016, 2017 og 2018 i årets priser

Nr.

Komponent

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

2

30-60 kV kabel, andre

3

30-60 kV kabel, sø

4

30-60 kV luftledning

5
6

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) 2016

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) 2017

64.157

59.987

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) 2018
57.081

6.204

6.144

6.467

10.221

9.162

11.654

9.286

6.631

8.897

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

16.264

16.806

21.062

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

15.224

17.246

17.436

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

14.856

14.653

16.854

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

18.536

22.138

23.262

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

46.880

38.729

36.691

10

30-60 kV shuntreaktor

11

30-60 kV kondensatorbatteri

10.305

14.388

15.903

12

30-60 kV slukkespole

6.135

5.949

7.287

13

10-20 kV felt med effektafbryder

2.964

3.383

3.822

14

10-20 kV landkabel, APB

5.611

6.087

6.723

15

10-20 kV landkabel, PEX

997

1.231

1.437

16

10-20 kV kabel, sø

13.243

27.288

9.376

17

10-20 kV luftledning

473

5.821

9.466

18

10-20 kV slukkespole

3.327

3.674

3.733

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

2.287

2.104

1.948

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

2.075

2.030

2.079

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

4.035

3.562

3.590

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

4.632

3.373

3.528

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

1.788

2.081

3.830

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

3.598

3.595

4.067

OPDATEREDE OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER - 2019

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) 2016

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) 2017
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Nr.

Komponent

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) 2018

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

3.846

3.836

4.784

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

3.699

2.682

3.539

27

0,4 kV kabel

1.003

1.064

1.176

28

0,4 kV luftledning

5.210

6.247

10.682

29

0,4 kV kabelskabe

177

163

173

30

Stikledning

1.415

1.294

1.672

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

408

454

424
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Sammenholdes Tabel 5-6 med de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i Tabel 4-1, ses det, at de indrapporterede data i hovedtræk er i overensstemmelse med de forventede drifts-og vedligeholdelsesdata. Problemet med
data i Tabel 5-6 er, at de er opgjort i årets priser og dermed ikke umiddelbart
kan sammenlignes. Såfremt de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
afholdt i 2016, 2017 og 2018, jf. Tabel 5-5, korrigeres alle til 2018-priser, fås
som opgjort i Tabel 5-7 følgende årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
– som var de afholdt i 2018.
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Tabel 5-7
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Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori for årene 2016, 2017 og 2018 korrigeret til 2018-priser
Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning (kr.) (2016 korrigeret til 2018-priser)

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning (kr.) (2017 korrigeret til 2018-priser)

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning (kr.) (2018 korrigeret til 2018-priser)

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

26.432.962

27.016.749

23.745.887

2

30-60 kV kabel, andre

11.974.478

15.538.007

15.437.298

3

30-60 kV kabel, sø

1.227.076

1.189.254

897.350

4

30-60 kV luftledning

28.586.257

33.965.377

41.700.936

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

29.329.741

48.735.703

54.898.497

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

5.689.729

8.672.118

8.177.609

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

2.248.731

3.010.090

3.000.081

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

10.864.314

18.970.911

18.015.870

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

15.856.206

19.435.031

17.281.510

10

30-60 kV shuntreaktor

11

30-60 kV kondensatorbatteri

12

30-60 kV slukkespole

13
14

Nr.

Komponent

1

0

0

0

161.358

529.394

540.699

1.095.075

1.422.815

1.624.934

10-20 kV felt med effektafbryder

22.400.364

34.893.037

36.519.038

10-20 kV landkabel, APB

63.864.649

88.930.688

90.198.108

15

10-20 kV landkabel, PEX

24.600.732

53.139.300

57.906.450

16

10-20 kV kabel, sø

1.561.287

5.169.651

1.497.692

17

10-20 kV luftledning

32.085

2.338.072

3.114.350

18

10-20 kV slukkespole

1.964.051

3.490.225

3.354.008

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

1.453.844

2.331.207

2.099.723

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

65.446.817

100.056.605

95.180.786

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

45.935.027

56.320.369

52.715.779

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

1.552.124

1.154.820

1.129.015

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

162.392

214.828

279.589

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

2.520.254

4.353.890

4.604.142
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Nr.

Komponent

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning (kr.) (2016 korrigeret til 2018-priser)

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning (kr.) (2017 korrigeret til 2018-priser)

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning (kr.) (2018 korrigeret til 2018-priser)

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

1.614.046

2.379.871

2.549.713

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

73.364

117.878

145.113

27

0,4 kV kabel

54.522.421

90.024.082

91.628.795

28

0,4 kV luftledning

29

0,4 kV kabelskabe

30
31

315.458

258.718

291.195

103.125.686

143.853.158

139.973.130

Stikledning

14.320.023

12.886.146

13.558.588

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

93.108.105

110.707.584

99.252.080
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Divideres de samlede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i Tabel 5-7
med de fysiske antal enheder i de pågældende år, fås de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. enhed i de tre år - men opgjort i 2018-priser. Disse
omkostningsækvivalenter er illustreret i Tabel 5-8.
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Tabel 5-8

Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori pr. enhed for årene 2016, 2017 og 2018 korrigeret til 2018-priser

Nr.

Komponent

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

2

30-60 kV kabel, andre

3

30-60 kV kabel, sø

4

30-60 kV luftledning

5
6

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) (2016
korrigeret til 2018-priser)

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) (2017
korrigeret til 2018-priser)

66.975

61.308

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.)
(2018-priser)
57.081

6.476

6.280

6.467

10.670

9.364

11.654

9.694

6.777

8.897

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

16.978

17.176

21.062

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

15.893

17.626

17.436

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

15.508

14.976

16.854

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

19.350

22.626

23.262

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

48.939

39.583

36.691

10

30-60 kV shuntreaktor

11

30-60 kV kondensatorbatteri

10.757

14.705

15.903

12

30-60 kV slukkespole

6.404

6.080

7.287

13

10-20 kV felt med effektafbryder

3.094

3.457

3.822

14

10-20 kV landkabel, APB

5.858

6.221

6.723

15

10-20 kV landkabel, PEX

16

10-20 kV kabel, sø

17

10-20 kV luftledning

18
19

1.041

1.258

1.437

13.825

27.889

9.376

494

5.949

9.466

10-20 kV slukkespole

3.473

3.755

3.733

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

2.387

2.151

1.948

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

2.166

2.075

2.079

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

4.212

3.640

3.590

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

4.835

3.447

3.528

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

1.867

2.127

3.830
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Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) (2016
korrigeret til 2018-priser)

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.) (2017
korrigeret til 2018-priser)
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Nr.

Komponent

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed (kr.)
(2018-priser)

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

3.756

3.674

4.067

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

4.015

3.921

4.784

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

3.861

2.741

3.539

27

0,4 kV kabel

1.047

1.088

1.176

28

0,4 kV luftledning

5.439

6.385

10.682

29

0,4 kV kabelskabe

30

Stikledning

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

185

166

173

1.478

1.322

1.672

426

464

424

42

OPDATEREDE OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER - 2019

Adderes alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og alle fysiske enheder pr.
kategori for de 31 aktivkategorier, og foretages divisionen af de samlede driftsog vedligeholdelsesomkostninger med de samlede antal fysiske enheder, fås en
opgørelse over de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. enhed baseret på 78 datasæt. Resultatet er illustreret i nedenstående Tabel 5-9.
Tabel 5-9

Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori 2018
Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr.
enhed (kr.) 2018

Nr.

Komponent

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

2

30-60 kV kabel, andre

3

30-60 kV kabel, sø

4

30-60 kV luftledning

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

18.541

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

17.088

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

15.761

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

22.006

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

40.881

10

30-60 kV shuntreaktor

11

30-60 kV kondensatorbatteri

12

30-60 kV slukkespole

6.597

13

10-20 kV felt med effektafbryder

3.489

14

10-20 kV landkabel, APB

6.293

15

10-20 kV landkabel, PEX

1.278

16

10-20 kV kabel, sø

17

10-20 kV luftledning

6.969

18

10-20 kV slukkespole

3.680

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden transformer

2.124

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA

2.099

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt 500-2000 kVA

3.774

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt > 2000 kVA

3.930

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden transformer

2.517

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt < 500 kVA

3.841

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 500-2000 kVA

4.244

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA

3.266

27

0,4 kV kabel

1.110

28

0,4 kV luftledning

6.880

29

0,4 kV kabelskabe

30

Stikledning

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

61.690
6.401
10.388
8.242

??
14.488

17.965

173
1.480
439

De oven for anførte/beregnede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er
fremkommet på baggrund af de indberettede data. Men efter aggregering af
samtlige netvirksomheders drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og deres fysiske aktiver, vurderes datagrundlaget som værende ganske repræsentativt til
udregning af omkostningsækvivalenter. Ud fra egne erfaringer fra arbejde med

OPDATEREDE OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER - 2019

43

design og vedligehold af elforsyningsanlæg vurderes det, at hver af de fremkomne værdier for drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er retvisende. De ligger også (næsten) alle inden for det forventede spænd som opgjort i Tabel 4-1.
Der er dog tre observationer, der kræver en individuel vurdering. COWI vurderer, at der ikke kan anvendes én metode til behandling af disse 3 observationer,
men at de skal behandles individuelt for at fremkomme med det bedste bud på
en omkostningsækvivalent1. Den individuelle tilgang skyldes primært, at der var
for få observationer, til at gennemsnittet af observationerne kunne anvendes.
Disse er markeret med rødt.
30-60 kV søkabel

Den første er drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for 30-60 kV søkabel. De
indrapporterede data indikerer en drifts-og vedligeholdelsesomkostning på
10.388 kr. pr. km, hvilket er under den forventede omkostning, som indikerer,
at den skulle ligge i spændet mellem 14.121 og 28.243 kr. pr. km.
Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for 10-20 kV søkabel var indrapporteret
til at være 17.965 kr. pr. km, hvilket var inden for det forventede spænd og meget tæt på gennemsnittet af spændet. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningen
for et 30-60 kV søkabel burde ligge på samme niveau som et 10-20 kV eller lidt
over. Det foreslås derfor, at der kun opereres med en omkostningsækvivalent
for søkabler på 17.965 kr. pr. km. Dette er også marginalt højere end det forventede gennemsnit af spændet for et 30-60 kV søkabel.

30-60 kV shuntreaktor

Der var ingen indrapporterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for en
30-60 kV shuntreaktor hos nogle netvirksomheder i de tre år. Det foreslås derfor, at gennemsnittet af de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
anvendes. Spændet i de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger var
11.319 kr. til 22.638 kr. pr. reaktor. Gennemsnittet af dette spænd er 16.978
kr. pr. reaktor.

10-20/0,4 kV netstation, automatisk
med transformereffekt > 2000 kVA

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningen for aktivkategorien '10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt > 2000 kVA' var indrapporteret under
det forventede niveau. Desuden burde drifts- og vedligeholdelsesomkostningen
også være højere end for aktivkategorien '10-20/0,4 kV netstation, automatisk
med transformereffekt 500-2000 kVA'. Det foreslås derfor, at værdien for aktivkategorien '10-20/0,4 kV netstation, automatisk med transformereffekt 5002000 kVA' på 4.508 kr. pr. netstation opjusteres med 10 %, så drifts- og vedligeholdelsesomkostningen lander på 4.668 kr. pr. netstation.

1

Det skal bemærkes, at spændet for den årlige driftsomkostning, jf. Kap 4, er COWIs bud

på hvor den forventede driftsomkostning kan ligge. Gennemsnittet af spændet, vil ikke udtrykke hvor den faktiske eller gennemsnitlige omkostningsækvivalent vil ligge. Dette fastlægges på baggrund af netvirksomhedernes indrapporterede data hvilket anses for mest
rigtigt. Det er derfor, at netvirksomhederne blev spurgt om deres aktuelle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de enkelte aktivkategorier. Derfor skal afvigende observationer behandles individuelt.
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10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500

uden transformer (komponent 19). Dette virker umiddelbart ulogisk, men det er

kVA

i henhold til de indrapporterede data. Omkostningsækvivalenten for komponent

Det bemærkes af ovenstående omkostningsækvivalenter, at de indrapporterede
data for en 10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500
kVA (komponent 20) er mindre end en 10-20/0,4 kV netstation, konventionel

20 er baseret på 30.212 stk. i 2016, 48.219 i 2017 og 45.790 i 2018. De 30.212
stk. i 2016 udgør 70% af de samlede antal netstationer, og 72 % i både 2017 og
2018. Det må derfor antages, at data for en 10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA (komponent 20) er meget validt. Såfremt
der skulle foretages on ompostering internt mellem netstationerne, så ville der
skulle flyttes forholdsmæssigt mange omkostninger fra de øvrige netstationer til
10-20/0,4 kV netstation, konventionel med transformereffekt < 500 kVA hvis
omkostningsækvivalenten skal hæves og omkostningsækvivalenterne for de øvrige netstationer derfor skulle sænkes betragteligt. Det er derfor valgt at bibeholde den udregnede omkostningsækvivalent for en 10-20/0,4 kV netstation,
konventionel med transformereffekt < 500 kVA (komponent 20).

Med disse ændringer præsenteres i det efterfølgende kapitel COWIs forslag til
endelige omkostningsækvivalenter.
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Forslag til endelige
omkostningsækvivalenter

De endelige omkostningsækvivalenter efter de manuelle justeringer er herefter
præsenteret i Tabel 6-1.
Tabel 6-1

Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver aktivkategori 2018

Nr.

Komponent

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed
(kr.) 2018

1

30-60 kV kabel, tryksat oliekabel

2

30-60 kV kabel, andre

3

30-60 kV kabel, sø

4

30-60 kV luftledning

5

30-60 kV åbent felt med effektafbryder

18.541

6

30-60 kV åbent felt med adskiller uden effektafbryder

17.088

7

30-60 kV gasisoleret felt med effektafbryder

15.761

8

30-60 kV transformer < 20 MVA

22.006

9

30-60 kV transformer ≥ 20 MVA

40.881

10

30-60 kV shuntreaktor

16.978

11

30-60 kV kondensatorbatteri

14.488

12

30-60 kV slukkespole

6.597

13

10-20 kV felt med effektafbryder

3.489

14

10-20 kV landkabel, APB

6.293

15

10-20 kV landkabel, PEX

1.278

16

10-20 kV kabel, sø

17

10-20 kV luftledning

6.969

18

10-20 kV slukkespole

3.680

19

10-20/0,4 kV netstation, konventionel uden
transformer

2.124

20

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med
transformereffekt < 500 kVA

2.099

21

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med
transformereffekt 500-2000 kVA

3.774

22

10-20/0,4 kV netstation, konventionel med
transformereffekt > 2000 kVA

3.930

61.690
6.401
17.965
8.242

17.965
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Nr.

Komponent

Årlig drifts- og vedligeholdelsesomkostning pr. enhed
(kr.) 2018

23

10-20/0,4 kV netstation, automatisk uden
transformer

2.517

24

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med
transformereffekt < 500 kVA

3.841

25

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med
transformereffekt 500-2000 kVA

4.244

26

10-20/0,4 kV netstation, automatisk med
transformereffekt > 2000 kVA

4.668

27

0,4 kV kabel

1.110

28

0,4 kV luftledning

6.880

29

0,4 kV kabelskabe

30

Stikledning

31

Bygninger ekskl. grund (tekniske bygninger)

173
1.480
439
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1.

Kundens opgavebeskrivelse

I forbindelse med overgangen til ny økonomisk regulering, jf. BEK nr. 969 af den 27. juni 2018, ønsker
Forsyningstilsynet at opdatere de anlægskategorier og tilhørende standardiserede forudsætninger for
driftsomkostninger, som anvendes ved beregning af forhøjelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer.

1.1.

Analyse af driftsomkostninger for netkomponenter

1.1.1. Opgavens baggrund og formål
Forsyningstilsynet fik i 2010 udarbejdet anlægskategorier, standardlevetider og ækvivalenter
for driftsomkostninger, som har været anvendt til beregning af indtægtsrammeforhøjelser i
forbindelse med netvirksomheders nødvendige nyinvesteringer, jf. BEK 195/2016. Formålet
med disse ækvivalenter er, at netvirksomhederne bliver kompenseret for de forventede, fremtidige driftsomkostninger, de måtte have til deres nødvendige nyinvesteringer, f.eks. ved kabellægning af luftledninger eller nyudstykninger.
Netvirksomhederne er per 1. januar 2018 overgået til en ny økonomisk regulering, jf. BEK
969/2018. I den forbindelse udarbejdes der nye økonomiske modeller for indtægtsrammer,
forhøjelser og benchmarking af netvirksomhederne. I forbindelse med udviklingen af benchmarkmodellen, har Forsyningstilsynet fået udarbejdet nye anlægskategorier med tilhørende
standardværdier for kapitalomkostninger (se bilag C1.A). Da tilsynet ikke ønsker at netvirksomhederne skal bogføre efter to sæt anlægskategorier, vil man også for forhøjelser i forbindelse med nyinvesteringer overgå til de nye anlægskategorier, således at man kan anvende og
sammenligne data på tværs, samt undgå at netvirksomhederne pålægges en ekstra byrde med
at dobbeltregistrere deres netkomponenter på to sæt anlægskategorier. Der skal derfor udarbejdes nye omkostningsækvivalenter for drift af netkomponenter, der passer med de nye anlægskategorier.

1.2.

Beskrivelse af opgaven

Der skal foretages en analyse af netvirksomhedernes driftsomkostninger, med det formål at
kunne fordele dem ud på et sæt af anlægskategorier. Opgaven vil bestå af fire dele: 1) surveydesign, 2) dataindsamling 3) datavalidering og 4) udarbejdelse af skriftligt produkt. Det
skriftlige produkt vil være en kort rapport over analysen og dens resultater, herunder Leverandørens oplæg til de endelige ækvivalenter.
Leverandøren forventes at tage ansvar for opgavens fremdrift og udførelse. De enkelte delelementer af opgaven kan efter aftale udføres i samarbejde med Forsyningstilsynet. Opgavens
delelementer forventes at indeholde følgende:
1) Surveydesign
- Gennemgang af ca. 30 anlægskategorier med henblik på at vurdere, hvorvidt de givne
netkomponenter fortsat finder anvendelse i nyinvesteringer, samt hvorvidt netkomponenterne i lav udstrækning kan/bør grupperes (teknisk vurdering).
- Udarbejde et forventet spænd for omkostningsækvivalenterne. Denne opgave bør
inddrage en sammenligning med de historiske driftsækvivalenter (fra 2010, udarbejdet
af COWI A/S) samt en vurdering af tekniske eksperter med kendskab til branchen.
- Udarbejde spørgeskemaer til netvirksomhederne med tilhørende vejledning.
2) Dataindsamling
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Indhentning af data
Stå til rådighed for telefonisk vejledning til netvirksomheder, samt udarbejde en FAQ
der løbende opdateres.
- Udsende rykkere for manglende indberetninger.
3) Datavalidering
- Foretage datavalidering. Omfanget af aktiviter der er nødvendige for en tilstrækkelig
datavalidering aftales med Forsyningstilsynet, alt efter hvor store udsving der er i de
indberettede data.
- Datavalidering bør inkludere sammenligning med historiske omkostningsækvivalenter, samt de tekniske eksperters vurdering.
- Det forventes herudover som minimum, at datavalideringen omfatter nærmere dialog
med netvirksomheder der har indberettet oplysninger, der ligger udenfor det forventede spænd.
4) Skriftligt produkt
- Leverandøren udarbejder en kort rapport, hvori der fremgår et bilag med et forslag til
de endelige omkostningsækvivalenter.
Da driftsækvivalenterne skal anvendes i forbindelse med sagsbehandling i 2. halvår 2019, er
den endelige deadline for opgaven juni 2019. Opgaven forventes påbegyndt i januar 2019.

1.3.

Opgavens udførselssted(er)

Opgaven udføres i Danmark hos Forsyningstilsynet på adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby,
og på konsulentens lokation.
Den løbende sparring med konsulenterne foregår på telefon eller mail, eller der aftales et møde,
som afholdes hos Forsyningstilsynet eller på kundens lokation.

1.4.

Opgavens organisatoriske rammer

I Forsyningstilsynet er opgaven organisatorisk forankret i kontoret Detail og Distribution, som varetager arbejdet omkring den økonomiske regulering af el- og gasvirksomheder med bevilling til at
drive distribution.
Det forventes, at konsulenten med ansvar for opgavens udførsel har økonomisk ekspertise.
Herudover, forventes det, at Leverandøren også stiller kompetencer indenfor teknisk viden
om forsyningssektoren generelt, og elnettet specifikt, til rådighed.

1.5.

Kundens kontaktdata

Bettina Aagaard Vester
Fuldmægtig
Tlf. 41 71 43 15
BEVE@forsyningstilsynet.dk
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Opdatering af driftsækvivalenter for netvirksomhedernes økonomi i forbindelse med justering af
indtægtsrammen
I forbindelse med overgangen til ny økonomisk regulering, jf. BEK nr. 969 af 27/06/2018, ønsker Forsyningstilsynet at opdatere
de anlægskategorier og tilhørende standardiserede forudsætninger for driftsomkostninger (driftsækvivalenter), som anvendes
ved beregning af justeringer af netvirksomhedernes omkostningsrammer.
Formålet med disse driftsækvivalenter er, at netvirksomhedernes omkostningsrammer skal justeres for de forventede, fremtidige
drifts- og vedligeholdsomkostninger, de måtte have i forbindelse med tilgang eller bortfald af opgaver og anlæg, der giver
anledning til justering af omkostningsrammen. Dette kunne f.eks. være ved kabellægning af luftledninger eller nyudstykninger.
For at omkostningsrammen kan blive justeret så korrekt som muligt, er det nødvendigt, at det bagvedliggende datasæt er så
korrekt som muligt. De data, der indsamles via dette spørgeskema, skal derfor sikre, at Forsyningstilsynet har så korrekte data
som muligt i forbindelse med justeringer af netvirksomhedernes omkostningsrammer.
Informationerne i spørgeskemaet indsamles for at kunne anvendes i den økonomiske model, som Forsyningstilsynet udarbejder
til at justere netvirksomhedernes omkostningsrammer. Informationerne i spørgeskemaet skal anvendes til at opdatere drifts- og
vedligeholdelsesomkostningsækvivalenterne, så de bliver mere retvisende end dem, der eksisterer i dag.
Formålet med opdateringen er at sikre, at der fremadrettet kan opretholdes et fornuftigt og driftssikret elforsyningsnet i
Danmark.
Nærværende vejledning og spørgeskema er udarbejdet af COWI A/S på vegne af Forsyningstilsynet. Arbejdet blev igangsat i
januar 2019 og forventes endelig afrapporteret i maj/juni 2019. Når netvirksomhederne har indtastet data i spørgeskemaet,
gennemføres en valideringsrunde, hvor COWI muligvis vil kontakte dig for at få afklaret større afvigelser, inden de endelige,
gennemsnitlige driftsækvivalenter udarbejdes.
Vi vil gerne takke dig, fordi du tager dig tid til at udfylde dette spørgeskema om "Opdatering af driftsækvivalenter for
netvirksomhedernes økonomi i forbindelse med justering af indtægtsrammen".

