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Eftersyn af reguleringen af den danske elforsyning 

- øget effektivisering i el-netvirksomhederne via økonomisk regulering 

 

I Vores energi lægges der op til et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elfor-

syningssektor, der bl.a. vil sætte fokus på økonomisk regulering af netselskaberne.  

 

Individuelle effektiviseringskrav 

Energitilsynet udmelder i dag individuelle effektiviseringskrav til netvirksomhederne på bag-

grund af en benchmarking af virksomhederne. De individuelle effektiviseringskrav udmeldes 

på baggrund af benchmarkanalyser af selskabernes driftsomkostninger.  

 

Benchmark-analyser fra Energitilsynet peger på, at der kan opnås besparelser på op til 700 

mio. kr. i alt, hvis alle netvirksomheder havde samme effektivitet som de mest effektive. Ak-

tuelt udsteder Energitilsynet samlet effektiviseringskrav til de mindre effektive virksomheder 

på ca. 100 mio. kr. årligt. Energitilsynets effektiviseringskrav retter sig mod indtægtsrammen 

og fører på sigt til lavere tariffer i de mindst effektive virksomheder. Det slår imidlertid ikke 

umiddelbart igennem for alle, fordi nogle selskaber frivilligt har valgt at give kunderne rabat 

ved  ikke at opkræve den fulde indtægtsramme.  

 

Energitilsynets benchmarking udmøntes alene i forhold til ca. 2 mia. kr. af de 3 mia. kr. 

driftsomkostninger. De resterende driftsomkostninger på ca. 1 mia. kr., som omfatter omkost-

ninger til nettab og visse såkaldt ekstraordinære omkostninger, er ikke i dag omfattet af 

benchmarkingen, fordi Energitilsynet betragter disse omkostninger som ikke-påvirkelige.  

 

Generelle effektiviseringskrav 

Som følge af ELFOR aftalen blev der fra 2005 indført en ny økonomisk regulering for net-

selskaberne, som fastfrøs tarifferne på niveauet fra 2004. Med ændringen blev den tidligere 

bundne kapital givet fri, og staten fik vederlagsfrit overdraget de systemansvarlige virksom-

heder. Det indebar, at virksomhedernes forrentningsprocent faldt, da den nu skulle beregnes 

på grundlag af den samlede kapital og ikke som hidtil af indskudskapitalen. For at fremme 

netvirksomhedernes mulighed for at forbedre deres forrentning af den samlede kapital blev de 

generelle effektiviseringskrav suspenderet i 2005, mens et benchmarkingsystem med indivi-

duelle effektiviseringskrav blev videreført. I lyset af, at et stigende antal netvirksomheder har 

nået eller er nær ved at nå det tilladte forrentningsloft, er der behov for at overveje, hvordan 

en fortsat effektivisering kan fremmes. Fx vil et årligt generelt effektiviseringskrav på 2 pct. 
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af netvirksomhedernes påvirkelige omkostninger fra 2013 give en årlig besparelse på ca. 300 

mio. kr. i 2020 (forudsætter lovændring).  

 

Der er flere forskellige muligheder for at fremme effektivisering af netselskaberne, hvilket 

kan konkretiseres som del af det planlagte eftersyn af reguleringen på energiområdet. Det 

vurderes på den baggrund realistisk at realisere en besparelse på ca. 300 mio. kr. i 2020.  

 

 

 


