Den 4. november 2016

Økonomisk regulering af elnetvirksomhederne
(En del af opfølgning på El-reguleringsudvalget anbefalinger til en
fremtidssikret regulering af elsektoren)
Stemmeaftale
mellem
Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti
I forlængelse af aftale om en vækstpakke af juni 2014 og det besluttede effektiviseringsmål på op til
600 mio. kr. i 2020 har partierne indgået følgende aftale om rammer og principper for den
økonomiske regulering af netvirksomhederne. Aftalen erstatter tidligere aftaler på området.
Parterne er enige om, at formålet med en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne er at sikre
en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for forbrugerne og en fortsat høj
forsyningssikkerhed, der samtidig efterspørger ny og effektiv teknologi.
Parterne er enige om at lægge følgende principper til grund for en ny regulering:
1. Sammensætning af rammen for tilladte indtægter (indtægtsrammen)
Med henblik på at netvirksomhederne kan få dækket alle omkostninger til en effektiv drift og til
nødvendige investeringer, sammensættes indtægtsrammen af en omkostningsramme og en
forrentningsramme.
2. Regulering baseret på reelle udgifter
Rammen for den enkelte netvirksomheds omkostninger fastsættes på grundlag af de udgifter,
som netvirksomheden reelt har haft i den foregående reguleringsperiode. Dette indbefatter
blandt andet, at indtægtsrammen vil blive korrigeret ved opgavebortfald.
3. Flerårige reguleringsperioder
Indtægtsrammerne fastsættes for en flerårig reguleringsperiode, hvor de overordnede forhold i
reguleringen er låste, og hvor der kun foretages mindre og foruddefinerede justeringer i
indtægtsrammerne i løbet af reguleringsperioden. Perioderne skal skabe stabilitet i reguleringen
og sikkerhed for, at indhentning af ekstraordinære effektiviseringer har økonomisk værdi for
både virksomhed og forbrugere.
4. Markedsbaseret afkast

Netvirksomhederne skal kunne opnå et markedsbaseret, risikojusteret afkast af deres
investeringer i det omfang, de drives økonomisk effektivt. Afkastet i form af en forrentningssats
bliver fastsat som en Weighted Average Cost of Capital (WACC). Forrentningssatsen skal

understøtte en høj forsyningssikkerhed og skabe incitament til effektivisering til gavn for
forbrugerne.
5. Tilstrækkelig kvalitet
Reguleringen skal både understøtte effektivisering og høj kvalitet i form af høj
forsyningssikkerhed. Derfor pålægges netvirksomhederne fortsat en økonomisk sanktion ved
utilstrækkelig kvalitet i levering af el. Den økonomiske sanktion vil nu stige, hvis den
utilstrækkelige leveringskvalitet konstateres gentagne gange.
6. Benchmarking og effektiviseringskrav
På grundlag af resultaterne fra anvendelsen af en ny og opdateret benchmarkingmodel pålægges
ineffektive netvirksomheder et individuelt effektiviseringskrav. Desuden vil virksomhederne
have et incitament til at opnå ekstraordinære effektiviseringer ved, at de kan beholde gevinsten i
en hel reguleringsperiode. Hertil pålægges alle netvirksomheder et generelt effektiviseringskrav,
som svarer til produktivitetsudviklingen i relevante sektorer i Danmark, men med et
forsigtighedshensyn, så virksomhederne ikke pålægges effektiviseringskrav, der overstiger
potentialet i netvirksomhederne. Det er endvidere ikke hensigten med reguleringen, at der ved
pålæg af både et individuelt og et generelt effektiviseringskrav sker en dobbelttælling. Det
generelle effektiviseringskrav fastsættes af Energitilsynet på baggrund af en i bekendtgørelsen
nærmere beskrevet model, der forudgående fremlægges til drøftelse i aftalekredsen. Med
henblik på at give netvirksomheder råderum til - indenfor rammerne - selv at beslutte, hvordan
nettet kan drives bedst mulig, kan de selv vælge, om de vil indhente effektiviseringskravene på
drift eller på investeringer.
7. Effektiv teknologiudvikling
Reguleringen skal understøtte en sektor, som efterspørger effektiv ny teknologi ved, at
netvirksomhederne har incitament til at investere i de mest effektive løsninger, uden at
netselskaberne løber unødige økonomiske risici, der kan belaste forbrugerne med højere priser.
Der igangsættes derudover en analyse, som vil blive brugt til at tilvejebringe et grundlag for en
drøftelse om, hvorvidt der er potentiale for at arbejde henimod aftalebaseret regulering i bl.a.
elsektoren.
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