Information om brugeren
Selskab
CVR nr
Adresse
Postnr.
By
Udfyldt
af
E-mail
Tlf.
Mobil

Sådan udfylder du spørgeskemaet:
De tal, som skal indrapporteres, skal i videst muligt omfang være data fra de sidste tre års regnskaber - dvs. 2016-, 2017- og
2018-tal. Der kan anvendes fordelingsnøgler eller skøn baseret på erfaring, såfremt det ikke er muligt at estimere de afholdte
driftsomkostninger direkte ud fra de bogførte omkostninger. Er det indrapporterede tal for et givet år ikke et retvisende, årligt
gennemsnit, bør du knytte en kommentar til det indtastede tal. Dette kan gøres i kommentarsøjlen.
Når spørgeskemaet er udfyldt, skal det uploades. Dette gøres ved at trykke på "Afslut" på sidste side af spørgeskemaet:
Det udfyldte spørgeskema SKAL uploades senest d. 8. april 2019.
Det er hensigten, at de endelige driftsækvivalenter skal udarbejdes som et gennemsnit af indrapporterede data fra alle
netvirksomheder i Danmark.
Spørgsmål til udfyldelse af spørgeskemaet kan rettes til Bettina Vester (Forsyningstilsynet) (41 71 43 15 eller mail
beve@forsyningstilsynet.dk). Tekniske spørgsmål kan rettes til Lars Viggo Hansen (COWI) mail LVHA@cowi.dk. Mere
overordnede spørgsmål kan stiles til Lars Grue Jensen (COWI) mail LGJ@cowi.dk.
Indtastning af data: Der skal indtastes selskabsspecifikke data for årene 2016, 2017 og 2018. De årlige omkostninger skal
fordeles på de samme 31 netkomponenter, der også anvendes til benchmark af netvirksomhederne. Til brug for fastsættelse af
justeringer, har Forsyningstilsynet herudover brug for omkostninger relateret til drift- og vedligeholdelse af bygninger.
Til brug for klassificering af netkomponenter, anvendes samme principper som for brug til indberetning til den økonomiske
benchmark af netvirksomhederne, jf. ”Konterings- og indberetningsvejledning til ny benchmarkmodel 2018.”
Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af spørgeskemaet. Undgå venligst at anvende tusind-separator i tal og benyt
komma til at angive decimaler.
https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=1027930&locale=da&printing=true&enableAd…
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[A] Totale driftsomkostninger: Driftsomkostninger defineres som kortsigtede løbende operationelle omkostninger, som skal
omkostningsføres i det samme år, som de opstår. Disse skal indberettes i overensstemmelse med indberetningsvejledningen til
benchmarkmodel 2018.
[B] Administrationsomkostninger og andre faste omkostninger ikke relateret til drift af netkomponenter: Alle
omkostninger, der ikke direkte er relateret til løbende drift og vedligehold af netkomponenter. Disse omkostninger inkluderer
f.eks. administrationsomkostninger, nettab, og driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet,
omkostninger omfattet af udligningsordningen, omkostninger afholdt til anlæg opført for tredjemand, omkostninger til ITsikkerhedsberedskab (der gives særskilt kompensation herfor), økonomiafdeling, HR-afdeling, kantine, omkostninger til
myndighedsbehandling, omkostninger til energibesparelser, afregning og øvrige stabsfunktioner.
[C] Definition af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Med drifts- og vedligeholdelsesomkostninger menes
netvirksomhedens årlige omkostninger til at drive og vedligeholde det pågældende aktiv, herunder lønninger, strømforbrug,
o.lign.. Heri indregnes ikke indirekte omkostninger, såsom husleje, administration, eller andre faste omkostninger i forbindelse
med den generelle drift. Ligeledes indeholder tallet heller ikke reinvesteringer i aktivet.
Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Her skal der indtastes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (ekskl.
administration og lign.) for 2016, 2017 og 2018 for hver af de 31 anlægskategorier. Disse indberettes så vidt muligt med
udgangspunkt i netvirksomhedens reguleringsregnskab. Dette tal svarer således til netvirksomhedens årlige omkostninger til drift
og vedligehold af aktiverne i denne aktiv-kategori. Det skal pointeres, at det er de faktiske driftsomkostningstal der skal indtastes
for de enkelte år. Såfremt driftsomkostningerne ikke er retvisende for de enkelte år, bør du lave en anmærkning i kommentarfeltet, om hvad driftsomkostningen bør være baseret på erfaringer.

Antal aktiver: Her skal der indtastes antal/længde på det pågældende aktiv (netkomponent), som netvirksomheden har.
Enheden er enten i stk., km eller m2. For 2017 kan her anvendes de til benchmarking indberettede netkomponenter.
Kommentarer til indtastningen: Her kan der indtastes en kommentar til de(n) pågældende anlægskategori(er). Brugeren
kan således kvalificere sin indtastning med en kommentar, såfremt vedkommende ikke mener, at det indtastede tal for et givet
år er repræsentativt for en normal, årlig omkostning.

Anlægskategorier hvortil der skal udarbejdes driftsækvivalenter
2016

2017

2018

Kommentar

[A] Totale
driftsomkostninger*
[B]
Administrationsomkostninger
og andre faste omkostninger
ikke relateret til drift af
netkomponenter
[C] Direkte omkostninger til
drift og vedligehold af
netkompenenter
*A=B+C
Det er de direkte
omkostninger i [C] der skal
fordeles ud på
anlægskategorierne.

Anlægskategorier
[1] 30-60 kV kabel, tryksat
oliekabel
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[2] 30-60 kV kabel, andre
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[3] 30-60 kV kabel, sø
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[4] 30-60 kV luftledning
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[5] 30-60 kV åbent felt med
effektafbryder
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[6] 30-60 kV åbent felt med
adskiller uden effektafbryder
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
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- Antal enheder (stk.)
[7] 30-60 kV gasisoleret felt
med effektafbryder
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[8] 30-60 kV transformer <
20 MVA
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[9] 30-60 kV transformer ≥
20 MVA
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[10] 30-60 kV shuntreaktor
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[11] 30-60 kV
kondensatorbatteri
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[12] 30-60 kV slukkespole
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[13] 10-20 kV felt med
effektafbryder
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[14] 10-20 kV landkabel, APB
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[15] 10-20 kV landkabel, PEX
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[16] 10-20 kV kabel, sø
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[17] 10-20 kV luftledning
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[18] 10-20 kV slukkespole
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[19] 10-20/0,4 kV
netstation, konventionel
uden transformer
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[20] 10-20/0,4 kV
netstation, konventionel med
transformereffekt < 500 kVA
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[21] 10-20/0,4 kV
netstation, konventionel med
transformereffekt 500-2000
kVA
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[22] 10-20/0,4 kV
netstation, konventionel med
transformereffekt > 2000
kVA
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- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[23] 10-20/0,4 kV
netstation, automatisk uden
transformer
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[24] 10-20/0,4 kV
netstation, automatisk med
transformereffekt < 500 kVA
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[25] 10-20/0,4 kV
netstation, automatisk med
transformereffekt 500-2000
kVA
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[26] 10-20/0,4 kV
netstation, automatisk med
transformereffekt > 2000
kVA
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[27] 0,4 kV kabel
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[28] 0,4 kV luftledning
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[29] 0,4 kV kabelskabe
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[30] Stikledning
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kilometer (km.)
[31] Bygninger eksl. grund
(tekniske bygninger)
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal kvadratmeter (m²)
[32] Fællesomkostninger
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Udspecificer venligst hvilke
omkostningstyper der indgår
[33] Fjernaflæste målere
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)
[34] Ikke-fjernaflæste
målere
- Årlige drifts- og
vedligeholdsomkostninger (kr.)
- Antal enheder (stk.)

Definition af anlægskategorier

Definitioner af anlægskategorierne svarer til tabel 5 i ”Konterings- og indberetningsvejledning til ny benchmarkmodel 2018.”

Komponent 32: Fællesomkostninger
Er omkostninger der er forbundet med at drive netkomponenterne, men som ikke er indregnet direkte under netkomponenterne.
Positivliste for fællesomkostninger er: Vagtordninger, Asset management systemer, Kontrolcentre, Planlægningsafdeling,
Lagerhåndtering, Beredskabslagre, Fællesomkostninger, som registreres på spændingsniveau, IT-omkostninger (net-bas, GISsystemer, Scada mv.), Ressourcestyrings- og koordineringsafdelinger, Forsikringer af f.eks. stationer, Vagtordninger
https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=1027930&locale=da&printing=true&enableAd…
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FAQ:
Følgende spørgsmål er modtaget i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet, herefter følger svaret
(1) Hvilke omkostninger kan indgå under Administrationsomkostninger, som ikke skal indgå i
driftsomkostningerne for anlægskategorierne?
Svar: Se specifikationen den yderligere specifikation under [B] Administrationsomkostningerne

(2) Er det korrekt opfattet at afskrivningerne ikke skal med under "årlige drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger"?
Svar: Ja

(3) Vi har omkostninger der er svære at dele ud på de enkelte anlægskomponenter. Hvordan håndterer vi dem?
Svar: Vi har i spørgeskemaet og regnearket tilføjet en anlægskategori 32, som er en post hvor disse omkostninger kan opgøres.
Så deler COWI dem ud på de enkelte anlægskomponenter efterfølgende. Det er dog vigtigt, når kategori 32 anvendes, at det
specificeres hvilke omkostninger og typer der indgår i kategori 32.

(4) Hvilke omkostninger skal der tages med for bygninger?
Det er kun tekniske bygninger der skal medtages, og der er tale om omkostninger for el, vand, varme, ydre vedligehold (vinduer,
tag m.m.), og bygningsrelaterede tekniske installationer (primært el og VVS).

Tak for at du udfyldte spørgeskemaet. Såfremt der er oplysninger der afviger markant fra det forventede, vil du blive kontaktet
af en person fra COWI, for at afklare eventuelle større afvigelser.
Du bedes herefter trykke på "Afslut" knappen nederst i højre hjørne.

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreSurveyPrintDialog?surveyid=1027930&locale=da&printing=true&enableAd…
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Bilag C

Netvirksomheder

Følgende 44 netvirksomheder har fået tilsendt et spørgeskema.
Netvirksomhed
1

Cerius A/S

2

Dinel A/S

3

Elektrus A/S

4

Elinord A/S

5

El-net Hillerød A/S

6

El-net Kongerslev A/S

7

El-net Randers A/S

8

Elnet Zealand A/S

9

El-net Øst A/S

10

Evonet A/S

11

FLOW Elnet A/S

12

Forsyning Elnet A/S

13

Grindsted El-net A/S

14

Hammel Elforsyning Net A/S

15

Hjerting Transformatorforening

16

Hurup Elværk Net A/S

17

Ikast El Net A/S

18

Kibæk Elværk a.m.b.a.

19

Kjellerup Elnet A/S

20

Konstant Net A/S

21

L-net A/S

22

Læsø Elnet A/S

23

Midtfyns Elforsyning a.m.b.a.

24

N1 A/S

25

Nakskov Elnet A/S

26

Net8800 A/S

27

NKE Elnet A/S

28

NOE Net A/S

29

Nord Energi Net A/S

30

Radius Elnet A/S

31

RAH Net A/S

32

RAVDEX A/S

33

Sunds Elforsyning

34

Tarm Elværk Net A/S

35

Thy-Mors Energi Elnet A/S

51

52

OPDATEREDE OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER - 2019

Netvirksomhed
36

TRE-FOR El-Net A/S

37

Veksel A/S

38

Vestjyske Net 60kV A/S

39

Videbæk Elnet A/S

40

Vildbjerg Elværk a.m.b.a.

41

Vordingborg Elnet A/S

42

Vores Elnet A/S

43

Aal El-Net a.m.b.a.

44

Aars-Hornum Net A/S
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RESUMÉ
Formålet med denne analyse er at estimere omkostningsækvivalenter for målere til
brug for justeringer af netvirksomhedernes rammer i forbindelse med udskiftning af
målere og overgangen til flexafregning.
Analysens resultater viser en ækvivalent på 41,4 kr. for ikke-fjernaflæste målere og en
ækvivalent på 66,7 kr. for fjernaflæste målere (2018-priser). Det er Forsyningstilsynets
vurdering, at ækvivalenterne er udarbejdet på et tilstrækkeligt robust datagrundlag til at
ækvivalenterne kan anvendes i forbindelse med fremadrettede justeringer af netvirksomhedernes rammer.
På baggrund af analysen er det også Forsyningstilsynets vurdering, at driftsækvivalenten til fjernaflæste målere allerede omfatter omkostninger til indsendelse af timemålte
data til datahubben i forbindelse med overgangen til flexafregning. Forhøjelser relateret til meromkostning ved overgangen til flexafregning, er således udelukkende relevant for fjernaflæste målere, som ikke er omfattet af en forhøjelse for meromkostninger
til drift af målere.
BAGGRUND
Netvirksomhederne har fået til opgave at installere fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere inden den 31. december 2020, og kan i den forbindelse ansøge Forsyningstilsynet om en forhøjelse af omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag,
jf. bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, nr.
75 af 25. januar 2019 (herefter målerbekendtgørelsen).
Forsyningstilsynet kan anvende standardiserede forudsætninger1 i fastsættelsen af forhøjelser, jf. målerbekendtgørelsen § 9, stk. 5. I Energitilsynets afgørelse af den 29.
september 2015, fandt man imidlertid, at der ikke var tilstrækkeligt datagrundlag til at
fastsætte retvisende ækvivalenter for drift af målere. Af afsnit 6.3.2 fremgår det at:
”165. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at det er vanskeligt at fastsætte en standardiseret forudsætning på baggrund af oplysningerne i tabel 1, da tallene giver udtryk for variation i både omkostninger til ikke-fjernaflæste målere og fjernaflæste målere. Sekretariatet
finder derfor, at kompensationen for meromkostninger ved drift og vedligehold af fjernaflæste målere skal ske ved, at netvirksomhederne indsender de faktisk dokumenterede meromkostninger opgjort i forhold til de faktiske demonterede målere, jf. målerbekendtgørelsens § 9, stk. 3.”

Forsyningstilsynets praksis med at anvende årets dokumenterede driftsomkostninger
har dog vist sig at være administrativ tung for både netvirksomheder og tilsynet og giver ikke incitament til omkostningseffektivisering. Forsyningstilsynet vurderer, at der på
nuværende tidspunkt forefindes et tiltrækkeligt godt datamateriale til at udarbejde retvisende omkostningsækvivalenter for driftsomkostninger. Omkostningsækvivalenter vil

1

Tilsynet anvender generelt betegnelsen omkostningsækvivalenter om standardiserede forud-

sætninger til brug for fastsættelse af omkostninger.
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lette den administrative byrde forbundet med ansøgninger hos såvel tilsynet samt netvirksomhederne, og vil desuden skabe incitament for netvirksomhederne til at drive deres fjernaflæste målere så omkostningseffektivt som muligt.
Yderligere er det taget i betragtning, at netvirksomhedernes indtægtsrammer under ny
regulering fastsættes på ny hvert femte år, baseret på historiske omkostninger. Dette
betyder, at såfremt en netvirksomhed har driftsomkostninger over eller under den anvendte ækvivalent, vil disse indgå i den beregnede omkostningsramme fra den efterfølgende reguleringsperiode.
For omkostninger afholdt fra og med den 1. januar 2019, ændrer Forsyningstilsynet
derfor praksis for forhøjelser af indtægtsrammen som følge af investering i fjernaflæste
målere, jf. orienteringsbrev udsendt til netvirksomhederne den 18. december 2018. Det
fremgår heraf, at Forsyningstilsynet vil indføre omkostningsækvivalenter for sparede
og nye driftsomkostninger2. Der vil fra 2019 og fremadrettet ikke længere skulle søges
årligt om forhøjelse som følge af driftsomkostninger til målere idriftsat i tidligere år.
ANALYSENS FORMÅL
Formålet med denne analyse er at fastsætte omkostningsækvivalenter for drift af ikkefjernaflæste målere, fjernaflæste målere samt meromkostninger ved indsendelse af
timemålte data til datahubben til brug ved justeringer af netvirksomhedernes indtægtsrammer.
Omkostningsækvivalenterne skal svare til de gennemsnitlige forventede omkostninger
ved målerdrift. Analysen skal også give et bud på hvorvidt de beregnede ækvivalenter
anses for retvisende nok til at kunne anvendes til justering af indtægtsrammer. Analysen skal således også kigge på spændet i omkostningsfordelingen, samt evt. systematiske forskelle blandt netvirksomhederne (f.eks. hvornår der er investeret i fjernaflæste
målere).
TIDLIGERE ANALYSER
Der er tidligere blevet udarbejdet analyser, der har forsøgt at estimere omkostningerne
forbundet med overgangen fra skabelonkunder til flexafregning. I en analyse af Energinet og Dansk Energi fra 20113, estimeres meromkostningen ved overgang af skabelonkunder til flexafregning til at ligge i intervallet 21-52 kr. per måler. I en senere analyse

2

Meromkostninger til flexafregning følger af målerbekendtgørelsen § 9, stk. 4: ”Omkostningsrammen kan

forhøjes med øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1.”
3

Rapport fra Dansk Energi og Energinet (2011): Fremme af prisfleksibelt elforbrug
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foretaget af Energinet og Energistyrelsen i 20134 vurderes meromkostningen til timemålte data at udgøre 10 kr. per måler5
Herudover har Energitilsynet i 2014 undersøgt muligheden for at anvende omkostningsækvivalenter til at foretage justeringer af indtægtsrammen som følge af målerbekendtgørelsen. Energitilsynets eksisterende datamateriale viste fire forskellige bud på
omkostningsækvivalenter for ikke-fjernaflæste målere, der på daværende tidspunkt
blev anvendt til henholdsvis ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer (NNI) og beregning af effektiviseringskrav (benchmarking, herefter BM). Herudover udarbejdede
Energitilsynet i 2014 en analyse i dialog med branchen, hvor omkostningsækvivalenten for en fjernaflæste måler blev estimeret til 88 kr.

TABEL 1 | ENERGITILSYNETS DRIFTSÆKVIVALENTER 2014 (KR.)
2014-priser

2018-priser

Ikke fjernaflæst, elektronisk måler, (NNI)

29

30

Ikke-fjernaflæst mekanisk måler > 63 A (NNI)

47

49

Ikke-fjernaflæst mekanisk måler < 63 A (NNI)

17

17

Ikke-fjernaflæst måler (BM)

71

74

Fjernaflæst måler (BM)

88

91

DATAGRUNDLAG
Til analysen er anvendt følgende datagrundlag, som også findes som bilag 1 (Bilag 1
Data målerækvivalenter.xls):
Netvirksomhedernes ansøgninger om fjernaflæste målere i årene 2014-2018
(109 ansøgninger, 1,15 mio. udskiftede målere (37% af alle målepunkter), 30
netselskaber (71% af alle netselskaber), årlige driftsomkostninger indberettet
for 2 mio. målere (dvs. data for gennemsnitligt 2 år per måler)).
COWI’s datamateriale af 2019 anvendt til beregning af omkostningsækvivalenter på netkomponenter.
Data fra Energinet.dk om overgangen til flexafregning.
Indberetninger til økonomisk benchmarking om netvirksomhedernes antal af
fjernaflæste og ikke fjernaflæste målere.
30 netselskaber har indberettet ”sparede driftsomkostninger” for ikke-fjernaflæste målere og ”nye driftsomkostninger” for fjernaflæste målere i forbindelse med udskiftning af
målere i perioden 2014-2018. Langt de fleste selskaber har indberettet omkostninger i
mere end ét år, og flere af dem har indberettet i alle fem år.

