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Høringssvar vedrørende benchmarkingmodel 

Generelle bemærkninger 

Forsyningssektoren har stor betydning for den danske samfundsøkonomi og for danske virksom-

heders konkurrenceevne. Dansk Erhverv ønsker, at netselskabernes aktiviteter koncentrerer sig 

om på den ene side at sikre konkurrencedygtige forbrugerpriser og høj forsyningssikkerhed på 

både kort og langt sigt og på den anden side at se ind i fremtiden og arbejde for at infrastrukturen 

omstilles til at kunne håndtere elektrificeringen af energisystemet i Danmark. 

 

El-forsyningsselskaber er naturlige monopoler, og derfor er der brug for en regulering, der skal 

bibringe sektoren de samme incitamenter til effektivisering, omkostningseffektivitet og optimale 

investeringer, som gør sig gældende i sektorer, hvor der er konkurrence. 

 

Dansk Erhverv ønsker, at reguleringen af elsektoren skal varetage og balancere to hensyn. Dels 

skal reguleringen være ambitiøs og skabe et stærkt incitament for selskaberne til at effektivisere 

og give forbrugerne konkurrencedygtige elpriser, dels skal sektoren have incitament til at foretage 

de investeringer, der er nødvendige for at sikre en høj forsyningssikkerhed på langt sigt, hvor der 

ventes en stigende elektrificering og betydeligt mere vedvarende energi med de udfordringer det 

fører med sig.  

 

Det giver således ikke mening ensidigt at forfølge kortsigtede effektiviseringsgevinster, hvis det 

måtte ske på bekostning af hensynet til et velfungerende og tilstrækkeligt elnet på længere sigt.  

 

Det er afgørende, at effektiviseringskravene til netselskaberne ikke går ud over de investeringer, 

der er nødvendige for forsyningssikkerhed og selskabernes evne til at levere passende kvalitet. 

Det er derfor nødvendigt, at der er en robust benchmarkingmodel, der identificerer retvisende ef-

fektiviseringspotentialer for eldistributionsselskaberne, og at den usikkerhed, der er forbundet 

med benchmarking håndteres ved tilstrækkelige forsigtighedshensyn. 

 

Dansk Erhverv påpegede i sit første høringssvar, at den nye benchmarkingmodel identificerer et 

bemærkelsesværdigt højt effektiviseringspotentiale sammenlignet med tidligere analyser fra fx 

Copenhagen Economics og McKinsey. Hertil er de modelberegnede indikationer af netvirksomhe-

dernes effektiviseringspotentialer i mange tilfælde overraskende, og det er bemærkelsesværdigt, 
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at mange af de små selskaber får de procentvis mindste effektiviseringspotentialer, mens de store 

selskaber ofte får de største. Det kunne tyde på en indbygget uhensigtsmæssig skævhed i model-

len, der tilgodeser mindre selskaber, og det bør undersøges, om der skulle være en sådan skæv-

hed. 

 

Dansk Erhverv opfordrede Forsyningstilsynet til at sikre sig, at modelresultatet er robust, så ef-

fektiviseringskravene til netselskaberne fastlægges på et sagligt og realistisk grundlag, og til fort-

sat at være lydhør over for de synspunkter og kommentarer, som elsektorens aktører har om mo-

dellen på baggrund af deres praktiske indsigt i sektorens forhold. 

 

Forsyningstilsynet har gennemført en række fornuftige ændringer af den reviderede benchmar-

kingmodel – blandt andet benyttes nu flere af de centrale anbefalinger, som benchmarkekspert-

udvalget kom frem til, såsom eksempelvis en ”Bedst af to tilgang”, der er én af flere måder til at 

kontrollere for noget af den usikkerhed, som altid vil være til stede. 

 

Det er Dansk Erhvervs holdning, at modellen skal være tilstrækkelig færdigudviklet, hvis den skal 

bruges til at til at udstede effektiviseringskrav. Forsyningstilsynet bør overveje, om modellen er 

tilstrækkelig klar, eller om effektiviseringskravene i dette overgangsår kunne fastlægges på en 

mere mekanisk måde i henhold til de muligheder, som lovgivningen giver. 

Med venlig hilsen 

Søren Büchmann Petersen 

Energipolitik chef 