4

Rapport fra Energistyrelsen og Energinet (2013): Samfundsøkonomisk analyse af udrulning af fjernaflæste
timeelmålere

5

forudsætter markedsforskrifter uden væsentlige meromkostninger for selskaberne i tilfælde af fejl i da-

takommunikationslinjer og måleudstyr.
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I alt består datasættet af 141 datarækker (dette er flere end antallet af ansøgninger, da
den årlige ansøgning opdeles i datarækker, efter hvor mange idriftsættelsesår der er
for de ansøgte målere). Heraf er der truffet afgørelse om de 87. Der har derfor været
større fokus på datavalidering af ikke-afgjorte ansøgninger.
Herudover har tilsynet afholdt en række interviews med udvalgte netvirksomheder i efteråret 2018 for at få en bedre forståelse for omkostninger, udfordringer og fordele ved
flexafregning.
DATAVALIDERING OG DATAKVALITET
Som et led i datavalideringen er følgende foretaget:
Ansøgninger hvor tallene ligger meget højt eller meget lavt er gennemgået
igen med henblik på at tjekke, om det kan sandsynliggøres, at det er de korrekte tal.
Ansøgninger indgår ikke, hvor omkostningen per måler er over 500 kr. Disse
tal er så ekstreme, at de må formodes at være relateret til sager, hvor netvirksomheden har timeaflæste virksomhedsmålere, men ikke privatkundemålere.
Ansøgninger indgår ikke, hvor driftsomkostninger ligger omkring 0 kr. (ses primært ved opgraderinger eller hvor det har været svært for virksomheden at
dokumentere en forskel.)
Datamaterialet fra netvirksomhedernes ansøgninger vurderes at være velegnet til at
beregne driftsomkostninger for henholdsvis ikke-fjernaflæste og nye fjernaflæste målere. Netvirksomhederne har posteret driftsomkostninger på separate konti i deres bogføringssystemer, da det har skullet anvendes til ansøgningerne, og ansøgningerne vurderes at være veldokumenterede.
Der er dog ofte involveret et element af skøn, da tallene ofte vil være et udtryk for den
gennemsnitlige driftsomkostning til alle netvirksomhedens fjernaflæste/ikke-fjeraflæste
målere. Således vil f.eks. fald i omkostninger over tid ikke altid kunne ses, før netvirksomheden har udskiftet alle målere.
Herudover, kan det være svært at vurdere, om de afholdte omkostninger til drift af
fjernaflæste målere også omfatter den nødvendige drift af IT-systemer for at indsende
timemålte data til datahubben, eller om overgangen til flexafregningen i enkelte tilfælde
vil betyde væsentlige meromkostninger ift. det indmeldte niveau for drift og vedligehold.
Generelt ses en stor varians i datasættet, hvor nogle netvirksomheder har afholdt langt
højere omkostninger end andre netvirksomheder. Meget høje indberettede omkostninger ses generelt kun for meget små netvirksomheder. De tre tabeller nedenfor viser
variansen i de indberettede driftsomkostninger mellem selskaberne.
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FIGUR 1 | NETSELSKABERNES DRIFTSOMKOSTNINGER PER IKKE-FJERNAFLÆSTE MÅLER (KR., 2018-PRISER)
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FIGUR 2 | NETSELSKABERNES DRIFTSOMKOSTNINGER PER FJERNAFLÆST MÅLER (KR., 2018-PRISER)
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FIGUR 3 | NETSELSKABERNES MEROMKOSTNING VED OVERGANG FRA IKKEFJERNAFLÆST TIL FJERNAFLÆSTE (KR., 2018-PRISER)
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Som det fremgår af ovenstående figurer, er der et ret stort spænd i netvirksomhedernes driftsomkostninger til målere, såvel som til den meromkostning, den enkelte netvirksomhed har ved at udskifte ikke-fjernaflæste med fjernaflæste målere.
En anden udfordring med datagrundlaget er, at det kun indeholder lidt information om
de netvirksomheder, som har installeret fjernaflæste målere før 2014 og som skal
overgå til flexafregning i perioden 2018-2020.
Datamaterialet fra COWI indeholder også oplysninger om omkostninger til drift af målere indsamlet i forbindelse med COWI’s analyse af driftsomkostninger til netkomponenter 2019. Data for ikke-fjernaflæste målere vurderes til at være af dårlig kvalitet, da
der er meget få observationer, da data ikke er dokumenteret, og da spændet på de
indberettede omkostninger per måler er utroligt stort. Data for fjernaflæste målere vurderes til at være af en højere kvalitet, da det omfatter langt flere målere og spændet er
noget mindre. Data er dog stadig ikke dokumenteret.
Materialet modtaget fra Energinet viser præcist, hvor langt de enkelte netvirksomheder
er kommet i overgangen til flexafregning. Da der er en vis tidsforskydning på oplysninger, er der dog stadig kun begrænset information til rådighed om omkostninger for netvirksomheder der helt eller delvist er overgået til flexafregning.
METODE
Først beregnes de forventede gennemsnitsomkostninger for ikke-fjernaflæste og fjernaflæste målere. Herefter estimeres den forventede meromkostning ved overgangen til
flexafregning.
PRISTALSREGULERING

For at gøre omkostningerne sammenlignelige, er de pristalsfremskrevet til 2018 med
reguleringsprisindekset, beregnet efter metoden beskrevet i bekendtgørelse nr. 969
om indtægtsrammer for netvirksomheder af den 27. juni 2018 § 23.
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GENNEMSNITSBEREGNING

For hver type af driftsomkostning er beregnet tre gennemsnit over perioden 20142018:
A. Den gennemsnitlige indberettede omkostning per målerobservation (er der indberettet data for den samme måler for tre år, vil den således have tre observationer i
beregningen)
B. Den gennemsnitlige omkostning per selskab (ikke vægtet)
C. Den gennemsnitlige omkostning per selskab (vægtet efter selskabernes størrelse).
De beregnede tre gennemsnit varierer alt efter, om der er forskelle i størrelsen på store
og små selskaber (forskel ses mellem B og C), og om nogle selskaber har indberettet
for en højere andel af deres samlede målere og/eller over flere år for de samme målere (forskel ses mellem A og B/C). Ét selskab som har udrullet over fire år, vil eksempelvis have dobbelt så mange datapunkter som et selskab, der har udrullet over to år.
Den endelige omkostningsækvivalent beregnes på baggrund af de tre forskellige gennemsnitsberegninger, hver vægtet med 33%. Denne metode er valgt i et forsøg på så
vidt muligt at undgå skævvridning af resultaterne som følge af ovenstående beskrevne
systematiske forskelle samt for at sikre, at estimatet ligger inden for spændet af de tre
metoder.
RESULTATER
IKKE-FJERNAFLÆSTE MÅLERE

Gennemsnittet ved de tre beregningsmetoder ses i nedenstående tabel:

TABEL 1 | IKKE-FJERNAFLÆSTE MÅLERE
Metode

Ikke-fjernaflæste målere
(kr. 2018-priser)

A. Gns. per
måler

B. Gns. per sel- C. Gns. per sel- Gennemsnit af
skab
skab (vægtet)
metode A,B og C
(ikke vægtet)
38,1

44,4

41,8

År med laveste gns.-omkostninger
(kr. 2018-priser)

2015 (27,5)

2017 (38,2)

2014 (28,1)

År med højeste gns.-omkostninger
(kr. 2018-priser)

2017 (50,8)

2016 (50,0)

2016 (51,6)

41,4

Omkostningsudvikling over tid
De gennemsnitlige årlige omkostninger per målerobservation svinger i perioden 20142018 en del, og det ses at omkostningerne generelt var høje i 2014 og lave i 2016,
hvorefter de falder lidt og bliver mere stabile i 2017-2018. Der ses alt i alt ikke en tydelig tendens til, at omkostningerne hverken falder eller stiger med tiden. Dette var heller
ikke forventningen for ikke-fjernaflæste målere, som er de eksisterende komponenter,
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hvorfor der ikke burde være en stejl læringskurve, der medfører fald i omkostningerne
over tid.
Vurdering af resultaternes validitet
Resultaterne indikerer altså en gennemsnitsomkostning inden for et spænd af 39-44
kr. per måler. Tager man de omkostningsækvivalenter som var tilgængelige ved fastsættelsen af modellen i 2014, ligger gennemsnittet heraf på 43 kr. (i 2018-priser), hvilket er forholdsvis tæt på den beregnede ækvivalent på 41,4 kr.
FJERNAFLÆSTE MÅLERE

Gennemsnittet ved de tre beregningsmetoder ses i nedenstående tabel:

TABEL 3 | FJERNAFLÆSTE MÅLERE
Metode

Fjernaflæste målere
(kr. 2018-priser)

A. Gns. per
måler

B. Gns. per sel- C. Gns. per sel- Gennemsnit af
skab
skab (vægtet)
metode A,B og C
(ikke vægtet)
64,2

74,8

61,2

År med laveste omkostninger
(kr. 2018-priser)

2015 (57,5)

2017 (66,8)

2015 (57,0)

År med højeste omkostninger
(kr. 2018-priser)

2014 (95,8)

2014 (91,9)

2016 (70,7)

66,7

Omkostningsudvikling over tid
De gennemsnitlige årlige omkostninger per målerobservation svinger i perioden fra 5496 kr. per måler. Det årlige gennemsnit per selskab (ikke vægtet) svinger fra 66-91 kr.
per måler.
Der ses en svag tendens til, at omkostningerne falder med tiden, men at de er højere i
2018 end i 2017. Et faldende omkostningsniveau var forventet, efterhånden som netvirksomhederne får udryddet ”børnesygdomme” ved overgangen til fjernaflæsning.
Stigningen i 2018 kan forklares med, at netvirksomhederne er begyndt at overgå til
flexafregning i 2018, og derfor har haft lidt højere omkostninger i forbindelse hermed.
Bemærk, at udregnes driftsækvivalenten udelukkende på basis af 2018-data fås en
ækvivalent på 63,1 kr., hvilket er mindre end ækvivalenten beregnet på baggrund af
hele perioden 2014-2018.
Vurdering af resultaternes validitet
Resultaterne indikerer en gennemsnitsomkostning mellem 61 og 75 kr. per måler.
Dette er lavere, end den beregnede ækvivalent i 2014 på 91 kr. (2018-priser). De gennemsnitlige omkostninger i 2014 lå dog meget højere, og det ser således ud til, at der
har været en lærings- og/eller storskala-effekt over årene.
COWI’s dataindsamling angiver en gennemsnitlig driftsomkostning på fjernaflæste målere på kr. 69,9 i 2018-priser, mens ækvivalenten for 2018 (de nyeste data) er på 66,5
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kr. Disse tal ligger således tæt på resultaterne fra ansøgningsmaterialet, og medvirker
til at give tryghed for, at de fremkomne estimater er retvisende.

TABEL 4 | COWI’S DATA OM FJERNAFLÆSTE MÅLERE
Metode

2016

2017

2018

Gennemsnit
2016-2018

Fjernaflæste målere
(kr. 2018-priser)

71,7

71,8

66,5

69,9

FLEXAFREGNING: INTERVIEWS

Tilsynet afholdt i efteråret en række interviews med en gruppe meget forskellige netvirksomheder, for at få en bedre forståelse af deres omkostninger, udfordringer og fordele ved udrulningen af flexafregning. Herudover har tilsynet løbende haft en dialog
med Dansk Energi om hvordan flexafregning kan håndteres.
Generelt fortæller de større netvirksomheder, som også har udskiftet målere i 2014 og
senere, at det er stort set umuligt at adskille omkostninger til flexafregning fra driftsomkostninger til fjernaflæste målere. Da netvirksomhederne har været klar over de kommende krav, er de indkøbte systemer sat op til at kunne håndtere flexafregning, og
omkostningerne hertil forventes derfor ikke større end omkostningerne ved at drive
fjernaflæste målere uden indsendelse af timemålte data.
Det er dog muligt, at en række mindre netvirksomheder, som har kørt mere ”håndholdte” systemer, vil opleve større udfordringer ved overgangen til indsendelse af timemålte data. På den anden side forventes der for disse netvirksomheder også en læringskurve efterhånden som de får systemerne til fjernaflæsning kørt ind og udryddet
evt. ”børnesygdomme.”
For netvirksomheder, der har installeret fjernaflæste målere i 00’erne, kan der være en
række udfordringer ved overgangen til flexafregning som skal løses. Dette kan f.eks.
være, at der findes flere generationer/systemer af målere i netvirksomheden, eller at
eksisterende systemer skal opgraderes. For denne gruppe af netvirksomheden, vil det
være muligt at dokumentere meromkostninger, da de ikke i forvejen kan søge om forhøjelse for generel drift af fjernaflæste målere. På interviewtidspunktet var der dog kun
sket en begrænset udrulning af flexafregning, og der var derfor ikke et godt datagrundlag til at beregne gennemsnitlige meromkostninger.
FLEXAFREGNING: OMKOSTNINGSDATA

For at estimere meromkostningen ved at overgå fra drift af en fjernaflæste måler for en
kunde med skabelonabonnement, til drift der også inkluderer indsendelse af timemålte
data til datahubben, sammenlignes omkostningsniveauet hos netvirksomheder som allerede i 2018 er overgået til flexafregning med minimum 35% af selskabets målere.
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Ifølge oplysninger fra Energinet vedrører dette i alt seks netvirksomheder, og kun to af
disse er overgået til flexafregning med mere end 90% af netvirksomhedens målepunkter. På baggrund af Energinets oplysninger sammenlignes de seks netvirksomheder
med ”kontrolgruppen” bestående af 25 netvirksomheder med hver under 10% af deres
målepunkter overgået til flexafregning.
Det samme er foretaget med de netvirksomheder, som har indberettet oplysninger om
fjernaflæste målere i 2018 til COWI. Her består flex-gruppen af 3 netvirksomheder og
kontrolgruppen af 16 netvirksomheder.
Resultaterne ses i nedenstående tabel.

TABEL 5 | MEROMKOSTNINGER VED FLEXAFREGNING

(kr. 2018-priser)

Ansøgninger Ansøgninger vægtet efter NV- ikke vægtet
størrelse

COWI - vægtet COWI - per selefter antal målere skab (ikke vægtet)

Flex

59,8

69,0

69,5

98,0

Ikke-flex (kontrolgruppe)

64,7

75,9

64,7

75,1

Difference

-4,9

-6,9

4,8

22,9

Som det fremgår af tabellen, virker resultaterne ikke pålidelige. Baseret på ansøgninger er der en negativ meromkostning ved begge beregningsmetoder. Baseret på
COWI’s data er meromkostningen 5 gange højere ved anvendelse af et ikke-vægtet
gennemsnit set i forhold til et vægtet gennemsnit.
KONKLUSION
Data viser, at der er et stort spænd i netvirksomhedernes omkostninger, hvilket vil betyde, at nogle netvirksomheder vil modtage en forhøjelse, der overkompenserer dem i
forhold til deres faktiske meromkostning, mens andre ikke vil kunne dække deres fulde
meromkostning med den givne forhøjelse. COWI’s datamateriale for de resterende
netkomponenter6 viser, at der generelt er stor varians i netvirksomhedernes driftsomkostninger, så dette er således ikke en problemstilling der er særskilt for drift af målere.
Fordelen ved at anvende omkostningsækvivalenter er, som tidligere nævnt, at den administrative byrde for både netvirksomheder og tilsyn mindskes og at der gives incitament til omkostningseffektivisering. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at disse fordele opvejer det faktum, at der unægtelig vil foregå en vis over- og underkompensation
ved brugen af omkostningsækvivalenter. Forsyningstilsynet har været i dialog med
branchen omkring brugen af omkostningsækvivalenter, og branchen har generelt været meget positive overfor at overgå fra dokumenterede omkostninger til ækvivalenter.

6

Igangværende analyse: OPDATEREDE OMKOSTNINGS-ÆKVIVALENTER – 2019 (COWI 2019)
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OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER FOR MÅLERE

Det er Forsyningstilsynet vurdering, at det foreliggende datagrundlag er tilstrækkeligt
stor og af en tilstrækkelig høj kvalitet til, at det kan betragtes som retvisende for de omkostninger til drift af ikke-fjernaflæste og fjernaflæste målere, som netvirksomhederne
afholder.
På baggrund af ovenstående resultater for fjernaflæste og ikke-fjernaflæste målere (jf.
tabel 6 nedenfor), vurderes det, at 41,4 kr. per måler for en ikke-fjernaflæst måler og
66,7 kr. per måler for en fjernaflæst måler er retvisende omkostningsækvivalenter til
brug for justering af netvirksomhedernes indtægtsrammer.

TABEL 6 | OMKOSTNINGSÆKVIVALENTER FOR MÅLERE 2018

(kr. 2018-priser)

A. Gns per måler B. Gns per selskab (ikke vægtet)

C. Gns per selskab (vægtet)

Ækvivalent
(33% A/B/C)

Ikke-fjernaflæst måler

38,1

44,4

41,8

41,4

Fjernaflæst måler

64,2

74,8

61,2

66,7

Meromkostning

26,1

30,4

19,4

25,3
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FLEXAFREGNING

Det forventes, at der for mange af de netvirksomheder som har udskiftet målere i perioden 2014-2018, vil være ingen eller meget få netto-meromkostninger forbundet med
at overgå til flexafregning, da netvirksomhederne i flere år har indsendt måledata til datahubben (siden Engrosmodellens indførsel i 2016). Dette er også blevet indikeret i interviews med en række netvirksomheder i efteråret 2018, samt understøttes af datagrundlaget. Der ses ikke en stigning i gennemsnitsomkostninger til drift af fjernaflæste
målere i 2018, på trods af, at lidt over 1 mio. målere er overgået til flexafregning ultimo
2018. Herudover har de netvirksomheder, som er overgået til flexafregning med mindst
35% af deres målere ultimo 2018, lavere gennemsnitsomkostninger end de netvirksomheder, som endnu ikke er overgået til flexafregning.
Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at kompensationen for meromkostningen
ved flexafregning er 0 kr. for fjernaflæste målere idriftsat efter 2014, da omkostningerne hertil allerede indgår i omkostningsækvivalenten for drift af fjernaflæste målere.
For netvirksomheder, som har installeret fjernaflæste målere før 2014, kan der være
behov for nye IT-systemer og processer, for at indsende timemålte forbrugsdata, som
vil medføre meromkostninger. Størrelsen heraf vil i høj grad afhænge af, i hvor høj
grad netvirksomhedens eksisterende løsninger har kunnet leve op til kravene om indsendelse af timemålte data fastsat af Energinet. Det foreliggende datagrundlag giver
næsten ingen information om de reelle meromkostninger ved overgangen til flexafregning for fjernaflæste målere idriftsat før 2014.
På baggrund af analysen, konkluderes det, at dette datamateriale ikke kan anvendes
til at beregne en omkostningsækvivalent for meromkostningerne forbundet med at en
fjernaflæst måler idriftsat før 2014 skal indsende timemålte forbrugsdata fra datahubben.
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INDLEDNING
Den 1. januar 2018 overgik danske netvirksomheder til ny økonomisk regulering. Reguleringen sætter bl.a. regler for netvirksomhedernes indtægtsrammer, effektiviseringskrav og krav til leveringskvalitet, jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018
om indtægtsrammer for netvirksomheder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af
den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018 (herefter bekendtgørelsen).
En netvirksomheds indtægtsramme er et loft over netvirksomhedens tilladte indtægter i
et givet år. Indtægtsrammerne er sammensat af en række delelementer. Forsyningstilsynet har udarbejdet en beregningsmodel til fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer. Modellen er et administrativt værktøj for Forsyningstilsynet og indgår
som en del af Forsyningstilsynets konkrete og individuelle afgørelse om årlige indtægtsrammer for de enkelte netvirksomheder. Beregningsmodellen tjener også som et
kommunikativt redskab til at give netvirksomhederne en bedre forståelse af indtægtsrammens opbygning.
Beregningsmodellen er udarbejdet i Excel.
For at sikre, at beregningsmodellen på korrekt vis fastsætter netvirksomhedernes indtægtsrammer, har Forsyningstilsynet bedt uvildige konsulenter om at gennemgå beregningsmodellen.
Copenhagen Economics har stået for den uvildige konsulentgennemgang af beregningsmodellen og har ultimo 2019 har færdiggjort deres rapport om deres review af beregningsmodellen. Copenhagen Economics har i deres review identificeret fejl og er
kommet med forbedringsforslag til modellen.
Endvidere har Forsyningstilsynet løbende tilskyndet til inputs fra netvirksomhederne og
brancheorganisationen Dansk Energi. Forsyningstilsynet har i oktober 2019 opfordret
netvirksomhederne samt Dansk Energi om at komme med bemærkninger til beregningsmodellen. Dansk Energi har 19. november 2019 fremsendt en række bemærkninger til beregningsmodellen.
Det bemærkes i øvrigt, at beregningsmodellen ikke tidligere har været sendt i offentlig
høring, men siden modellen blev anvendt første gang som en del af udmeldingen af
foreløbige indtægtsrammer for 2018 (den 1. juni 2018) har det været muligt for netvirksomhederne at give bemærkninger og inputs til Forsyningstilsynet. Efterfølgende har
modellen været udmeldt til netvirksomhederne flere gange med mulighed for netvirksomhederne til at komme med yderligere inputs til tilsynet. Netvirksomhederne har
desuden mulighed for at kommentere modellens resultater i partshøring over individuelle afgørelser for de endelige indtægtsrammer for 2018.
Forsyningstilsynet har i nærværende notat forholdt sig til såvel de uvildige konsulenters identificerede fejl og forbedringsforslag, som Dansk Energis bemærkninger. De
indkomne inputs og bemærkninger er af meget varierende karakter. Nogle kommentarer vedrører det beregningstekniske i beregningsmodellen, altså om modellen regner
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”rigtigt”, mens andre omhandler modellens transparens og brugervenlighed. Forsyningstilsynet har på den baggrund valgt at prioritere rækkefølgen, hvormed de forskellige inputs og bemærkninger adresseres. Overordnet set er alle inputs således blevet
inddelt efter, om de er ”nødvendige” at håndtere for at kunne afgøre indtægtsrammerne for 2018 korrekt, eller om de vedrører funktionalitet, hvor det er ”rart på sigt” at
tilpasse modellen.
For hver input eller bemærkning har Forsyningstilsynet forholdt sig til, hvorvidt tilsynet
er enig med hhv. den uvildige konsulent og Dansk Energi. Hvis tilsynet er enig i kommentaren, er der ikke noteret yderligere. Hvis tilsynet er uenig i kommentaren, er bemærkningen adresseret, og der gives en begrundelse for, hvorfor Forsyningstilsynet
ikke har ændret modellen på baggrund af den pågældende bemærkning.
I tabel 1-9 i nærværende notat er alle inputs fra henholdsvis Copenhagen Economics
og Dansk Energi vist. Hvert punkt har fået en farvekode, som dels viser om Forsyningstilsynet ser inputtet som ”nødvendigt” eller ”rart på sigt”, og dels om Forsyningstilsynet er enig i bemærkningen. Farvekoderne er vist i figur 1. Et flueben i yderste højre
kolonne illustrerer, at kommentaren er indarbejdet i modellen.

FIGUR 1 – KATEGORISERING AF INPUTS

Enig
Uenig

Nødvendigt
Grøn
Rød

Rart på sigt
Blå
Rød
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DANSK ENERGIS GENNEMGANG AF FORSYNINGSTILSYNETS IR-MODEL
TABEL 1: KOMMENTAR, HVOR DER VURDERES AT VÆRE FEJL I MODELLEN

Nr.

Ark

Celle

1

I.8 – AFG

G97:K140

Kommentar
Bortfald af kundehåndteringsomkostninger
I denne sektion pristalfremskrives bortfald af kundehåndteringsomkostninger til brug
for fradrag i reguleringsåret. Jævnfør §54, stk. 2 nr. 4, skal der i 1. reguleringsperiode ske et fradrag på omkostningsrammen som følge af bortfaldne omkostninger efter engrosmodellens indførelse.
Det understreges, at de bortfaldne omkostninger i 2018-2019 fremgår som en justering af indtægtsrammen i output-arket "R.1 - IR". Det er forkert. Ifølge § 54 skal fradraget her reducere omkostningsrammen i 1. reguleringsperiode og ikke indtægtsrammen. Det har substantiel betydning. I og med at justeringen bør indgå som en
del af omkostningsrammen, betyder det bl.a., at denne justering ikke skal være en
del af grundlaget for effektiviseringskrav.

FSTS bemærkning
Rettet, så bortfaldne omkostninger
indgår som en del af omkostningsrammen.

Indarbejdet i
modellen


Af hensyn til øget kompleksitet og
længere formler eller flere faner,
vælger FSTS at lade beregningen
stå i fanen I.9 – AFG (tidl. I.8 –
AFG).

Dertil vurderes metoden her, hvor der er indsat formler i dele af pivottabellen til at
lave beregningerne, ikke at være robust. Dette burde konsekvensrettes, så der her
blot er datatræk, og så laves beregninger ligesom i de øvrige ark med én enkelt formel, der trækkes på tværs af tabellen.
2

PU

B9:C27

Laveste produktivitetsudvikling = 0
Ifølge § 9, stk. 7, skal der antages en produktivitetsudvikling på nul, såfremt den
vægtede udvikling skulle være negativ. Dette er ikke tilfældet med de nuværende
værdier fra Danmarks Statistik, men den anvendte formel tager ikke højde for denne
begrænsning.

Formlen er rettet i fanen GEN, således at negative værdier returneres
som nul.



Formlen er rettet i fanen GEN, så
hhv. ”Afskrivninger – netaktiver” og
”Afskrivninger – aktiver” medtages i
2. periode.



Formlen tjekker blot, om indekset for bygge- og anlægssektoren er større end 0, og
hvis det ikke er tilfældet, antages produktivitetsudviklingen at svare til udviklingen fra
forrige periode. Her bør formlen teste, om den vægtede udvikling er negativ og returnere nul, såfremt det er tilfældet. Med de nuværende indeks-værdier giver dette dog
ikke anledning til fejl.
Vi bemærker også, at vi forstår, at der kan relatere sig andre problematikker til opgørelsen af, hvorvidt der er tale om en negativ produktivitetsudvikling jf. Dansk Energis
tidligere analyser.
3

GEN

C11:C25

Korrektionsfaktor fra 2. reguleringsperiode
Korrektionsfaktoren bliver forkert med den anvendte formellogik i 2. reguleringsperiode. Det skyldes, at der ved summen over de totale afskrivninger i de første fire år af
foregående reguleringsperioder laves et opslag på teksten "Afskrivninger". I tabellen
er afskrivninger fra 2018 og frem dog inddelt i henholdsvis "Afskrivninger - netaktiver" og "Afskrivninger - aktiver". Det betyder, at summen over de totale afskrivninger
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Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

Indarbejdet i
modellen

giver nul (da formlen ingen afskrivninger identificerer), hvorfor korrektionsfaktoren
uhensigtsmæssigt giver 1.

4

AI

B4:AA49

Justering for indikatorer
I modellen har Forsyningstilsynet valgt at basere justeringer for indikatorer – henholdsvis stationer og målere – på et sammenvejet indeks, der tager højde for ændringen i stationer og målere for hver periode. Det niveau, der skal fremskrives til et
givet år, vil således blive justeret med væksten i det sammenvejede indeks mellem
årene. Dansk Energi finder ikke, at denne metodik er korrekt.

Beregningen i fanen AI er rettet, så
der tages en årlige udvikling og ikke
udviklingen siden 2012.



Dansk Energi finder, at det vil være korrekt at isolere den årlige udvikling i henholdsvis stationer og målere for hvert år, hvorefter de isolerede effekter sammenlægges
og anvendes som den endelige justering. Matematisk har metodevalget betydning.
Jf. § 22 stk. 1, hvor der står "… justeres der med den årlige ændring i antallet af elmålere og stationer...", vurderes denne metode umiddelbart at være mest korrekt.
På den baggrund finder Dansk Energi, at justeringen af indikatorer i modellen ikke
sker korrekt.
5

B.5 – Just

L2958:L44
30

Formler er ikke forlænget
I denne sektion af tabellen er formlen, der angiver, hvilken reguleringsperiode der er tale
om, ikke blevet forlænget til enden af tabellen. Det giver dog ikke umiddelbart anledning
til fejl andetsteds i modellen.

Rettet, således at formlerne altid
bliver trukket med ned ved funktionen ’Forespørgsler’.



6

Netvirksomheder

A48

Inkludering af selskab i liste
I flere af tabellerne henvises direkte til selskabsnavnene i denne liste, men det er forskelligt, om dette selskab ("ÅÅ (overtaget…)") medtages eller ikke. Det bør konsekvensrettes.

Rettet, således at selskabet ”ÅÅ
(overtaget af energinet)” er slettet
fra fanen Netvirksomheder.



7

B.4.1 – BM

D6:E93

Beregning af generelle og individuelle effektiviseringskrav
I denne sektion beregnes det generelle og individuelle effektiviseringskrav som %-kravet
ganget på en række poster relateret til omkostningsrammen. Ifølge bekendtgørelsen
skal disse krav ganges på den samlede omkostningsramme for året. Dette er også, hvad
der søges at blive gjort, men omkostningsrammen her indeholder umiddelbart ikke fradrag af beløb svarende til bortfaldne omkostninger som følge af engrosmodellens indførelse (§ 54, stk. 2 nr. 5). Dette sker, fordi denne post (som i modellen kaldes "Bortfald af
kundehåndteringsomkostninger") justeres direkte på indtægtsrammen og ikke på omkostningsrammen, som den i virkeligheden skal. Dette har vi også bemærket i en af
kommentarerne længere oppe.

Rettet i fanen Rammer, så ”Bortfaldne kundehåndteringsomkostninger” er en del af omkostningsrammen. Derudover er formlen for det
generelle og individuelle krav blevet
rettet i fanen B.4.1 – BM, således at
”Bortfaldne kundehåndteringsomkostninger” er en del af omkostningsramme-beregningen ved beregning af kravene.



I tillæg hertil bemærkes, at beregningen her er en smule risikabel, og det kan være
svært at gennemskue, om alle parametre i omkostningsrammen er med. Det ville være

Af hensyn til øget kompleksitet og
længere formler eller flere faner,
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B.3 – NT

Celle

E7:X50

Kommentar

FSTS bemærkning

mere transparent, hvis man havde beregnet en mellemtotal i et ark kaldet "Omkostningsramme" og så ganget effektiviseringskravet på denne mellemtotal.

vælger FSTS ikke at beregne en
mellemtotal.

Beregning af nettabskompensation
I denne sektion beregnes den årlige nettabskompensation baseret på bestemmelserne i
§ 5, stk. 2. Beregningerne følger hensigtsmæssigt metoden om at tage udgangspunkt i
de gennemsnitlige nettab og den gennemsnitlige leverede elektricitet i forrige periode (1.
reguleringsperiode baseres på 2014-2016), men der er alligevel en række elementer,
som ikke vurderes at være korrekte:

Ad 1) Rettet, så der ikke længere
fremgår et formelskift mellem 2018
og 2019 (og frem).

1) Der er et formelskift mellem år 2018 og 2019, således at det kun er i 2018, at der bliver korrigeret i grundlaget for "Interne mængder" for selskaber, der er fusioneret. Det bør
også i 2019 og frem være således, at udgangspunktet (gennemsnitlige mængder elektricitet 2014-2016) korrigeres for internt leverede mængder.

Ad 2) Rettet, så formlen lægger ”Internt leveret mængde” til ”Leveret
mængde”.
Ad 3) Rettet, så der korrigeres for
”Udligningsordning”.
Ad 4) Rettet.

2) Når det gennemsnitlige niveau 2014-2016 (rammen for fysiske nettab) skaleres op
med den leverede elektricitet for året, bliver der ikke i opgørelsen af den leverede elektricitet for året korrigeret for internt leverede mængder. Dette giver ikke nødvendigvis anledning til fejl på nuværende tidspunkt, men vi bemærker, at der bør korrigeres herfor,
såfremt selskaber fusionerer i fremtiden (pt. korrigeres der kun for fusioner bagudrettet i
rammen for fysiske nettab), og dette er ikke umiddelbart en funktionalitet, der ligger i modellen.
3) I datagrundlaget er der også værdier relateret til "Udligningsordning". I beregningen af
de gennemsnitlige fysiske nettab bliver der dog umiddelbart ikke
korrigeret for udlignede mængder. Dette skyldes formodentligt, at der udestår et metodisk valg omkring behandlingen af udlignede nettabsmængder.
4) I beregningen for 2018 tages der udgangspunkt i den vægtede gennemsnitlige nettabsomkostning pr. kWh, såfremt selskaber er fusioneret (navngivet "fusionspris" i tabellen med grunddata). Dette vurderes også at være rimeligt, men det bemærkes, at der fra
2019 og frem ikke tages udgangspunkt i "fusionsprisen", hvilket ikke vurderes at være
konsistent. I 2019 baseres nettabsomkostningen pr. kWh på 2017-niveauet, hvilket også
er konsistent med bestemmelsen til opgørelse af foreløbige rammer, men såfremt selskaber er fusioneret tidligere end 2018, må nettabsomkostning pr. kWh også for disse
selskaber skulle vægtes.
5) I forlængelse af ovenstående giver det således en ukorrekt beregning af nettabskompensationen i 2019 og frem, da rammen for de fysiske nettab til kompensation ganges
med summen af den gennemsnitlige omkostning pr. kWh for de fusionerede selskaber
(og således ikke et vægtet gennemsnit), hvilket gør, at nettabskompensationen bliver alt
for høj. Et eksempel er hovedselskabet N1 A/S, hvor der i 2019 beregnes en nettabskompensation, som er mere end dobbelt så høj som i 2018, fordi omkostningen pr. kWh

Ad 5) Fejlen er også rettet fra 2019
og frem.
Ad 6) Dette anses som nice-to, og
fremgangsmåden overvejes yderligere.

Indarbejdet i
modellen
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Indarbejdet i
modellen

summeres på tværs af fusionerede selskaber. Baseret på registreringerne i "log"-arket er
det en fejl, man har rettet tidligere, men det ser ud til kun at være gjort for 2018.
6) Det er desuden svært at kvalificere, hvorvidt den gennemsnitlige omkostning pr. nettab er korrekt, da dette er et input, hvorfor det ikke er klart, hvilken mængdeopgørelse
der ligger til grund herfor.
9

B.1 – OR

J1097:J30
61

Værdier uden formel (hardcoded)
Værdierne i denne sektion til benævnelse af reguleringsperiode er uden formler (hardcoded), hvilket formentlig ikke bør være tilfældet. Det ser dog ikke ud til at have betydning
for beregningerne.

Værdierne er hardcoded, da funktionen ’Forespørgsler’ benyttes ved
overførsel af data.

10

Infografik

A3

Manglende elementer i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen
Der er en række elementer i den gældende bekendtgørelse, som vi umiddelbart ikke kan
se er behandlet i modellen. Disse elementer vedrører:

Ad 1) Energisparedifferencerne opgøres pt. ikke i beregningsmodellen
til fastsættelse af indtægtsrammer.

1) Modellen inkluderer tillæg for dækning af nettoomkostninger til energispareaktiviteter,
men der er ikke en eksplicit håndtering af tidligere års differencer (forskel mellem faktiske opkrævninger og årets nettoomkostninger), jf. § 5, stk. 1, nr. 6. Det er dog muligt, at
dette er håndteret direkte som en del af rådata-input for årets energisparetillæg.

Ad 2) Sådanne forhøjelser vil
fremgå af enten fanen i I.5 –
Just_OR og I.9 – AFG.

2) Forhøjelse af beløb til dækning af nettabsomkostninger som følge af eksogene forhold, jf. § 18, korrektion, jf. § 20-21, og andre ansøgningsbaserede forhøjelser, jf. § 2436. Det er dog muligt, at det ikke er aktuelt med sådanne justeringer for nogle af selskaberne.
3) Skelnen mellem merforrentning for 2013-2017, som Forsyningstilsynet har pålagt selskabet varigt at nedsætte indtægtsrammen med i de to ben, der er beskrevet i § 39, stk.
2-4. Der bør således være to ben hertil: 1) det, der reducerer den gennemsnitlige forrentningssats, og 2) en resterende del, som efter Forsyningstilsynets godkendelse i stedet for en reduktion af den gennemsnitlige forrentningssats kan reducere indtægtsrammen midlertidigt, inklusive en forrentning af merforrentning, jf. § 39, stk. 4.
4) Opgørelse af selskabernes udestående differencer, jf. § 43 og § 53. I arket "R.1 - IR"
er årets faktiske indtægter lagt ind, hvilket på bunden giver differencen for året (dog inkl.
energisparetillæg, hvorfor den ”rene” difference ekskl. energispare ikke opgøres korrekt).
Der er dog ikke en opgørelse af udestående differencer både primo og ultimo året. Dette
bør være en del af modellen under hensyntagen til betingelser om, at 1) man må ikke
have udestående differencesaldo i kundens favør på mere end tre reguleringsår i træk (§
43, stk. 3), 2) der skal ske en forrentning af differencesaldoer i kundens favør (§ 43, stk.
5 og § 53, stk. 2) og 3) der er en maksimale grænse for en differencesaldo i selskabets
favør (§ 43, stk. 8 og § 53, stk. 4).

Ad 3) Det anses som nice-to. Hvis
det bliver aktuelt med ansøgninger
jf. § 39, stk. 4, vil dette blive indarbejdet i modellen.
Ad 4) Rettet, så indtægtsrammen
ekskl. energisparetillæg indgår i differencen. Beregningen af differencesaldo (ekskl. energispare) vil
indgå i modellen.
Ad 5) For IR2018 regner modellen
rigtigt for fusioner. Funktionalitet til
at håndtere fusioner for IR2019 og
frem vil blive udviklet efterfølgende i
fane HFS og I.2.1 - FR.
Ad 6) Forhøjelser som følge af § 56
vil indgå i fanen I.5 – Just_OR.
Ad 7) Dette er nu indarbejdet for de
udlignede mængder. Prisen for nettab er beregnet uden for modellen



Delvist
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5) Der bør tages højde for, at den gennemsnitlige forrentningssats for den fortsættende
virksomhed efter fusion af to selskaber skal baseres på en forholdsmæssig fordeling/vægtning af den gennemsnitlige forrentningssats i hvert selskab med udgangspunkt
i værdien af de historiske aktivbaser i hvert selskab ultimo det år, der ligger forud for
året, hvori fusionen gennemføres, jf. § 46.

ud fra netvirksomhedernes indberettede nettabsomkostninger i reguleringsåret og tilsvarende nettabsmængde.

6) Forhøjelse af omkostningsrammen som følge af væsentlige meromkostninger, jf. §
56.
7) Der ser ikke ud til at være en korrektion i nettabsberegningen for udlignede mængder.
Desuden er det uklart, hvad den gennemsnitlige omkostning pr. kWh nettab er baseret
på.

Indarbejdet i
modellen

Ad 8) Der bør være taget højde for
det i det data, som anvendes til
fastsættelse af indtægtsrammerne.
Ad 9) Forhøjelser vil indgå i fanen
I.5 – Just_OR, alternativt I.9 – AFG.

8) Der justeres i 1. reguleringsperiode ikke for indtægter, der i første halvår 2012 er konteret i andre selskaber. Dette beskrives dog ikke direkte i bekendtgørelsen., men på
baggrund af dialog med Forsyningstilsynet er Dansk Energi af den opfattelse, at dette
bør der justeres for.
9) Energitilsynet har historisk for en række selskaber truffet afgørelse om varige og midlertidige korrektioner af indtægtsrammerne, herunder eksempelvis vedr. overtagelse af
stikledninger praksisændring vedr. skadesager mv. Vi kan ikke se, at modellen på nuværende tidspunkt behandler disse korrektioner, som vi umiddelbart vurderer vil være omfattet af § 54.
11

R.1 – IR

C16:E17

Fejl i pivottabel fordi makro fjerner dubletter
Der er eksempler, hvor der umiddelbart er fejl i pivottabellerne, og disse ikke er retvisende, eksempelvis hvis de ikke stemmer til de beregnede værdier i de grønne beregningsark (og tilsvarende uoverensstemmelse i værdierne mellem de enkelte pivottabeller):
1) Et eksempel er ved valg af selskabet "Vestjyske Net 60...", hvor rensningen vedrørende driftsomkostninger og afskrivninger ser ud til at være forkert. I denne pivottabel i
arket "R.1 - IR" er rensningen i år 2018 markant lavere, end hvis man summerer de
samme poster for selskabet direkte i arket "B.1 - OR". Det samme gælder, hvis man kigger i arket "R.2 - OR", hvor det er nogle større tal, der bliver renset for. Det skyldes
umiddelbart, at arket "R.1 - IR" er baseret på en makro, der indsætter de beregnede
værdier i arket "Samlet data", som så er basis for pivottabellen. Som en del af makroen
bliver der dog fjernet eventuelle dubletter, og dette gør for Vestjysk Net, at man ikke får
alle "rensninger" med, da værdierne for tre af selskabets afgørelser tilfældigvis er de
samme. Det samme er gældende for selskaberne "Hammel Elforsyning Net A/S" og
"NKE Elnet A/S".

Rettet, så makroen ikke længere
fjerner dubletter.
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Det er kun gældende for disse selskaber, at de rensede værdier er præcis de samme,
hvilket skyldes, at justeringen for indikatorer for disse selskaber er den samme, uafhængigt om det er med udgangspunkt i 2012, 2013 eller 2014. For andre selskaber går
”rensningerne” rigtigt igennem, da justeringen for indikatorer er forskellig på tværs af år,
hvilket gør, at værdierne bliver forskellige og dermed ikke anset som værende dubletter.

TABEL 2: KOMMENTARER TIL MODELLENS GENERELLE ROBUSTHED, BRUGERVENLIGHED OG OPBYGNING

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

12

NA.

NA.

Generelt om kvalitetssikringen af modellen
Det bemærkes, at modellen primært er sat op til at beregne den endelige ramme i 2018
og den foreløbige ramme for 2019. Baseret på modellens nuværende opsætning og datagrundlag er det således ikke muligt endeligt at kvalificere, hvorvidt modellen i dens nuværende form vil kunne bringes i stand til på rimelig vis at beregne indtægtsrammerne i
de følgende perioder (særligt ikke i 2. reguleringsperiode, da 1. reguleringsperiode har
særlige bestemmelser, som håndteres med denne model, og som ikke bør indgå i 2. reguleringsperiode).

Beregninger og formler i modellen
er sat op til at kunne fastsætte indtægtsrammer for efterfølgende reguleringsperioder. Hvis der konstateres uhensigtsmæssigheder og
mangler i forhold til dette, modtager
Forsyningstilsynet meget gerne
feedback herom.

Derudover har vi ikke gennemgået, hvorvidt rådata-input, herunder afskrivninger, driftsomkostninger, merforrentning mv., er korrekt for de enkelte selskaber.
13

NA.

NA.

"Named ranges" og eksterne referencer
Modellen indeholder flere navngivne referencer ("Named ranges"), som refererer til en
anden fil. De navngivne referencer hedder bl.a. "dummy" og "Selskaber_til_Filtrering",
og det er disse, der refererer til en ekstern fil. De eksterne referencer har på nuværende
tidspunkt ingen betydning for modellen og dens beregninger. Det er disse eksterne referencer, der giver en fejlmeddelelse, så snart modellen åbnes. Dette er uhensigtsmæssigt for brugeren af modellen.

Rettet.

14

I.8 – AFG

B7:B140

Generelt om modellens robusthed
Der er elementer i modelleringen, som ikke nødvendigvis giver anledning til fejl på nuværende tidspunkt, men som kan give anledning til fejl på et senere tidspunkt, da modelleringen ikke er robust:

Ad 1) INDEKS(SAMMENLIGN()) er
blevet implementeret flere steder i
modellen og vil på sigt også blive
implementeret de sidste steder.

1) Der anvendes mange "VLOOKUP"s, som umiddelbart returnerer de rigtige værdier.
Det bemærkes dog, at denne formellogik ikke er den mest robuste. I det tilfælde, hvor
Forsyningstilsynet indsætter en ny kolonne i det anvendte lookup-område, skal modelbyggeren huske manuelt at ændre det valgte kolonnenummer, der skal returneres for at
undgå fejl. Vi vil derfor anbefale brugen af en "Index-match"-logik i stedet for, da denne
er mere robust over for fremtidige modeltilpasninger, som vurderes at være nødvendig
for den fremtidige anvendelse.

Ad 2) Hardcoded tekst bibeholdes i
formlerne, da FSTS vurderer, at det
gør formlerne mere læselige.
Ad 3) Dette anses som nice-to, og
FSTS overvejer, hvor det er meningsfuldt.
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2) I mange af modellens formler – både "SUMIF" og "VLOOKUP" – er der hardcoded
tekst i formlerne. Når der eksempelvis for et hovedselskab skal summeres over typen
"Rensning vedr. driftsomkostninger", har man skrevet denne tekst direkte i formlen.
Dette vurderes ikke at være en robust måde at bygge modellen op på, da det er afhængigt af, at man i formlen har stavet elementerne på nøjagtig samme måde som alle
andre steder i modellen. Dette bør styres centralt i modellen ved brug af navngivningen
af rammer og typer i arket "Rammer". I det tilfælde, hvor man ændrer navngivningen af
nogle elementer, vil man manuelt skulle sørge for at tilrette teksten i formler som denne,
hvilket øger risikoen for fejl.

Ad 4) Dette anses som nice-to, og
FSTS overvejer, hvor det er meningsfuldt.

3) Modelleringen er baseret på meget lange formler, som kan være svære at gennemskue. Det ville mindske risikoen for fejl og øge modellens transparens, hvis man delte
formlerne op i mindre dele i separate kolonner.
4) I tillæg hertil kunne man optimere brugervenligheden af modellen ved at tilføje mere
beskrivende tekst til de enkelte ark – eventuelt med specifikke referencer til bekendtgørelsen – så det er tydeligt, hvilke bestemmelser der søges modelleret. Det ville også øge
brugervenligheden, hvis man ved brug af formateringsnøgler gjorde det mere klart, hvad
der vedrører "inputs", "rådata", "beregninger", "hjælpelinjer" og "outputs".
15

VBA-makroer

NA.

VBA (makroer)
Modellen indeholder forskellige VBA-makroer, som hedder henholdsvis "EndeligtData_Udtraek", "FiltrerSelskaber", "UFiltrerSelskaber" og "Indeks".
Koderne kan optimeres, og de mangler fejlhåndtering og generel robusthed. Koderne
fungerer på nuværende tidspunkt, som de skal (med undtagelse af kommentar længere
oppe vedrørende fjernelse af dubletter i makroen), men på grund af måden, de er opbygget på, er der basis for fejl, såfremt der blot sker små ændringer til modellen. Eksempler på dette er:
EndeligtData_Udtraek anvender en såkaldt "InputBox" til at få brugeren til at angive,
hvilket år der skal være det sidste i data. InputBox'en er lavet således, at den kan acceptere alt, også bogstaver, men den følgende kode kan ikke. Dette resulterer i, at koden kan bryde sammen og returnere en fejl. Dette kan testes ved at skrive en ikke-numerisk karakter ind i InputBox'en. Dette sker også, hvis der trykkes på "Cancel" i InputBox'en.
Yderligere er koden designet således, at den kigger i bestemte faner og i bestemte celler og enkeltvis kopierer data ind i fanen "Samlet Data". Dette er en ineffektiv fremgangsmåde, hvilket kommer til udtryk, hvis året "2037" bliver indtastet i InputBox'en (modellens sidste år). Dette resulterer i en 15-20 minutters lang proces, før koden er færdig.

Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.
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FiltrerSelskaber har til formål at filtrere tabeller i modellen således, at det valgte selskab
i fanen "Infografik" bliver vist. Koden er designet således, at den kigger efter en dropdown-menu i det første ark i modellen, hvorfor koden ikke længere virker, hvis fanen "Infografik" ikke er placeret som det første ark i modellen.
Koderne anvender generelt funktionen "On Error Resume Next", hvilket kan oversættes
til: "Hvis der er en fejl, så fortsæt alligevel". Denne funktion skal anvendes med eftertanke, da det nemt resulterer i uforudsete fejl.
Vi bemærker, at anvendelsen af makroerne er et problem, da kodningen ikke er robust
over for modeltilpasninger.
16

I.0 – AI

C591

Anvendelsen af betinget formatering/conditional formatting
I fanerne "I.0 - AI", "I.1 - OR", "I.2 - FR", "I.3 - NT" og "I.7 - FI" observerer vi flere steder,
at der er anvendt betinget formatering/conditional formatting. Placeringerne af formateringen virker tilfældig og uden umiddelbart mønster. Formateringen er konstrueret således, at hvis den givne celle indeholder følgende sætning "Data skal ikke med i modellen", bliver cellen gul. Eksempler på dette:

Rettet.





Fanen "I.0 - AI" i celle C591
Fanen "I.1 - OR" i celle D427
Fanen "I.2 - FR" i celle C1627
Fanen "I.3 - NT" i celle C771
Fanen "I.7 - FI" i celle E20.
Dette påvirker ikke beregningerne, men vurderes alligevel ikke at være en konsistent og
meningsfuld anvendelse af betinget formatering.
17

Satser

C11:C38

Parametre til brug for budgettering af fremtidige rammer
Det bemærkes, at der naturligvis skal udfyldes forventede forrentningssatser mv. i fremtidige reguleringsår for at kunne opnå et meningsfuldt estimat for rammen.

Rettet, så satserne går reguleringsperioden ud.

18

B.7 –
Ov.MF

C7:C11

Opslag på hovedselskab
I de øvrige ark er der i hver tabel et opslag på hovedselskabet for den konkrete elnetvirksomhed. Her er hovedselskabet indtastet, og der er således ikke en dynamisk formel, hvilket umiddelbart øger muligheden for fejl ved en opdatering.

Dette skyldes, at data bliver overført
vha. funktionen ’Forespørgsler’.

19

B.5 – Just

C7:C4431

Ingen formel for hovedselskab
Samme kommentar som ovenfor. Her er der ikke som andre steder lavet en formel (opslag) for, hvilket hovedselskab det vedrører.

Dette skyldes, at data bliver overført
vha. funktionen ’Forespørgsler’.

20

R.1 – IR

NA.

Sammenhænge i output-ark

Ad 1) Dette anses som nice-to, og
det overvejes af FSTS. Desuden er
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Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

Der er et par forhold vedr. output-arkene, som ikke nødvendigvis er fejl, men som kan
forvirre brugeren af modellen, ift. hvordan de skal fortolkes. Dette vedrører:

fanenavnet for R.2 rettet til ’R.2 –
OR_gns’, som udtryk for at fanen
kun afspejler gennemsnitsberegningen.

1) I fanen "R.2 - OR" kan omkostningsrammen ikke stemmes af til arket "R.1 - IR". Det
skyldes umiddelbart, at pristalsfremskrivningen ikke er den samme mellem arkene, samt
at justeringer (inkl. overført merforrentning og overførte effektiviseringskrav) i tillæg til
omkostningsrammen ikke er inkluderet i "R. 2 - OR". Det er umiddelbart også det, man
forsøger at beskrive i toppen af arket - at man blot viser den gennemsnitlige ramme før
pristalsfremskrivning til året og uden justeringerne på toppen af den gennemsnitlige
ramme. Dette bør dog gøres tydeligt i modellen, da det ikke umiddelbart fremgår tydeligt, hvorfor tallene mellem output-arkene ikke bør stemme overens. Det samme gør sig
gældende i arket "R-5 - Just", hvor tallene umiddelbart også er forskellige fra "R.1 - IR"
grundet manglende pristalsfremskrivning.

Side 13/22

Indarbejdet i
modellen

Ad 2) Dette anses som nice-to, og
det overvejes af FSTS.

2) Under den fane i outputs, som kaldes "Forrentningsramme", har man en underkategori kaldet "Forrentningsgrundlag". Dette er formentlig ikke den bedste notation, da det
kan forveksles med det samlede forrentningsgrundlag, som er aktiverne tillagt 2%. Det,
man illustrerer i output-arkene, er selve forrentningsrammen, hvorfor man bør bevare
denne notation for at undgå forvirring.
21

Infografik

NA.

Mindre fejl i modeloversigten
Der er et par mindre fejl i modeloversigten i første ark, "Infografik":
1) Det fremgår af oversigten, at der skulle være et output-ark "R.4 - Differencer" og et
beregningsark "B.8 - Differencer". Dette er dog ikke tilfældet.

Ad 1) Rettet. Det skyldes, at fanerne ikke var udviklet på daværende tidspunkt.



Ad 2) Rettet.

2) I oversigten over de forskellige input-ark mangler desuden en illustration af arket "Målere".

TABEL 3: KOMMENTARER RELATERET TIL FORTOLKNINGEN AF BEKENDTGØRELSEN SAMT DE UNDERLIGGENDE DATA I MODELLEN

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

22

PU

B8:C8

Fem års gennemsnit af produktivitetsudvikling
Det er uklart, hvorvidt indeksværdierne i denne sektion repræsenterer et gennemsnit af
de foregående fem års observationer, som det bør være tilfældet jf. bekendtgørelsen.
Det bemærkes, at dette er en forudsætning for, at beregningen af produktivitetsudviklingen til venstre er korrekt, og man kunne med fordel inkludere det fulde indeks i modellen, således at brugeren kan følge beregningen af udviklingen i hvert indeks.

FSTS har tilføjet en beskrivende
tekst i toppen af fanen PU og tilføjet
en kolonne, som viser datoen for
udtrækket. Udtrækket kan genskabes ved at henvende sig til Danmark Statistik.

23

HFS & B.7 –
Ov.MF

H7:J50

Merforrentning til reduktion af historisk forrentningssats (1)
Det bemærkes, at merforrentningen i denne sektion udelukkende skal vedrøre merforrentning til reduktion af den historiske forrentningssats og ikke inklusive merforrentning

§ 39, stk. 3 og 4, vil blive indarbejdet i modellen i de konkrete tilfælde
ved behov.

Indarbejdet i
modellen
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Nr.

Ark
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Celle

Kommentar
til midlertidig reduktion af indtægtsrammen i 1. reguleringsperiode (jf. § 39, stk. 3 og 4).
Det fremgår ikke umiddelbart, hvorvidt dette også er tilfældet med den nuværende beskrivelse af rådata i modellen.
Det bemærkes tilmed, at det er uklart, hvor beløbene til merforrentning kommer fra. Det
samme gælder den merforrentning, der fremgår af arket ”B.7 – Ov.MF” relateret til overgangsjusteringen vedr. merforrentning.

24

HFS

K7:M50

Merforrentning til reduktion af historisk forrentningssats (2)
Det bemærkes, at der i denne sektion er lagt op til, at den gennemsnitlige forrentningssats kan reduceres med merforrentning, som Forsyningstilsynet har pålagt selskabet varigt at nedsætte indtægtsrammen med for perioden 2015-2020. Det fremgår dog af § 39,
stk. 2, at denne reduktion for merforrentning kun er mulig for årene 2013-2017 (og dermed ikke også 2018-2020).
Det bemærkes tilmed, at det er uklart, om der er lagt op til, at tallene for 2018-2020 bør
repræsentere årets merforrentning eller en eventuel reduktion.

FSTS bemærkning

Indarbejdet i
modellen

FSTS har tilføjet en præcision af,
hvor data kommer fra i toppen af fanerne I.2.1 – FR, HFS og I.6 – Ov.
og B.7 – Ov.MF.

Den gennemsnitlige forrentningssats efter stk. 1, nr. 2, nedsættes for
merforrentning for årene
2013-2017, som Forsyningstilsynet
har pålagt netvirksomheden varigt
at nedsætte indtægtsrammen med,
jf. § 39, stk. 2. En sådan nedsættelse kan ske i 2015-2020 efter de
hidtidigt gældende regler.

25

AI

B3:AA3

Korrektion for målere og stationer
Det bemærkes, at der i denne tabel i aktivitetsindeksberegningen ikke tages højde for
de linjer, der benævnes "Korrektion stationer (§ 27)" og "Korrektion målere (§ 27)" i tabellen med stationer og målere i arket "1.0 AI".

FSTS har indarbejdet dette.



26

B.2.1 – FR

E7:E219

Forståelse af input til forrentningsrammen
I denne sektion fremgår de forskellige typer af input til opgørelse af forrentningsrammen.
Vi bemærker, at det ikke er helt klart, hvordan fortolkningen af henholdsvis "ASIEN" og
"Aktiver" skal forstås. For at beregningerne skal kunne give mening, har vi antaget følgende:

FSTS har indarbejdet beskrivende
tekst i toppen af fane B.2.1 - FR og
I.2 - FR.



Justeringer til forrentningsgrundlaget vil indgå i fanen I.2 – FR.

"ASIEN" udgør afskrivninger på aktiver, der ikke er netaktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet, og som er idriftsat senest den 31. december 2017.
"Aktiver" udgør ultimo-værdien af aktiver, der ikke er netaktiver til brug for den bevillingspligtige aktivitet.
Det er ovenstående forståelse, der ligger til grund for bemærkningerne til forrentningsgrundlag nedenfor.
Vi bemærker også, at der ikke fremgår nogen justeringer til forrentningsrammen som
følge af afgørelser, jf. § 24-33. Vi ved ikke, hvorvidt dette er korrekt, men gør blot opmærksom herpå.
27

B.2.1 – FR

I7:AB219

Samlet forrentningsgrundlag

Ad 1) Det er ændret i modellen, således at ”ASIEN” ikke indekseres,
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Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

I denne sektion beregnes det samlede forrentningsgrundlag. Beregningerne følger metoderne beskrevet i bekendtgørelsen, men vi gør os dog fortsat nogle bemærkninger:

da det ikke fremgår af § 57, stk. 5,
nr. 1, at ”ASIEN” skal indekseres.

1) Parametrene til brug for det samlede forrentningsgrundlag bliver justeret for udvikling
i indikatorer og pristal og tillægges til sidst 2 % for omsætningskapital. Det gælder dog,
at "ASIEN" (akkumulerede afskrivninger på ikke-netaktiver – se forståelse af definition
ovenfor) kun justeres fra det år, hvor afskrivningerne faktisk realiseres. Det kan ikke læses direkte af § 57, stk. 5, nr. 1, og § 7, stk. 5, nr. 1, men umiddelbart vurderer Dansk
Energi, at dette ikke at er korrekt. Vi læser bestemmelsen således, at "ASIEN" ligeledes
skal justeres fra udgangen af forrige reguleringsperiode og frem til reguleringsåret. Dvs.
at "ASIEN" afholdt i 2018 bør justeres for udviklingen i pristal og indikatorer med udgangspunkt i år 2017 – og ikke 2018, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt.

Ad 2) Rettet, således at 1,02 ganges på det fremadrettede forrentningsgrundlag.

Side 15/22

Indarbejdet i
modellen

2) Det bemærkes desuden, at notation her ikke vurderes at være helt korrekt. I dette ark
og "B.2 - FR" inkluderer det, der kaldes "Samlet forrentningsgrundlag", tillægget for omsætningskapital på 2 %. Det "rene" samlede forrentningsgrundlag vurderes dog ikke at
skulle inkludere dette tillæg, da tillægget på 2 % er en mellemregning til opgørelse af det
fremadrettede forrentningsgrundlag, jf. § 57. stk. 6, og § 7, stk.6. Dette påvirker dog ikke
beregningerne og er blot et spørgsmål om notation.
28

NA.

NA.

Rensning af forhøjelser 2012-2014 (NNI'er og FM)
I denne sektion fremskrives de enkelte parametre til brug for opgørelsen af omkostningsrammen. Dette inkluderer rensningen af grundlaget for forhøjelser af indtægtsrammen i perioden 2012-2014, jf. tidligere gældende regler – se § 54, stk. 1, nr. 2 (NNI'er og
FM) Dansk Energi gør sig følgende bemærkninger:
1) Der er indarbejdet en mekanik, således at rensning for NNI og FM sker med udgangspunkt i en pristalsfremskrivning fra afgørelsens idriftsættelsesår – og ikke det, der
i modellen kaldes "Dataår". Dvs. at en forhøjelse af indtægtsrammen tilbage i 2014 ikke
nødvendigvis "renser" omkostningsrammen med udgangspunkt i en pristalsjustering fra
år 2014, hvis idriftsættelsen relateret til denne afgørelse er 2012. I det tilfælde vil pristalsfremskrivningen af "rensningen" ske med udgangspunkt i 2012, selvom forhøjelsen
med dette beløb egentlig er sket i 2014. Ifølge § 54, stk. 1, nr. 1, beskrives det, at der
skal ske et "… fradrag af forhøjelser…, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for 2012-2014…". Dermed kan det læses således, at der ikke nødvendigvis skal ske en pristalsfremskrivning svarende til forskellen mellem idriftsættelsesåret og året for den faktiske forhøjelse. Ultimativt må det dog være afhængigt af, hvilket
års priser rådata input for rensningerne kommer i, hvilket på ingen måde fremgår tydeligt
af modellen.
2) I forlængelse af ovenstående bemærkes det endvidere, at forhøjelsen, der skal "renses" for, udover en pristalsfremskrivning, også justeres for udviklingen i indikatorer. Justeringen for indikatorer sker til gengæld med udgangspunkt i året for forhøjelsen – og

Ad 1) og 2) FSTS har justeret i modellen ift. indeksering af disse forhøjelser. Se bl.a. bilag til den endelige IR2018-afgørelse. FSTS har
forsøgt at tydeliggøre, hvordan
rådata er indsat og indekseret i bilagene til den endelige IR2018-afgørelse.
Ad 3) FSTS har korrigeret og/eller
indsat det relevante data.
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Nr.

Ark
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Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

Indarbejdet i
modellen

ikke idriftsættelsesåret, hvilket vurderes at være inkonsistent sammenlignet med basis
for pristalsjusteringen beskrevet ovenfor.
3) Desuden er Dansk Energi orienteret om, at nogle af elnetselskaberne har kontaktet
Forsyningstilsynet gentagende gange mhp. at få korrigeret det data, der er lagt ind i modellen for NNI’erne. På den baggrund kan Dansk Energi dog konstatere, at Forsyningstilsynet endnu ikke har korrigeret det relevante data efter gentagende henvendelser fra
elnetselskaberne.

COPENHAGEN ECONOMICS’ GENNEMGANG AF FORSYNINGSTILSYNETS MODELLER TIL BEREGNING OG JUSTERING AF ELNETSELSKABERNES INDTÆGTSRAMMER
TABEL 4: RETTELSER DER BØR IMPLEMENTERES (INDTÆGTSRAMMEMODEL)

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

1

PU

C8:C27

Formlen bør tjekke om produktivitetsudviklingen samlet set er større end nul, jf. §9 stk 7.

2

AI

C4:AA49

3

B.5 – Just

4
5

B.3 – NT
GEN

L2958:L44
30
E7:E50
Kolonne C

Første argument i IF-funktionen indeholder følgende "=IF(SUMIFS(TabelNetkomponent[Værdi];TabelNetkomponent[Type];{"Målere";"Stationer"};TabelNetkomponent[Dataår];C$3)=0;B4;[…hvis false...]". Vi bemærker at SUMIF-funktionen er en vektor da der
er to betingelser på typen af netkomponent ({”Målere”, ”Stationer”}). Den rigtige formulering burde være: "=IF(SUM(SUMIFS(TabelNetkomponent[Værdi];TabelNetkomponent[Type];{"Målere";"Stationer"};TabelNetkomponent[Dataår];C$3))=0;B4;[…hvis
false...]"
Formlen dækker ikke hele kolonnen.

Rettet i fanen ’GEN’, hvilket giver
det samme.
Rettet.

6

Module1:
EndeligtData_Udtraek
Module3: Indeks

7

Linje 125

-

Indarbejdet i
modellen



Rettet.



Formlen skifter fra kolonne E til F.
Bekendtgørelse Bilag 2 Metode 1 siger at der skal anvendes gns. for de fire foregående
år eller 2012-2014 i første reguleringsperiode. Beregningerne anvender SUMIF, hvilket
er gennemsnit hvis der er lige mange observationer (eller nulobservationer tæller med).
Mellem 2012-2014 er der 210 observationer for driftsomkostninger og afskrivninger,
mens der kun er 141 for nettabsomkostninger. Det giver derfor ikke det samme resultat
at anvende sum som gennemsnit.
Koden kopierer forskellige elementer og sletter herefter dubletter. Modelteknisk gør koden det den skal, men hvor kommer dubletterne fra og hvorfor skal de fjernes? Det er en
potentiel kilde til fejl at der ikke er tjek af, hvad der bliver slettet.

Rettet.
Rettet, så der er lige så mange observationer for nettabsomkostninger
som for driftsomkostninger og afskrivninger.




Rettet, så koden ikke længere sletter dubletter.



Vi får en fejl for lønindeks når vi kører koden (intet komma, så fx 124,0 bliver til 1240).
Det påvirker ikke resultat, men bør rettes.

Dette er ikke en fejl på FSTS’ computere, men det kan muligvis skyldes en anden Excelversion, så
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dette undersøges nærmere ved lejlighed.

TABEL 5: RETTELSER DER BØR IMPLEMENTERES (JUSTERINGSMODEL)

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

8

Module1:
Output_IR

Linje 93

Makroen referer til forkert celle i input. Burde hente versionsnummer, men refererer til
cellen ved siden af. Linje 33: "Cells(6, 9)" skal rettes til "Cells(6, 8)". Alternativ ret til named range som resten for at fremtidssikre, hvis der laves flere ændringer i strukturen i
dette ark.

Rettet.

Indarbejdet i
modellen


TABEL 6: RETTELSER SOM KAN FORBEDRE MODELLERNE, MEN IKKE ER NØDVENDIGE (INDTÆGTSRAMMEMODEL)

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

Indarbejdet i
modellen


9

D50:E50

”#DIV/0!” i formel-output. Overvej at slette ÅÅ fra rækken.

Rettet.

10

B.9 –
Gns.Omk
GEN

”#DIV/0!” i formel-output.

Rettet.



11

B.4.2 – BM



Rettet.



13

B.6 –
Ov.Krav
B.8 - Diff

Formelskifte fra SUM til MAX. Formel bør være konsistent mellem de to år. Hvis 2018 er
særligt år, så start formel med at betinge på 2018 så det er klart at det er bevidst.
Overvej at skrive formel mere kompakt og letlæselig, fx ved ”SUM(SUMIFS(”.

Rettet.

12

C16:C25
og
E16:E25
Kolonne F
og G
Kolonne I
Kolonne E

Meget svær at forstå hvad der foregår. Overvej om der skal laves et trin imellem i et nyt
ark, der summerer kategorierne først.

Fanen er sidenhen udviklet, hvor
der indgår flere beregningstrin i fanen, så formlerne er kortere i hver
kolonne.



14

B.2.1 – FR

Kolonne
AB/AC

Skifte i formel midt i ark. Kilde til mulige fejl og samtidig svær for brugere at læse. Overvej at dele de to tabeller op i separate ark.

Dette anses som nice-to, og det
overvejes af FSTS, hvorvidt det er
meningsfuldt at oprette et til ark.

15

B.2.1 – FR

Kolonne IAB

Meget kompliceret formel med nestede Ifs. Samtidig mange AND/OR og referencer til
named ranges. Overvej om den kan simplificeres fx over flere ark.

Dette anses som nice-to, og det
overvejes af FSTS, hvorvidt det er
meningsfuldt at oprette et til ark.

16

B.2.1 – FR

Kolonne
AC-AV

BEK § 57 stk. 2 refererer til netaktiver anskaffet før 2018 tillagt 2%. Til at beregne det
historiske forrentningsgrundlag til 2018 anvendes ultimo netaktiver for 2018. Uklart om
dette er lavet rigtigt, eller om der refereres til ultimo netaktiver for 2017.

Det er tjekket, at det ikke er et problem, da det ligger i definitionen af
netaktiver, at disse er idriftsat senest 31. december 2017. AC-AV er
beregning af historisk grundlag,



Side 18/22

FORSYNINGSTILSYNET | OPFØLGNING PÅ REVIEW AF BEREGNINGSMODEL TIL FASTSÆTTELSE AF INDTÆGTSRAMMER

som skal anvende netaktivers værdi
ultimo reguleringsåret.
17

B.4.1 – BM

Kolonne
D-E

Svær formel at læse, overvej et trin imellem i separat ark.

Dette anses som nice-to, og det
overvejes af FSTS, hvorvidt det er
meningsfuldt at oprette et til ark.

18

B.4.1 – BM

Kolonne B

B6:B49 Referer et ark, B50:93 referer B6:B49 fra toppen. Stor risiko for fejl, hvis antallet
af selskaber ændres. Da både version, udmøntningsår og type er hard typed, kan man
lige så godt også gøre det med selskab.

FSTS vælger ikke at ændre det
pga. fremtidige navneskift og fusioner hos selskaberne. Selv hvis der
skete fusioner og der derved kommer færre selskaber, så vil rækkerne blot blive blanke. Derfor er
den dynamiske løsning at foretrække.

19

PU

F8:G10

Vi har ikke kunne genskabe tallene ved udtræk fra DST. Herudover bør det præcist specificeres hvilke brancher er medtaget (fx om det er F Bygge og Anlæg eller 41430 Bygge
og anlæg).

Det skyldes, at vi har udtrukket det
1. juli året før det år det gælder for,
jf. BEK, og at tallene løbende bliver
revideret og derfor ændres ved senere udtræk. I fanen PU er dato for
udtræk tilføjet. Der skal bruges “F
Bygge og Anlæg” og ikke kun underkategorien (men de er umiddelbart altid ens to to).

20

AI

C4:AA49

Kompliceret tilgang til en ellers på papiret simpel beregning. En måde er at splitte den
årlige beregning op i to ark for at gøre det nemmere at følge. Fx kunne den procentvise
ændring beregnes sammen med målere i arket "Målere" så AI kun beregner aktivitetsindekset på baggrund af dette.

FSTS vælger ikke at rette dette, da
den procentvise ændring ønskes at
være samlet i AI for både målere og
stationer.

21

I.8 – AFG

H97:K140

22

Module1:
EndeligtData_Udtraek
Module1:
EndeligtData_Udtraek
Module2:
FiltrerSelskaber

Linje 85
og ned

Formler inde i ark der ellers udelukkende er hard-typed input. Det bør som minimum bemærkes øverst i arket.
Kopierer en række elementer gennem udklipsholderen. Overvej at bruge direkte referencer frem for at copy/paste (se kommentar 30 nedenfor).

En sætning er blevet tilføjet øverst i
arket.
Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

Generelt

Overvej at undgå at bruge "select" og lave "fysiske" handlinger i arket.

Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

-

Fin lille makro der gør det nemmere for brugere. Uklart hvorfor nogle ark springes over
(fx AI) mens ikke andre (fx Målere). Makro kan optimeres hvis der blev tilføjet flere ark til

Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

23

24
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25

Module2:
FiltrerSelskaber

-

dem der springes over (fx Perioder, Rammer mv). Man kan overveje at lave direkte referencer til de tabeller der skal filtreres for at gøre makro endnu hurtigere (kræver manuel
opdatering ved ændring af ark)
Referencen til drop-down-listen er dynamisk (første ark). I dette tilfælde ville det give
mening at lave en statisk reference.
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Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

TABEL 7: RETTELSER SOM KAN FORBEDRE MODELLERNE, MEN IKKE ER NØDVENDIGE (JUSTERINGSMODEL)

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

26

I.1 Inputdata

G5:DS5

Her anvendes "approximate match", det bør generelt undgås da det er potentiel fejlkilde.
Anvend i stedet "exact match" (false i sidste argument af formel).

Dette anses som nice-to, og det
overvejes af FSTS.

27

M.2 Stamdata
O.1 Justeringer Total
Generelt

F6

Her anvendes "approximate match", det bør generelt undgås da det er potentiel fejlkilde.
Anvend i stedet "exact match" (false i sidste argument af formel)
Her anvendes "approximate match", det bør generelt undgås da det er potentiel fejlkilde.
Anvend i stedet "exact match" (false i sidste argument af formel)
I vidst mulige omfang anbefales det at formlerne er ens for samme beregning (fx B.1
draft kolonne D og E skifter beregningen fra 2018 til 2019 - her kunne man godt lave en
formel der også dækker for 2018). Hvis man vælger at dele det op, er det uklart hvorfor
formlen er splittet op i de måneder der går før projektstart og efter. Det giver mening det
første år, men ikke når man regner for årene efterfølgende.

Rettet.



Rettet.



Rettet.



Module1:
Output_IR

-

Langsom makro pga. copy/paste tager information ind og ud af udklipsholder. I VBA kan
man bruge et trick, hvor man referer direkte til værdien fra en anden celle. Det betyder
at Excel kan spare tid på først at kopiere til udklipsholder for herefter at indsætte. Dvs
“Sheets("M.2 Stamdata").Cells(6, 9).Copy
Sheets("0.3 IR input JUS").Cells(i, 1).PasteSpecial xlPasteValues”
Kan rettes til:
"Sheets("0.3 IR input JUS").Cells(i, 1).Value = Sheets("M.2 Stamdata").Cells(6,
8).Value"

Rettet.



28
29

30

D6:D25
-

Indarbejdet i
modellen

TABEL 8: ANDRE FORSLAG (INDTÆGTSRAMMEMODEL)

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

31

Generelt

-

Mere beskrivende navngivning af named ranges ville gøre det nemmere at forstå og
følge beregninger.

Rettet, så ”Tabel” ikke længere indgår i tabelnavnene.

Alle named ranges starter med "Tabel" - men en named range vil altid dække en tabel,
så hvorfor inkludere det?

Indarbejdet i
modellen
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Herudover starter nogle named ranges med "Tabel_" og andre med "Tabel", det gør det
unødvendigt kompliceret for brugerne at skulle følge om der er underscore eller ej.
32

Generelt

-

Mange hard-typed parameter (fx B.4.1 – BM!E6:E93) Overvej at definere som names.

33

Generelt

-

Der anvendes mange steder VLOOKUP. Generelt anbefales det at anvende
INDEX/MATCH. Vi anbefaler at bruge INDEX/MATCH.

34

B.1 – OR

-

35

B.1 – OR

Kolonne J

Mange låste kolonner i arket gør selve værdierne og beregningerne meget svære at
læse. Overvej at låse færre kolonner så det er nemmere at overskue når man scroller til
højre
Information omkring reguleringsår i kolonne J, men beregningerne til højre tager ikke
højde for dette. Bør være konsistent med resten af arket.

36

B.7 –
Ov.MF

Kolonne JN

Uklar relation til bekendtgørelsen. Bør forklares hvorfor der fx tages 2/3, hvorfor der er
betingede referencer for årene 2016-2019 (hard-typed) selvom tabellen går til 2023.

Det er FSTS’ vurdering, at anvendelsen af ’names’ mest er en gennemsigtig tilgang for mere rutinerede excel-brugere.
INDEKS(SAMMENLIGN()) er blevet
implementeret flere steder i modellen og vil på sigt også blive implementeret de sidste steder.
FSTS vurderer, at brugeren selv
kan frigøre kolonner, hvis dette ønskes.
Rettet.

Beregningerne beror på § 54, stk. 2,
nr. 5, i BEK 969/2018, som er ændret senere, jf. BEK 1366/2018.
Kun kolonnerne for 2018 og 2019 er
bibeholdt, da bestemmelsen kun
vedrører merforrentning opstået i
årene 2016-2017, der ville have givet anledning til en indtægtsrammereduktion, og som indtægtsrammen
endnu ikke ville have været nedsat
med i reguleringsåret.
FSTS har indarbejdet beskrivende
tekst i toppen af fane B.2.1 - FR og
I.2 - FR.
Kolonnen er slettet.




37

B.2.1 – FR

Kolonne E

Gør definitioner klar. Vi antager at ASIEN står for "aktiver som ikke er netaktiver" som
det er nævnt fx i BEK §58 stk. 5 1), men det er ikke soleklart.

38

B.2.1 – FR

Kolonne H

Kolonne med regeringsår er tom og formlerne for beregningerne til højre afhænger ikke
af kolonne H. Bør være konsistent med resten af arket.

39

B.3 – NT

Kolonne
E-X

Beregningen er rigtig, men man kan ikke umiddelbart sammenligne beregningen med
BEK. Det gør læsningen unødvendig sværere. Overvej at anvende samme opstilling
som i bekendtgørelse Bilag 1. Herudover gør anvendelsen af SUMIF det muligt at der
på senere tidspunkt sniger sig fejl ind, hvis ikke data er symmetrisk.

Data vil altid være symmetrisk, eftersom hvis der er fysisk nettab, så
vil der også være leveret mængde.

40

B.2 – FR

Hele ark

Kun formler for årene 2018 og 2019. Overvej at gøre formler klar til 2020 og frem ligesom i andre ark.

Formlen er rettet så den er klar til
2020 og frem.



41

B.4.3 – ULK

Kolonne
G-Z

Formel anvende "-1*". En mere letlæst formulering vil være blot "-".

Rettet.
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42

Perioder

Kolonne C

Navn på reguleringsperioder er ikke meningsfyldte for læser. Overvej at give mere sigende navne.

Dette anses som nice-to, og det
overvejes af FSTS.

43

Satser

B39:E39

Kilder står under tabellen, hvilket gør dem nemme at overse. Overvej (også) at indsætte
kilder som kommentar.

Dette anses som nice-to, og det
overvejes af FSTS.

44

PU

F8:G10

Ifølge BEK §9 stk. 2 skal produktivitetsindekset tage den gns. udvikling de 5 foregående
år. Det er uklart om produktivitets-udviklingen for seneste år (fx 2018) tæller med i det
rullende gennemsnit.

45

Module1:
EndeligtData_Udtraek
Module1:
EndeligtData_Udtraek
Module1:
EndeligtData_Udtraek
Module1:
EndeligtData_Udtraek

Linje 11

Makro starter med en inputboks der spørger til ”det maksimale år, som skal medtages i
dataindsamlingen”. Teksten i input-boksen bør være mere klar hvad der refereres til og
hvilke begrænsninger der skal være på brugerens input.

Data er hentet fra DST fra serien
NP23. Effektiviseringskravet for et
givent år tager udgangspunkt i det
data, der er tilgængeligt 1. juli året
før, hvilket vil være data, der er for
to år før.
FSTS har tilføjet en beskrivende
tekst i toppen af fanen PU og tilføjet
en kolonne, som viser datoen for
udtrækket. Udtrækket kan genskabes ved at henvende sig til Danmark Statistik.
Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

Linje 18

Kommentar i makroen nævner to forskellige tal ”de to nedenstående værdier”, men nedenunder står der tre værdier. Skriver forklaringen over hver værdi.

Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

Linje 40
og ned

Der er givet en lang forklaring. Den er svær at forstå og selve formlerne er også svære
at læse. De er opdelt på flere linjer men har ikke linjeskift imellem forskellige formler.
Hjælp brugeren til at skrive hvad der foregår og skab bedre struktur mellem formlerne.

Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

-

Fint med en masse kommentarer, men det kan forbedres hvis man skaber mere struktur. Der er fx opdelt i forskelle afsnit, det er godt, men ligesom man i rapporter og andre
steder fortæller læseren hvad man skal til at gå i gennem, gør det samme sig gældende
til længere modelkoder.

Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

Module3: Indeks

-

Mangler kommentarer. Svært at forstå hvad der foregår for andre end den der har kodet
det. Skriv hvad der laves og hvorfor det laves.

Optimering af makroerne er under
arbejde hos FSTS.

46

47

48

49
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TABEL 9: ANDRE FORSLAG (JUSTERINGSMODEL)

Nr.

Ark

Celle

Kommentar

FSTS bemærkning

50

B.1 drift

A38:M45

Formler ser ud til at være et levn fra tidligere. Referer tomme felter.

Rettet.

Indarbejdet i
modellen
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Formler ser ud til at være et levn fra tidligere. Referer tomme felter.

Rettet.



Formler ser ud til at være et levn fra tidligere. Referer tomme felter.

Rettet.



H46:L47

Formler ser ud til at være et levn fra tidligere. Referer tomme felter.

Rettet



I38:L39

Formler ser ud til at være et levn fra tidligere. Referer tomme felter.

Rettet.



Kolonne
AV:BV
B13:B15

Beregninger i kolonnerne er gemte.

Rettet.



Overvej at anvende named range eller omskrive tal (fx (8*10^6) i stedet 8000000).

Rettet.



Kolonne G

Kolonnen er tom, og det er ikke markeret om dette er en inputcelle.

Rettet.



-

Det er svært at overskue beregningerne da de går horisontalt. Man kunne overveje at
gruppere de enkelte beregninger (Data > Outline > Group), så man kan folde enkelte
elementer ind og ud. For B.1 drift vil det fx betyde gruppering af hhv. 1) de samlede
driftsomkostninger 2) positive og 3) negative. Eventuelt lave en total-kolonne for hvert
element enten for sum af elementerne eller antal observationer der ikke er 0. Det er herudover uklart, hvorfor driften splittes op i positiv og negativ. Der refereres fx umiddelbart
ikke til positive driftsomkostninger andre steder i arket. Det kan naturligvis være en brugbar kvalitetssikring af indtastninger. I så fald bør det skrives at det er formålet.

Det overvejes af FSTS.

Generelt

-

Det naturlige flow i arkene bliver brudt af henvisninger frem og tilbage i selve arket. Fx i
B.3 forretningsgrundlag referer kolonne E til kolonne O og til et tidligere ark. Det kan
være nødvendigt, men bør i videst muligt omfang undgås.

Det overvejes af FSTS.

Generelt

-

Der er fire gemte ark i workbooken. Vi har ikke gennemgået disse. Vi har dog fundet følgende formel fejl i arkene: "Input FSTS justering!C13", "O.1 drift!A3:A22", "O.2 afskrivninger!A3:A22", "O.2 afskrivninger!J3:J22", "O.3 forrentning!A3:A4" og "O.3 forrentning!J3:J4".

Rettet.

B.2 afskrivninger

52

58

B.3 forrentningsgrundlag
B.4 væsentlighed
O.1 justeringer total
O.1 justeringer total
I.2 Input NV
data
B.4 væsentlighed
Generelt

59

60

53
54
55
56
57
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A35:M45
og
AL35:AL3
8
A33:R45

51
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INDLEDNING
I forbindelse med overgangen til ny økonomisk regulering den 1. januar 2018, jf. bekendtgørelse nr. 969 om indtægtsrammer for netvirksomheder af den 27. juni 2018
(herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), har Forsyningstilsynet udarbejdet en
række produkter, der tilsammen danner grundlag for Forsyningstilsynets praksis for at
justere netvirksomhedernes indtægtsrammer inden for en reguleringsperiode. Forsyningstilsynet har som et led i denne proces inviteret branchen og udvalgte interessenter til at kommentere på udkast til disse produkter.
Forsyningstilsynet sendte den 1. august 2019 de to analyser, der danner grundlag for
fastsættelsen af nye omkostningsækvivalenter for drift af netaktiver til brug for justering
af netvirksomhedernes indtægtsrammer, i høring hos netvirksomheder og andre udvalgte interessenter.
Den 20. august 2019 sendte Forsyningstilsynet udkast til den vejledende økonomiske
model til justeringer af indtægtsrammer samt udkast til vejledende praksis for justeringer som følge af investeringer i fjernaflæste målere til netvirksomheder og udvalgte interessenter med en invitation om at komme med bemærkninger.
Forsyningstilsynet modtog bemærkninger til det fremsendte materiale fra tre aktører:
Dansk Energi, Radius Elnet A/S (herefter Radius) og Dansk Industri.
Som følge af de indkomne kommentarer er excel-modellen og de tilhørende vejledende notater om fastsættelsen af justeringer blevet tilpasset og opdateret og analyserne af ækvivalenter er blevet færdiggjort. De endelige udgaver anvendt til fastsættelse af indtægtsrammerne 2018 kan alle findes som bilag til indtægtsrammeafgørelsen 2018.
I dette bilag adresserer Forsyningstilsynet en række af de konkrete spørgsmål eller
kommentarer, som blev fremhævet i branchens bemærkninger. Forsyningstilsynet bemærker, at der i de indkomne svar er angivet en række yderligere bemærkninger, som
Forsyningstilsynet har noteret sig, men som ikke er specifikt adresseret i dette notat,
og som ikke har givet anledning til ændringer i analyser, praksis eller model.

ANVENDELSE AF COWI’S ANALYSE TIL FASTSÆTTELSE AF NYE DRIFTSÆKVIVALENTER


Dansk Industri har anført, at organisationen generelt støtter op om anvendelsen af
omkostningsækvivalenter frem for dokumenterede omkostninger ved fastsættelse
af indtægtsrammer for elnetvirksomhederne. Dansk Industri anfører, at de støtter
op om anvendelsen af COWI’s analyse til at opdatere Forsyningstilsynets driftsækvivalenter, og har derudover ingen bemærkninger til analysen.
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Dansk Energi har i deres høringssvar lagt vægt på, at det kan være svært at fastsætte retvisende og ensartede omkostningsækvivalenter på tværs af elnetvirksomhederne grundet udfordringer med såvel datakvalitet som med et varierende
omkostningsniveau på tværs af elnetvirksomhederne. Dansk Energi anbefaler
derfor, at genbesøge ækvivalenterne med jævne mellemrum, samt at genoverveje, hvorvidt driftsækvivalenterne også bør tage højde for geografiske rammevilkår, som f.eks. GIS-zoner og kystnære strækninger.



Radius har i deres høringssvar ligeledes lagt vægt på, at ækvivalenterne er forbundet med betydelig usikkerhed, hvorfor Forsyningstilsynet bør være åben overfor fremtidige justeringer og periodisk revision af ækvivalenterne. Radius anfører
også, at ækvivalenterne vil kunne forbedres ved at lade dem afspejle geografiske
forskelle og udarbejde en mere udførlig afgrænsning af omkostninger i indberetningsvejledningen.

Forsyningstilsynet anerkender, at der er en stor usikkerhed forbundet med data, blandt
andet fordi en stor del af de samlede omkostninger er angivet som fællesomkostninger, der ikke kan fordeles ud på enkelte netkomponenter. Dog er det Forsyningstilsynets vurdering, at datagrundlaget i analysen er markant bedre, end datagrundlaget fra
2009 anvendt til at fastsætte de hidtidigt anvendte omkostningsækvivalenter.
Forsyningstilsynet er desuden af den opfattelse, at netop manglen på komponentspecifikke data på tværs af netvirksomhederne er en væsentlig hindring for at estimere betydningen af geografiske forskelle med det på nuværende tidspunkt tilgængelige datagrundlag.
Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 35, stk. 8, at Forsyningstilsynet i
det fjerde år af hver reguleringsperiode skal gennemgå standardlevetider, gennemsnitlige omkostninger og anlægskategorier med henblik på eventuel justering på baggrund
af basis af indhøstede erfaringer og den teknologiske udvikling. Forsyningstilsynet vil
gerne indgå i dialog med branchen om, hvordan en fremtidig analyse med henblik på
at indsamle et mere præcist datagrundlag, kan udformes.


Dansk Energi har anført en række bemærkninger vedrørende enkelte tekniske beregningsvalg i analysen, herunder hvilke metoder, der er anvendt til at justere estimatet for værdier med et spinkelt eller ikkeeksisterende datagrundlag fra netvirksomhedernes indberetninger.

Forsyningstilsynet har bedt COWI A/S (herefter COWI), som har foretaget analysen,
om at forholde sig til Dansk Energis bemærkninger. COWI har begrundet deres metodevalg i analysen og har uddybet begrundelsen herfor i den endelige analyse.
På baggrund af de indkomne høringssvar og COWI’s endelige analyse, har Forsyningstilsynet vurderet, at COWI’s analyse af driftsomkostninger i netvirksomhederne
kan anvendes til at fastsætte nye driftsækvivalenter til brug for justerings af indtægtsrammen. Forsyningstilsynet anvender således for indtægtsrammerne 2018 COWI’s udarbejdede ækvivalenter til at justere fremtidige driftsomkostninger ved til- eller afgang
af anlæg efter bestemmelserne i §§ 24-33 i indtægtsrammebekendtgørelsen.
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ANVENDELSE AF DRIFTSÆKVIVALENTER TIL BRUG FOR FORHØJELSER FOR
UDSKIFTNING AF MÅLERE TIL FJERNAFLÆSTE MÅLERE


Dansk Industri støtter med deres høringssvar op om anvendelsen af omkostningsækvivalenter til fastsættelse af forhøjelser for fjernaflæste målere, og har derudover ingen bemærkninger til analysen.



Dansk Energi har anført, at organisationen ikke finder, at de udarbejdede omkostningsækvivalenter bør anvendes til forhøjelser for udskiftning til fjernaflæste målere, da der er stor spredning i omkostninger på tværs af elnetvirksomhederne.
Dansk Energi opfordrer derfor til, at Forsyningstilsynet fortsætter den nuværende
praksis med at give forhøjelser på baggrund af dokumenterede meromkostninger.



Radius har anført, at der er fordele ved brugen af omkostningsækvivalenter til målere, samt at de foreslåede ækvivalenter anses som et rimeligt bud på de samlede
gennemsnitsomkostninger. Radius har dog også sat spørgsmålstegn ved om en
ækvivalenttilgang er fair for alle elnetvirksomheder, og kommer således ikke med
en klar anbefaling til, hvorvidt Forsyningstilsynet bør anvende omkostningsækvivalenterne eller ej.

Forsyningstilsynet har noteret sig, at de indkomne høringssvar ikke er entydige i
spørgsmålet om, hvorvidt der i det hele taget bør anvendes omkostningsækvivalenter
for målere, men at der ingen væsentlige kritikpunkter er, af selve metoden anvendt til
udarbejdelsen af analysen.
Forsyningstilsynet anerkender, at der er stor spredning i omkostningsniveauet på
tværs af selskaber, men anser ikke dette for at være et så tungtvejende argument, at
omkostningsækvivalenter ikke bør indføres. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 75 af
den 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
(herefter målerbekendtgørelsen), at Forsyningstilsynet kan anvende standardiserede
forudsætninger, og det er fortsat Forsyningstilsynets vurdering, at der fremadrettet bør
anvendes omkostningsækvivalenter frem for dokumenterede omkostninger ved forhøjelser som følge af udskiftning af målere.
Det er tilsynets vurdering, at de samfundsøkonomiske gevinster ved at indføre et effektiviseringsincitament og en lettet administrativ byrde for tilsyn og selskaber, i denne
sag bør vægte tungere end et hensyn til, at der gives et omkostningsægte tillæg i forhold til de faktisk afholdte omkostninger i de enkelte elnetvirksomheder.


Radius lægger i høringssvaret vægt på, at såfremt der kommer nye oplysninger
frem (enten ved afgørelser eller analyse om omkostninger ved flexafregning), bør
ækvivalenterne justeres. Herudover fremhæver Radius, at den administrative lettelse ved brugen af ækvivalenterne skal slå igennem i form af mindre datakrav til
selskaberne.
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Forsyningstilsynet har tilrettet data anvendt i analysen i forbindelse med den videre
sagsbehandling af ansøgninger om forhøjelse for fjernaflæste målere, hvilket har resulteret i, at afstanden mellem de endelige ækvivalenter er en lille smule større, end i
analyseudkastet. Meromkostningen baseret på de beregnede omkostningsækvivalenter er med de endelige ækvivalenter 25,3 kr. per måler frem for de 24,9 kr. per måler,
som fremgik af udkastet.

UDARBEJDELSE AF ÆKVIVALENT FOR MEROMKOSTNINGER VED OVERGANGEN TIL FLEXAFREGNING


I forhold til meromkostninger i forbindelse med overgangen til flexafregning, er
både Dansk Energi og Radius positive overfor, at der udarbejdes en ny analyse
for at afdække de relevante omkostninger og fastsætte en særskilt ækvivalent for
meromkostninger til flexafregning for elnetvirksomheder, der har udrullet fjernaflæste målere før målerbekendtgørelsens ikrafttræden i 2014. Dansk Energi opfordrer til, at de nye omkostningsdata også bør indgå i fastsættelsen af driftsækvivalenter for fjernaflæste målere, og ikke kun til meromkostninger ved overgangen til
flexafregning.

Forsyningstilsynet er glade for, at branchen bakker op om den planlagte analyse i
2020 med henblik på at udarbejde en retvisende særskilt ækvivalent for meromkostninger til flexafregning for elnetvirksomheder, der har udrullet fjernaflæste målere før
målerbekendtgørelsens ikrafttræden i 2014.

GENERELT OM JUSTERINGSMODEL OG PRAKSIS FOR FJERNAFLÆSTE MÅLERE
Generelt giver de indkomne høringssvar udtryk for, at den udviklede justeringsmodel
er velstruktureret og et godt værktøj til at fastsætte justeringer med. Der er dog også
fremhævet en række kritikområder samt spørgsmål til fortolkning af vejledningen.
Nedenfor gennemgås emnevist de mest væsentlige bemærkninger af specifik karakter.
Det bemærkes desuden, at alle ændringer i modellen beskrives i fanen ”Log” i justeringsmodellen.

FEJL I MODELLEN


Radius har påpeget en regnefejl, hvor justeringer af forrentningsgrundlag ikke
fremgår af arket til rensning af omkostningsgrundlaget i den følgende reguleringsperiode.

Forsyningstilsynet har rettet denne fejl i modellen.
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BRUG AF HISTORISKE AFSKRIVNINGER VED REDUKTIONER I FORBINDELSE
MED UDSKIFTEDE ANLÆG
I de tilfælde, hvor et anlæg erstattes eller overflødiggøres, skal omkostningsrammen
justeres for de bortfaldne afskrivninger, som grundet kalibreringsmekanismen indgår i
omkostningsrammen.


Såvel Dansk Energi som Radius har anført, at en retvisende, anvendelig og retfærdig måde at modregne demonterede anlæg på, vil være ved at foretage en reduktion af indtægtsrammen svarende til det årlige gennemsnit af de projekt-specifikke historiske afskrivninger, som indgår i omkostningsgrundlaget.

Forsyningstilsynet vurderer, at tilsynets oplæg til praksis stemmer overens med branchens anbefaling. I modeludkastet skulle de historiske afskrivninger dog indtastes i
modellen på en sådan måde, at der ikke kunne indtaste forskellige afskrivningsprofiler,
hvis det samme anlæg blev demonteret i forbindelse med to forskellige justeringer.
Forsyningstilsynet har derfor taget branchens bemærkninger af teknisk karakter omkring denne justering til efterretning og foretaget en tilpasning af modellen, således at
de historiske, projekt-specifikke afskrivninger skal angives som sagsspecifikke input.
Forsyningstilsynet har i høringsudkastet lagt op til, at en justering for hele justeringsperioden baseres på de historiske afskrivninger, der lægger til grund for omkostningsgrundlaget i den reguleringsperiode, hvor anlægget tages ud af drift. Foretages der således en udskiftning af målere i 2020, vil de historiske afskrivninger anvendt til at justere omkostningsrammen i årene 2020-2027 blive beregnet på baggrund af årene
2012-2014 (”faste” historiske afskrivninger).


Radius har anført, at korrektionen for de demonterede anlæg i perioden 20232027 bør ske på baggrund af de faktiske omkostninger til afskrivninger i perioden
2018-2022 fremfor 2012-2014, da det er disse omkostninger som indgår i omkostningsrammen for perioden 2023-2027. I det førnævnte eksempel, vil justeringen i
perioden for 2020-2022 således blive baseret på de historiske afskrivninger 20122014, mens justeringen for perioden 2023-2027 vil blive baseret på perioden
2018-2022. Radius’ argument er, at det er disse omkostninger som indgår i omkostningsrammen for perioden 2023-2027 (”løbende” historiske afskrivninger).

Forsyningstilsynet er uenig i denne vurdering, da en eventuel forskel mellem faktiske
omkostninger og indtægtsramme vil blive håndteret gennem kalibrering af indtægtsrammen ved en ny periode, præcis som det ville være tilfældet ved almindelige investeringscyklusser.
I de tilfælde, hvor afskrivningerne på de demonterede anlæg er konstante, vil der ingen
økonomisk forskel være på, hvorvidt der anvendes faste eller løbende historiske afskrivninger. I de tilfælde, hvor afskrivningerne er faldende over tid (f.eks. grundet gradvis fuld afskrivning af netkomponenter, som ofte ses ved målere, der udskiftes i klumper over et par år), vil en justering baseret på løbende historiske afskrivninger give netvirksomheden en højere kompensation. Såfremt de løbende historiske afskrivninger
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anvendes, vil netvirksomhederne, uden at effektivisere eller på anden vis handle i forbrugernes interesse, kunne indtjene et varigt overskud udelukkende som følge af en
tvungen udskiftning af målere. Den bagvedliggende argumentation herfor, uddybes nedenfor.
HVAD BETYDER DET GENERELT FOR INDTÆGTSRAMMEN, HVIS DEN TEKNISKE LEVETID ER LÆNGERE END DEN ØKONOMISKE?

Indtægtsrammereguleringen er designet således, at netvirksomhedernes indtægtsrammer rekalibreres baseret på de historiske omkostninger ved indgangen til en ny reguleringsperiode. Såfremt der foretages en reinvestering af et anlæg i samme år, som anlægget er fuldt afskrevet, vil der teoretisk være en 1:1 sammenhæng mellem omkostninger og indtægtsramme. Er der derimod en forskel på den tekniske og økonomiske
levetid, således at netvirksomheden kan drive et fuldt afskrevet anlæg med en bogført
værdi på 0 kr. i et par år før reinvestering, vil dette resultere i en tidsmæssig forskydning af sammenhængen mellem omkostninger og indtægtsramme.
For at illustrere dette gennemgås her et beregningseksempel, hvor en netvirksomhed
har ikke-fjernaflæste målere installeret og årligt afskriver 10 mio. kr. på disse i 20122014. Halvdelen af netvirksomhedens målere er fuldt afskrevne ved udgangen af år
2018. De er dog fuldt funktionelle og anvendes derfor fortsat i 2019 og 2020. Der findes i dette eksempel ingen målerbekendtgørelse med krav om udskiftning til fjernaflæste målere, og i 2021 reinvesteres der i den samlede målerpark.
I de to år, hvor de fuldt afskrevne anlæg fortsat drives, vil netvirksomheden have mulighed for at opkræve flere indtægter end den har omkostninger til afskrivninger. Dette
skyldes, at indtægtsrammen i første periode jo er baseret på det højere historiske afskrivningsniveau i 2012-2014.
Når der efterfølgende reinvesteres og herefter rekalibreres baseret på omkostningerne
afholdt i første reguleringsperiode, vil netvirksomheden i en periode kunne opkræve
færre indtægter, end har omkostninger. Sammenhængen mellem indtægtsramme og
omkostninger er dog 1:1 over tid, således at overskuddet i første periode modsvares af
et tilsvarende underskud i anden periode, jf. også illustrationen i figur 1.
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Figur 1: Reinvestering hvor teknisk levetid er længere end den
økonomiske
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HVAD ER DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED AT ANVENDE FASTE VS. LØBENDE HISTORISKE AFSKRIVNINGER TIL JUSTERINGER?

I det følgende afsnit gennemgås de økonomiske konsekvenser af at anvende henholdsvis faste og løbende historiske afskrivninger i fastsættelsen af justeringer. Bemærk, at forskellen mellem de to metoder kun er relevant i de tilfælde, hvor afskrivninger på de udskiftede anlæg er faldende over tid, fordi den tekniske levetid er længere
end den økonomiske.
Beregningseksemplet med reinvestering ovenfor kan betegnes som en ”status quo” i
forhold til at vurdere justeringen for meromkostninger ved påtvunget udskiftning af anlæg. Da netvirksomheden i stedet for at reinvestere målerparken i 2021 med ikke-fjernaflæste målere er påtvunget at installere nye (dyrere) fjernaflæste målere i stedet, giver Forsyningstilsynet en forhøjelse for meromkostninger i forbindelse hermed. Forhøjelsen består af de nye afskrivninger fratrukket de historiske (”status quo”) afskrivninger.
Når de faste historiske omkostninger (2012-2014) fratrækkes forhøjelsen i begge perioder, videreføres samme reguleringsmekanisme som ved status quo. I perioden med
lavere afskrivninger (2019-2020) vil netvirksomheden have ”luft” i indtægtsrammen,
som vil blive tilbagebetalt til forbrugerne 1:1 i løbet af 2023-2027, jf. figur 2 og 4 nedenfor. Dette skyldes, at i re-kalibreringen af indtægtsrammen behandles udskiftningen af
målere på lige fod med en almindelig reinvestering og dermed ”fanges” det overskud,
der skyldtes lavere afskrivninger i 2019-2020. Anvendelsen af faste historiske omkostninger viderefører således de samme kalibreringsprincipper, som indgår i det generelle
reguleringsdesign.
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Figur 2: Anvendelse af historiske omkostninger 2012-2014 i
begge perioder
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Hvis Radius’ forslag om løbende historiske afskrivninger derimod anvendes, vil de historiske afskrivninger også blive rekalibreret til det lave niveau i 2019-2020, hvilket vil
medføre at netvirksomheden kan beholde det overskud, der opstår i årene 2019-2020
og oveni opnå et lille overskud i årene 2023-2027. Dette skyldes, at overskuddet i reguleringsperiode 1 aldrig vil blive modsvaret af et fald i indtægtsrammen som følge af
en senere reinvestering i ikke-fjernaflæste målere. Denne effekt er illustreret i nedenstående figur 3 og 4.
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Figur 3: Anvendelse af historiske omkostninger 2012-2014 i
første periode og historiske omkostninger 2018-2022 i anden
periode
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FORHØJELSE FOR STRAKSAFSKRIVNING AF DEMONTEREDE ANLÆG I FORBINDELSE MED ANLÆGSPROJEKTER
-

Radius og Dansk Energi har anført, at det ved kabellægning eller andre former for udskiftning af anlæg også bør være muligt at få en forhøjelse for en
eventuel straksafskrivning af demonterede anlæg.

En straksafskrivning er den restværdi af et erstattet eller overflødiggjort anlæg, som afskrives i forbindelse med skrotning af anlægget. En straksafskrivning vil være en omkostning, som indgår under afskrivningerne i netvirksomhedens reguleringsregnskab i
det pågældende år.
Forsyningstilsynet har taget branchens bemærkninger til efterretning, og vurderet, at
der godt kan søges om og gives en forhøjelse af omkostningsrammen som følge af
straksafskrivninger i forbindelse med en nødvendig udskiftning af anlæg.
Dette er en generel vejledende udtalelse fra tilsynets side, og godkendelsen af en forhøjelse som følge af straksafskrivninger på demonterede anlæg vil afhænge af Forsyningstilsynets vurdering af den pågældende ansøgning.
I indtægtsrammebekendtgørelsens § 35 fremgår det at,
§ 35. En afgørelse om justeringer på baggrund af §§ 24-331 fastsætter de årlige beløb, som
omkostningsrammen skal justeres med, og den årlige udvidelse eller indskrænkning af det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret, jf. dog stk. 11 og 13.

11

Kabellægninger hører ind under § 29. Udskiftning af målere hører ind under § 26, men det fremgår af § 35,
stk. 13, at metoden til beregning af forhøjelser i henhold til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget fremgår af selve bekendtgørelsen.
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Stk. 2. Ved justeringer af omkostningsrammen efter stk. 1, skal omkostningsrammen årligt
justeres med et beløb, der dækker de estimerede mer- eller mindreomkostninger til afskrivninger
og driftsomkostninger inklusive omkostninger til bortskaffelse af anlæg.

I indtægtsrammebekendtgørelsens § 2, stk. 1 fremgår definitionen af afskrivninger:
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:
1) Afskrivninger: Afskrivninger af en netvirksomheds aktiver til brug for den bevillingspligtige
aktivitet.

I indtægtsrammebekendtgørelsens § 41, stk. 6 fremgår det desuden at:
Stk. 6. Aktiver, der skrottes, straksafskrives og udgår af afskrivningsgrundlaget.

Når en straksafskrivning regnskabsføres som en afskrivning i reguleringsregnskabet,
er det Forsyningstilsynets vurdering, at den også falder ind under definitionen af afskrivninger under § 2, stk. 1. Da § 35 definerer justeringen som mer- eller mindreomkostninger til afskrivninger og driftsomkostninger inklusive omkostninger til bortskaffelse af anlæg, er det ligeledes Forsyningstilsynets vurdering, at straksafskrivninger
også kan indgå i meromkostninger til afskrivninger, og at de dermed kan give anledning til en forhøjelse af omkostningsrammen.

KORREKTION AF FORRENTNINGSGRUNDLAGET VED FORHØJELSER FOR
STRAKSAFSKRIVNINGER
Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 35, at ved justeringer efter §§ 2433 skal det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret justeres for afgang af erstattede eller overflødiggjorte anlæg, såfremt sådanne indgår i netvirksomhedens samlede aktivbase til forrentning.
Denne justering skal foretages, da netvirksomheden ellers vil få lov til at opkræve forrentning af et anlæg, som det ikke længere hverken ejer, driver eller afholder omkostninger til. Formålet med justeringen er således, at foretage et fradrag i forrentningsgrundlaget, der svarer til den værdi af det erstattede/overflødiggjorte anlæg, som indgår i forrentningsgrundlaget.


Dansk Energi og Radius har anført, at det ikke fremgår tydeligt af selve excel-modellen, hvordan Forsyningstilsynet vil foretage denne justering af forrentningsgrundlaget, og har opfordret til, at man anvender den bogførte værdi af det bortfaldne anlæg ultimo 2017.

Forsyningstilsynet har taget branchens bemærkninger til efterretning, og vurderet at
branchens ønske om at anvende aktivernes bogførte ultimo værdi 2017 til at justere
forrentningsgrundlaget i forbindelse med bortskaffelse af erstattede eller overflødiggjorte anlæg kan imødekommes for første reguleringsperiode.
Som følge heraf, er netvirksomhederne blevet bedt om at indberette disse oplysninger
for de ansøgninger for reguleringsåret 2018, som involverer udskiftning af anlæg.
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Forsyningstilsynet bemærker, at den bogførte værdi af anlægget ultimo 2017 vil føre til
en retvisende justering af forrentningsgrundlaget i første reguleringsperiode. For anden
reguleringsperiode vil Forsyningstilsynet på et senere tidspunkt vurdere, hvordan justeringer af forrentningsgrundlaget som følge af bortskaffelse af anlæg foretages.

BEREGNING AF VÆSENTLIGHED
-

Radius og Dansk Energi har anført, at opfyldelsen af væsentlighedskravet i
indtægtsrammebekendtgørelsens § 34 bør beregnes på baggrund af anlægssum frem for tilbagediskonterede afskrivninger.

Forsyningstilsynet har i dette spørgsmål anmodet Energistyrelsen om en vejledende
udtalelses på, hvordan indtægtsrammebekendtgørelsens § 34, stk. 3 skal fortolkes.
Energistyrelsen har i vejledende udtalelse af den 26. november 2019 oplyst, at:
”Det er derfor Energistyrelsens vurdering, at anlægsinvesteringen i form af afskrivninger ikke skal tilbagediskonteres med den forrentningssats af det fremadrettede forrentningsgrundlag, der anvendes i indeværende reguleringsperiode.
Energistyrelsen vil ved næstkommende ændring af indtægtsrammebekendtgørelsen
præcisere, at det er de forventede driftsomkostninger, der skal tilbagediskonteres med
den forrentningssats af det fremadrettede forrentningsgrundlag, der anvendes i indeværende reguleringsperiode, i indtægtsrammebekendtgørelsens § 34, stk. 3.”
På baggrund af denne udtalelse, vurderer Forsyningstilsynet, at nettonutidsværdien jf.
indtægtsrammebekendtgørelsens § 34, stk. 3, skal beregnes på baggrund af anlægssummen tillagt de tilbagediskonterede forventede driftsomkostninger.
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VEJLEDENDE BESKRIVELSE AF PRAKSIS FOR FORHØJELSER I FORBINDELSE MED INVESTERING I
FJERNAFLÆSTE MÅLERE

I det følgende gives en vejledende beskrivelse af Forsyningstilsynets praksis for justeringer af indtægtsrammen i forbindelse med investering i fjernaflæste målere, jf. bekendtgørelse nr. 969 om indtægtsrammer for netvirksomheder af den 27. juni 2018
(herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 75 af den 25. januar
2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (herefter målerbekendtgørelsen).

GRUNDLAG FOR FORHØJELSE
Det fremgår af målerbekendtgørelsen, at Forsyningstilsynet efter ansøgning kan forhøje omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag i reguleringsåret for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af forpligtelserne i
målerbekendtgørelsen, § 9 og § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1.
Ifølge målerbekendtgørelsen § 9, stk. 1-4, kan Forsyningstilsynet efter ansøgning give
forhøjelse af omkostningsramme og forrentningsgrundlag som følge af:
Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som
følge af tidsfristen for installation af fjernaflæste målere, jf. § 2, stk. 1.
Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere
til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i §§ 4-7, jf. § 2, stk. 1.
Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1 (kan give anledning til forhøjelse af omkostningsramme, men ikke justering af forrentningsgrundlag.)

PRAKSISÆNDRINGER FRA 1. JANUAR 2019
Som det fremgår af Forsyningstilsynets orienteringsbrev til netvirksomhederne af den
18. december 2018, har tilsynet foretaget to praksisændringer, der trådte i kraft den 1.
januar 2019.
1.

1

En opgradering kan fra 2019 og fremadrettet ikke indebære demontering af målere. Udskiftning af fjernaflæste målere med fjernaflæste målere anses fremadrettet
som en udskiftning, og ikke en opgradering.

1. juli 2020
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2.

Forsyningstilsynet begynder at anvende omkostningsækvivalenter for sparede og
nye driftsomkostninger. Der vil fra 2019 og fremadrettet ikke skulle søges årligt
om forhøjelse som følge af driftsomkostninger, da forhøjelsen vil blive givet fra
idriftsættelse og indtil investeringen har været idriftsat under en hel reguleringsperiode og dermed indgår i omkostningsgrundlaget. Dette er også gældende for målere idriftsat 2014-2017, hvor der tidligere er truffet afgørelse.

Forsyningstilsynets analyse af omkostningsækvivalenter for ikke-fjernaflæste og fjernaflæste målere er vedlagt som bilag 6 til indtægtsrammeafgørelsen 2018.

DEFINITIONER
En fjernaflæst måler er en elmåler, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§
4-7, jf. målerbekendtgørelsen § 2, stk. 1.
En ikke-fjernaflæst måler er en elmåler, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. En ikke-fjernaflæst måler kan både være en elektronisk elmåler og en
mekanisk elmåler.
Udskiftning af målere dækker over demontering af eksisterende målere, der udskiftes
med fjernaflæste målere.
Opgradering af målere dækker over investeringer i aktiver, der er nødvendige for at
eksisterende fjernaflæste målere kan opfylde kravene i §§ 4-7 samt forskrifter udstedt
af Energinet om timemålte forbrugsdata, jf. § 8. Ved en opgradering af målere forstås,
at der tilføjes understøttende funktionalitet (eksempelvis software opdatering eller repeatere til styrket signal) til de eksisterende målere.
Anlægssummen er de samlede faktisk afholdte og aktiverede omkostninger ved udskiftning eller opgradering af målere til fjernaflæste målere, der opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7. De samlede aktiverede omkostninger består af den dokumenterede, faktiske anlægsomkostning til målerinvesteringen som udgøres af projekteringsomkostninger, omkostninger til målerindkøb, demonteringsomkostninger,
monteringsomkostninger, omkostninger til installation samt omkostninger til etablering
af datakommunikations- og valideringssystemer med tilhørende IT-løsninger.
Restafskrivning er den på demonteringstidspunktet regulatoriske bogførte værdi af
den demonterede måler, der ikke opfylder kravene i målerbekendtgørelsens §§ 4-7.
Restafskrivningen indgår som en del af netvirksomhedens reguleringsregnskab. Restafskrivning er en omkostning, som afholdes af netvirksomhederne på tidspunktet for
demontering.
Historiske afskrivninger er de regnskabsførte afskrivninger (eller et rimeligt skøn
heraf) på de nedtagne målere for årene der indgår i omkostningsgrundlaget (20122014 eller 2012-2016).
Afskrivningsperioden for elmålere er fastsat til 15 år, jf. målerbekendtgørelsens § 9,
stk. 4.
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Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger omfatter omkostninger til drift og
vedligeholdelse af elmålerne, datahjemtagningssystemer og eventuelle strøm- og
spændingstransformere samt målertavler m.m., der er ejet af netvirksomheden. Derudover omfatter driftsomkostningerne eventuelle omkostninger til måleoperatør, omkostninger til stikprøvekontrol og udskiftning af elmålere, som kontrolleres ved periodisk totalkontrol eller permanent overvågning, øvrige omkostninger ved indhentning og
validering af måledata. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger kan underopdeles i:
-

Driftsomkostninger for en ikke-fjernaflæst måler: Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for ikke-fjernaflæste målere.
Driftsomkostninger for en fjernaflæst måler: Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for fjernaflæste målere.
Midlertidige driftsomkostninger: Skal være afholdt forud for idriftsættelse af
målere. Kan f.eks. være analyser i forbindelse med udrulning af fjernaflæste
målere, herunder analyser af mulige tekniske løsninger, arbejdsprocesser,
udbudsstrategi, strategi for håndtering af leverandører.

Meromkostninger til flexafregning omfatter øgede driftsomkostninger som følge af
forskrifter udstedt af Energinet om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. målerbekendtgørelsen § 8, stk. 1.
Idriftsættelsesdato er den dato, hvor investeringen bliver idriftsat. Idriftsættelsesdatoen for fjernaflæste målere i et givent regnskabsår, fastsættes til 1. juli i forbindelse med
justeringen af omkostningsramme og forrentningsgrundlag.

FORHØJELSE VED UDSKIFTNING ELLER OPGRADERING AF
MÅLERE
Nedenfor gennemgås metoden for beregning af meromkostninger i forbindelse med
investering i fjernaflæste målere.

OMKOSTNINGSRAMME
Der kan i forbindelse med en udskiftning eller opgradering af målere gives forhøjelser i
omkostningsrammen relateret til driftsomkostninger og afskrivninger. Justeringer af
omkostningsrammen gives som udgangspunkt hvert år indtil investeringen fuldt indgår
i beregningen af omkostningsrammen. Dette er dog med undtagelse af evt. restafskrivning og midlertidige driftsomkostninger, der gives som et engangsbeløb i idriftsættelsesåret, hvor omkostningen afholdes.
UDSKIFTNING
For beregning af forhøjelse af omkostningsrammen for driftsomkostninger i forbindelse
med udskiftning af målere anvendes følgende formler:
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Bemærk, at første års driftsomkostninger halveres, da der først gives forhøjelse fra 1.
juni i idriftsættelsesåret.
VIGTIGT: Brugen af driftsækvivalenter træder først i kraft per 1. januar 2019. Dette
betyder, at forhøjelse som følge af øgede driftsomkostninger i 2018, gives efter hidtidig
praksis, hvilket vil sige på baggrund af dokumenterede meromkostninger frem for omkostningsækvivalenter.
De følgende år beregnes justeringen således:
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For justering af afskrivningerne anvendes følgende beregningsmetode:
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Bemærk, at første års afskrivninger halveres, da der først gives forhøjelse fra 1. juni i
idriftsættelsesåret (gælder ikke restafskrivning). De følgende år beregnes justeringen
således:
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Bemærk, at den årlige gennemsnitlige historiske afskrivning erstatter det element, som
under den gamle regulering hed ”Sparet alternativ investering”. Denne ændring behandles særskilt nedenfor.
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OPGRADERING
Ved opgradering gives ikke forhøjelser for meromkostninger til løbende drift og vedligeholdelse, og der gives ikke forhøjelse som følge af fremskyndelse af investering
(restafskrivning). Herudover modregnes de historiske afskrivninger ikke, da der ikke er
blevet demonteret målere.
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FORRENTNINGSGRUNDLAG
Der kan i forbindelse med en udskiftning eller opgradering gives forhøjelse af forrentningsgrundlaget. Justeringer af forrentningsgrundlaget gives hvert år indtil investeringen fuldt indgår i beregningen af forrentningsrammen. For beregning af forhøjelse af
forrentningsgrundlaget anvendes følgende formler:
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Bemærk, at årets afskrivninger på anlægsinvesteringen halveres, da der først gives
forhøjelse fra 1. juni i idriftsættelsesåret.
De følgende år beregnes justeringen således:
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MODREGNING AF HISTORISKE AFSKRIVNINGER: DEN ”SPAREDE ALTERNATIVE INVESTERING” UNDER NY REGULERING
Under den gamle indtægtsrammeregulering blev der, for forhøjelser i forbindelse med
udskiftning af målere, modregnet en ”sparet alternativ investering” som skulle udgøre
den sparede reinvestering som forventeligt var indeholdt i reguleringsprisen og som
blev beregnet baseret på restlevetiden af de demonterede målere1.
Forsyningstilsynet har med en simuleringsmodel forsøgt at tilpasse denne beregning til
den nye regulering. Baseret på resultaterne heraf, er det tilsynets vurdering, at der
med denne beregningsmetode er stor risiko for enten at over- eller underkompensere
netvirksomheden under ny regulering.
Såfremt der ikke foretages en modregning for investeringsomkostninger til de demonterede målere, vil netvirksomheden få en merkompensation svarende til de historiske

1

Se Energitilsynets afgørelse af den 29. september 2015 for en beskrivelse af praksis under indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016.
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afskrivninger for de demonterede målere som indgik i netvirksomhedens omkostningsgrundlag.
Forsyningstilsynet vurderer derfor, at denne modregning under ny regulering i stedet
skal beregnes på baggrund af den gennemsnitlige årlige historiske afskrivning på de
demonterede målere i perioden for omkostningsgrundlaget. Afskrivningen kan skønnes
baseret på netvirksomhedens samlede afskrivninger for den pågældende målertype,
såfremt der ikke er registreret aktiver i anlægskartoteket på et mere detaljeret niveau.

FORHØJELSE FOR DRIFTSOMKOSTNINGER TIL MÅLERE
IDRIFTSAT FØR 2018
Under den hidtil gældende praksis har netvirksomhederne hvert år skulle indberette
nye driftsomkostninger på udskiftede fjernaflæste målere, såfremt de ønskede en forhøjelse for meromkostninger til drift af målere i det pågældende reguleringsår. Denne
praksis er fortsat gældende for reguleringsåret 2018.
Med indførslen af omkostningsækvivalenter, vil dette ikke længere være nødvendigt
fra 2019 og frem. Dette betyder i praksis, at for målere udskiftet i 2014-2017 som Forsyningstilsynet ved en afgørelse har godkendt en forhøjelse for, kan netvirksomheden
på baggrund af ansøgning få en årlig forhøjelse i de resterende år af første reguleringsperiode (2018-2022) svarende til:
𝐴 𝑎
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Bemærk, at omkostningsækvivalenterne årligt vil blive pristalsreguleret, samt at justeringen efterfølgende årligt vil blive pristalsreguleret i beregningsmodellen for indtægtsrammer.

EKSEMPEL
Netselskab A/S har udskiftet 1.000 ikke-fjernaflæste målere med fjernaflæste-målere i
2016 og 500 ikke-fjernaflæste målere med fjernaflæste-målere i 2017. Netselskabet
har for begge investeringer søgt og fået godkendt en forhøjelse af indtægtsrammen.
For reguleringsåret 2018 indberetter Netselskab A/S virksomhedens nye driftsomkostninger til de 1.500 målere og refererer til de pågældende afgørelser. Forsyningstilsynet
træffer herefter afgørelse om indtægtsrammen 2018, hvori Netselskab A/S får en forhøjelse af omkostningsrammen i 2018 baseret på de dokumenterede meromkostninger samt en årlig forhøjelse af omkostningsrammen 2019-2022 baseret på 1.500 *
meromkostningsækvivalenten.
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FORHØJELSE FOR MEROMKOSTNINGER TIL FLEXAFREGNING
I forbindelse med udarbejdelsen af analyse af omkostningsækvivalenter, var det også
Forsyningstilsynets hensigt at fastsætte en omkostningsækvivalent for meromkostninger til flexafregning. Baseret på analysens resultater, er det Forsyningstilsynets foreløbige vurdering, at meromkostninger til flexafregning allerede er indeholdt i omkostningsækvivalenten for fjernaflæste målere, for de elmålere som der er blevet givet forhøjelse for i forbindelse med udskiftning af målere. Det er også tilsynets vurdering, at det på
det foreliggende datagrundlag ikke er muligt at fastsætte en retvisende omkostningsækvivalent for meromkostninger til flexafregning for målere idriftsat før 2014 med en
rimelig grad af sikkerhed.
Energistyrelsen har i afgørelse af den 14. oktober 2019 (J.nr. 2019-93513) givet Forsyningstilsynet dispensation fra kravet om anvendelse af standardiserede forudsætninger i § 9, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 75 af 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere
og måling af elektricitet i slutforbruget, for reguleringsåret 2018.
Forsyningstilsynet vil derfor for reguleringsåret 2018 give forhøjelser som følge af meromkostninger til flexafregning på baggrund af netvirksomhedens dokumenterede meromkostninger. Dette er kun gældende for målere, der ikke også indgår i en forhøjelse
for driftsomkostninger til fjernaflæste målere.

NOTAT | FORSYNINGSTILSYNET

BESKRIVELSE AF OVERFØRSEL AF FORHØJELSER FOR NNI OG FJERNAFLÆSTE MÅLERE TIL INDTÆGTSRAMMEMODELLEN

BAGGRUND
Fra 1. januar 2018 er netvirksomhederne overgået til en ny indtægtsrammeregulering,
jf. bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomhederne (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen), hvor indtægtsrammen opdeles i henholdsvis en omkostningsramme og en forrentningsramme.
Til og med reguleringsåret 2017 har netvirksomhederne været underlagt en fast reguleringspris, jf. bekendtgørelse nr. 195 af den 4. marts 2016 (herefter den tidligere indtægtsrammebekendtgørelse). Det har dog været muligt at ansøge Forsyningstilsynet
om en forhøjelse af reguleringsprisen i tilfælde af nødvendige nyinvesteringer eller udskiftning af målere til fjernaflæste målere.
Afgørelser om forhøjelse af reguleringsprisen for investeringer foretaget i perioden
2012-2017 skal videreføres til de nye indtægtsrammer for 2018 og fremadrettet i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens §§ 54 og 57. Da de nye indtægtsrammer består af henholdsvis en omkostningsramme og en forrentningsramme,
er det også nødvendigt at opdele de afgjorte forhøjelser i disse to elementer.
I dette notat beskrives Forsyningstilsynets overførsel af reguleringsprisforhøjelser fra
perioden 2012-2017 til indtægtsrammerne for første reguleringsperiode i den nye indtægtsrammeregulering.

OMKOSTNINGSRAMMEN OG FORRENTNINGSRAMMEN
I dette afsnit beskrives, hvordan reguleringsprisforhøjelser givet i 2012-2017 skal indgå
i fastsættelsen af forrentningsrammen og omkostningsrammen ved overgangen fra
den tidligere til den nye indtægtsrammeregulering.
Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens § 57, at forrentningsrammen er baseret på den bogførte værdi ultimo 2017:
§ 57. En netvirksomheds forrentningsramme i første reguleringsperiode udgør forrentningen
af netvirksomhedens historiske forrentningsgrundlag og fremadrettede forrentningsgrundlag efter stk. 2-8. Ved beregningen anvender Forsyningstilsynet forrentningssatsen for det historiske
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forrentningsgrundlag, jf. § 39, og forrentningssatsen for det fremadrettede forrentningsgrundlag,
jf. § 40.
Stk. 2. Det historiske forrentningsgrundlag udgør den bogførte værdi i reguleringsåret af netvirksomhedens netaktiver, som er anskaffet før 2018 tillagt 2 pct.

Dette betyder, at reguleringsprisforhøjelser givet i 2012-2017 til at dække forrentning af
nødvendige nyinvesteringer og udskiftning af målere ikke skal videreføres som en særskilt forhøjelse ved fastsættelse af forrentningsrammen under ny regulering. Man kan
således udlede af § 57, at reguleringsprisforhøjelser tildelt netvirksomhederne under
den tidligere regulering ”automatisk” er indeholdt i fastsættelsen af forrentningsrammen, da de under den nye regulering vil give anledning til en forrentning svarende til
den fastsatte forrentningssats af deres bogførte værdi 2017 tillagt 2 pct.
I indtægtsrammebekendtgørelsens § 54 beskrives fastsættelsen af omkostningsrammen i første reguleringsperiode:
§ 54. En netvirksomheds omkostningsramme i første reguleringsperiode udgør de gennemsnitlige omkostninger i årene 2012-2014, jf. dog § 55, hvor de enkelte års omkostninger inden
gennemsnitsberegningen er justeret for følgende forhold:
[…]
3) Tillæg af beløb svarende til en forhøjelse af indtægtsrammen til dækning af driftsomkostninger og afskrivninger, som netvirksomheden har fået forhøjet indtægtsrammen med inden for
2012-2017 i henhold til de hidtil gældende regler, dog ikke nettab. Tillægget udgør det beløb,
som indtægtsrammen skulle have været forhøjet med i reguleringsåret efter de hidtil gældende
regler.

Det er altså som udgangspunkt perioden 2012-2014, som ligger til grund for netvirksomhedernes omkostningsramme under ny regulering. I de tilfælde, hvor en netvirksomhed som følge af nødvendige nyinvesteringer eller udskiftning af målere har fået
forhøjet reguleringsprisen i perioden 2012-2017, skal reguleringsprisforhøjelser til
dækning af driftsomkostninger og afskrivninger indgå særskilt i fastsættelsen af omkostningsrammen i første reguleringsperiode.

AFSKRIVNINGER OG DRIFTSOMKOSTNINGER
I det følgende gennemgås Forsyningstilsynets overførsel af reguleringsprisforhøjelserne fra 2012-2017 til omkostningsrammerne i første reguleringsperiode, 2018-2022,
af den nye regulering. Som følge af opdelingen mellem omkostningsramme og forrentningsramme under ny regulering, er der behov for at opdele de afgjorte reguleringsprisforhøjelser i omkostninger til drift, afskrivninger og forrentning.
Ifølge BEK 195/2016 § 15 skal forhøjelser af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer,
[…] sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget.

Forsyningstilsynet har derfor i fastsættelsen af forhøjelsen opgjort den tilladte stigning i
indtægter ud fra de forventede meromkostninger til afskrivninger, driftsomkostninger
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og forrentning, modregnet eventuelle nye indtægter. Opdelingen fremgår af fanen ”Finansiering” i den økonomiske model 1, der er blevet fremsendt som bilag til afgørelserne.

Udklip fra fanen ”Finansiering” i den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer

Da der ved kabellægning af luftledning, som udgør størstedelen af nødvendige nyinvesteringer foretaget i 2012-2017, ikke forventes nye indtægter, er det en forholdsvis
simpel procedure at opdele den afgjorte reguleringsprisforhøjelse i drift, afskrivninger
og forrentning, da den afgjorte forhøjelse består af summen af netop disse tre delelementer.
Da pristalsregulering under ny regulering foretages på årlig basis i indtægtsrammemodellen, overføres de ikke-pristalsregulerede forhøjelser for driftsomkostninger samt forhøjelserne for afskrivninger givet for årene 2018-2022 til omkostningsrammen i første
reguleringsperiode.2 Forhøjelserne vedr. driftsomkostninger pristalsreguleres herefter
til det gældende reguleringsår i indtægtsrammemodellen. Forhøjelserne vedr. afskrivninger pristalsreguleres ikke.
Der er dog to typer af reguleringsprisforhøjelser, hvor opdelingen af den afgjorte forhøjelse i henholdsvis omkostningsramme og forrentningsramme, er mindre ligetil. Dette
drejer sig om opgørelsen af den sparede alternative investering anvendt ved forhøjelser for udskiftning af målere, samt nye indtægter i forbindelse kapacitetsudvidelser,
hvor der forventes øgede fremtidige indtægter i forbindelse med investeringen. Disse
to tilfælde gennemgås særskilt nedenfor.

1

Se Energitilsynets afgørelse af den 23. juni 2010 vedrørende Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

2

Teknisk uddybning af data:

For at få de ikke-pristalsregulerede værdier vedr. driftsomkostningerne fra en økonomisk model for
nødvendige nyinvesteringer anvendes for år 1 driftsomkostningerne fra fanen ’Finansiering’ fra år 1
(idriftsættelsesåret). For år 2 og frem anvendes de nye driftsomkostninger i år 1 fratrukket de sparede driftsomkostninger i år 1.
For at få de ikke-pristalsregulerede værdier vedr. driftsomkostningerne for fjernaflæste målere fra IRskemaet fra fanen ’Fjernaflæste målere’ anvendes for år 1 de nye driftsomkostninger i år 1 fratrukket
de sparede driftsomkostninger i år 1. For år 2 og frem udgør driftsomkostningerne kr. 0, hvis der ikke
er nogle godkendte nye driftsomkostninger i det givne år. Hvis der er godkendte nye driftsomkostninger et givent år, udgør driftsomkostningerne i året de nye driftsomkostninger i året (pristalsreguleret
til idriftsættelsesåret, år 1, med reguleringsprisindekset fra indtægtsrammemodellen) fratrukket et
helt års sparede driftsomkostninger i år 1 i årets priser.
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NYE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED NYE FORSYNINGSOMRÅDER ELLER TILSLUTNING AF STORE, NYE FORBRUGERE
Såfremt netvirksomhederne under den tidligere regulering har måttet foretage nødvendige nyinvesteringer som følge af tilslutning af nye forsyningsområder eller store forbrugere, har investeringen efter ansøgning kunnet give anledning til en reguleringsprisforhøjelse efter BEK 195/2016 § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra a.
I fastsættelsen af reguleringsprisforhøjelser efter litra a, har Forsyningstilsynet modregnet de forventede nye indtægter, som følge af det nye behov, der har givet anledning
til en nødvendig kapacitetsudvidelse.
Ved fastsættelsen af indtægtsrammen for 2018, har Forsyningstilsynet kun indregnet
omkostninger til afskrivninger og drift i omkostningsrammen, hvis disse overstiger de
nye indtægter, der er opstået som følge af investeringen. Det bemærkes, at aktiverne
indgår i forrentningsgrundlaget ultimo 2017 og dermed indgår i forrentningsrammen for
2018, jf. afsnit ovenfor.

DEN SPAREDE ALTERNATIVE INVESTERING VED UDSKIFTNING AF MÅLERE
Delelementet ”sparet alternativ investering”, som indgår i de historiske afgørelser for
forhøjelser som følge af udskiftning af målere, indeholder både forrentning og afskrivninger. Nedenfor beskrives, hvordan Forsyningstilsynet ved fastsættelse af omkostningsrammerne for 2018-2022 kan fjerne forrentningsdelen af den sparede alternativ
investering, som altså håndteres i en separat forrentningsramme.

HVAD ER DEN SPAREDE ALTERNATIVE INVESTERING?
Ifølge BEK 75/2019 (målerbekendtgørelsen) § 9, stk. 1-4, kan Forsyningstilsynet efter
ansøgning give forhøjelse af omkostningsramme og forrentningsgrundlag som følge af
dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i §§ 4-7, jf. § 2, stk. 1.
Under den gamle indtægtsrammeregulering (BEK 95/2016), blev denne meromkostning fastsat ved at summere fem delelementer:

Nye afskrivninger

Forrentning af nye afskrivninger

Nye omkostninger til drift af fjernaflæste målere

Modregning af sparede omkostninger til drift af ikke-fjernaflæste målere

Modregning af den sparede alternative investering
Af Energitilsynets afgørelse af den 29. maj 2015 fremgår det om modregning af den
sparede alternative investering, at
”Nutidsværdien af sparede omkostninger til den alternative investering fratrækkes årligt omkostningerne til den nye investering, da det er omkostninger, som netvirksomheden ved at installere i nye
fjernaflæste målere vil spare på de alternative investeringer i elektroniske ikke-fjernaflæste målere,
som netvirksomheden alligevel ville skulle have foretaget i takt med, at netvirksomhedens eksisterende
målere nåede deres levetid.
De sparede omkostninger til den alternative investering skal fratrækkes kompensationen for investeringen i fjernaflæste målere, da omkostningerne til den alternative investering generelt skal afholdes inden for netvirksomhedernes eksisterende indtægtsrammer.”
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Den sparede alternative investering bestod under den gamle regulering af både et afskrivningselement og et forrentningselement og blev fastsat baseret på følgende oplysninger:




restlevetiden af de demonterede målere
en standardiseret forudsætning om genanskaffelsesprisen for en ikke-elektronisk
måler
gældende forrentnings- og inflationssatser

Den sparede alternative investering blev fastsat ved først af finde nutidsværdien af den
sparede anlægssum til reinvestering i ikke-fjernaflæste målere for den 15-årige periode, hvor de fjernaflæste målere forventes at være levedygtige. Jo længere restlevetid
på de demonterede målere, jo længere ude i fremtiden ligger den alternative reinvestering i ikke-fjernaflæste målere, og jo mindre er derfor nutidsværdien af den sparede anlægssum.
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Herefter beregnes en annuitet af nutidsværdien for den sparede anlægssum over målernes levetid baseret på den gældende inflationskorrigerede forrentningssats (”IKFS”).
Den beregnede annuitet fratrækkes de årlige forhøjelser. På denne måde indregnedes
også en årlig forrentning af målerne i fastsættelsen af den årlige sparede alternative
investering.
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Endelig blev de enkelte års justeringer tillagt den forventede inflation. I nedenstående
beregningseksempel gennemgås de enkelte trin i beregningen af den sparede alternative investering.
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Beregningseksempel
100 ikke-fjernaflæste målere med en restlevetid på 5 år udskiftes til fjernaflæste målere i 2016.
Genanskaffelsesprisen for en ikke-fjernaflæst måler er fastsat til 926 kr., inflationen er sat til
0,5% og forrentningssatsen til 3,0%.
Først beregnes den sparede reinvestering af 100 ikke-fjernaflæste målere i 2021:
5
𝑺 𝒂
𝒊
𝒊
=
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∗
= .
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Herefter tilbagediskonteres beløbet til 2016 med den gældende forrentningssats for at få nutidsværdien:
.
= .
.
𝑁 𝑖
æ 𝑖
𝑖
𝑖 =
5
+ ,
Da målernes levetid er 15 år, beregnes alternativ-investeringens værdi også ud fra en 15-årig
tidshorisont. Nutidsværdien af den sparede reinvestering fratrækkes derfor nutidsværdien af en
evt. restværdi af den sparede reinvestering i år 15 for at få en ”netto”-nutidsværdi for den sparede anlægssum”:
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Herefter omdannes nutidsværdien til en årlig annuitetsydelse, hvor renten sættes til den inflationskorrigerede forrentningssats. På denne måde inkluderes forrentning også i værdien af den
sparede alternative investering:
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Da den sparede alternative investering er fastsat som en annuitet og indeholder såvel
et afskrivnings- som et forrentningselement, skal afskrivningselementet adskilles fra
forrentningselementet, således at der ved justering af omkostningsrammen i årene
2018-2022 for målere idriftsat i perioden 2014-2017 ikke modregnes forrentning af den
sparede alternative investering.

ADSKILLELSE AF FORRENTNINGSELEMENT OG AFSKRIVNINGSELEMENT
Formålet med den anvendte beregning er at udskille forrentningselementet fra de afgjorte modregninger for den sparede alternative investering for årene 2018-2022, men
derudover bibeholde de principper, der ligger til grund for fastsættelse af den sparede
alternative investering jf. Energitilsynets afgørelse af den 29. maj 2015.
Der anvendes fortsat nutidsværdien af den sparede anlægssum, som beregnes som
beskrevet ovenfor. I stedet for at omregne denne til en annuitet over 15 år (dvs. inkl.
forrentning), beregnes den årlige sparede alternative investering nu som en afskrivning, ved rent teknisk at dividere nutidsværdien af den alternative investering med
dens levetid på 15 år.
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Beregningseksempel (fortsat)
Nutidsværdien for den sparede anlægssum er 61.596 kr., jf. beregningseksemplet ovenfor. Den
årlige sparede alternative investering under ny regulering beregnes baseret på en 15-årig afskrivning af nutidsværdien for den sparede anlægssum:
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Den årlige sparede alternative investering skal således justeres med følgende inden den indgår i
omkostningsrammen i forbindelse med overgangen til ny regulering:
.
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hvilket i dette eksempel svarer til en 17% reduktion af den sparede alternative investering.
Nedenstående tabel illustrerer, hvordan forhøjelsen for de 100 udskiftede målere i eksempelberegningen opgøres under henholdsvis gammel regulering (2016-2017) og ny regulering (2018).

Nye afskrivninger
Nye driftsomkostninger
Forrentning af anlægsinvestering

2016

2017

2018

14.000

14.000

14.000

6.000

6.000

6.000

5.800

5.400

Sparede driftsomkostninger

-4.000

-4.000

-4.000

Sparet alternativ investering

-4.970

-4.970

-4.106

Indtægtsrammeforhøjelse (gammel reg.)

16.830

16.430

Omkostningsrammeforhøjelse (ny reg.)

11.030

Indgår i fastsættelse af forrentningsramme

4.200*

*Ved en historisk forrentningssats på 2,3% af de fjernaflæste måleres værdi ultimo 2017

