
 

Høringsnotat over vejledning til indsamling af 
leveringssikkerhedsdata 
 
Som det fremgår af Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 skal elnet-
selskaberne fra og med den 1. januar 2006 påbegynde registrering af leve-
ringssikkerhed. 
 
Den benchmarking af elnetselskaberne, der gennemføres af Energitilsynet i 
år 2007 og danner grundlag for fastsættelse af selskabsspecifikke effektivi-
seringskrav i år 2008, vil således både inddrage selskabernes omkostninger 
og leveringssikkerhed. 
 
Energitilsynets sekretariat har af Energitilsynet den 25. april 2005 fået be-
myndigelse til at udforme en vejledning til registrering af leveringssikker-
hed.  
 
I denne forbindelse har Energitilsynets sekretariat fået Dansk Energi Forsk-
ning og Udvikling (DEFU) til at udarbejde en vejledning til, hvordan leve-
ringssikkerhed skal registreres. Vejledningen, Indsamling af leveringssik-
kerhedsdata, kan findes på Energitilsynets hjemmeside 
(www.energitilsynet) under publikationer og derefter øvrigt.  
 
Den udarbejdede vejledning er gennemgået af DEFU og drøftet med selska-
berne på et seminar afholdt den 7. september 2005. Herefter blev vejlednin-
gen sendt i officiel høring hos selskaberne den 25. oktober 2005 med 
høringsfrist den 7. november 2005.  
 
Energitilsynets har drøftet flere af de praktiske problemstillinger, som frem-
hæves i høringssvarene, med DEFU og Dansk Energi med henblik på at få 
disse løst. 
 
Energitilsynets sekretariat har modtaget i alt 6 høringssvar fra henholdsvis 
Dansk Energi, TRE-FOR elnet, AKE net, SEAS-NVE, Energinet.dk og 
NESA.  
 
De indkomne høringssvar gennemgås i rækkefølge herunder. Til slut følger 
en opsummering. 
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Dansk Energi 
 
Dansk Energi fremhæver følgende problemstillinger: 
 
1) Som følge af det fremskredne tidspunkt for udsendelse af vejledningen 
har selskaberne ikke tid nok til at påbegynde registreringen pr. 1. januar 
2006.  
 
2) Flere selskaber har problemer med at opgøre antallet af afbrudte kunder. 
Således kender nogle selskaber kundeantallet opgjort på leveringspunkter, 
mens de ikke kender antallet af kunder forbundet til de enkelte lavspæn-
dingsudføringer. Andre selskaber kender ikke engang ikke antallet af kunder 
opgjort på leveringspunkter. 
 
3) Indhentning af relevant information hos montører og lignende er en stor 
opgave for selskaberne. 
 
4) Tilpasning af edb-systemer kan næppe nås til årsskiftet. 
 
5) Det er for restriktivt at gemme koblingslog og notater om kundehenven-
delser i 20 år. Kortere tid kan også gøre det. 
 
6) Vejledningen er ikke præcis nok i behandlingen af registrering af afbrud i 
formasket lavspændingsnet. 
 
7) Der bør udarbejdes en eksempelsamling til at understøtte den udarbejde 
vejledning. 
 
Energitilsynets sekretariat har følgende kommentarer til Dansk Energis hø-
ringssvar: 
 
Ad 1+3) Selskaberne har haft kendskab til vejledningen og dens indhold si-
den i sommers. Endvidere er registrering af leveringssikkerhed på lavspæn-
dingsnettet udsat til den 1. januar 2007, hvilket mindsker selskabernes ar-
bejdsbyrde med registrering af leveringssikkerhed fra 1. januar 2006 betyde-
ligt.  
 
Ad 2) Da det er forbundet med en betydelig arbejdsbyrde for selskaberne at 
opgøre antallet af afbrudte kunder, ændres vejledningen på følgende punkter 
med henblik på at reducere registreringsbyrden: 
 

• Kun antallet af afbrudte kunder skal registreres, mens antallet af de 
ikke-afbrudte kunder ikke skal registreres. Dog skal summen af alle 
kunder dog fortsat registreres. 

 
• Antallet af kunder skal opgøres hvert 3. år frem for hvert år. 
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• Det vil ikke være muligt for alle selskaber at opgøre kundeantallet 
ved optælling. Derfor må der i en overgangsfase forventes en estime-
ring af antal kunder. De selskaber som ikke kan optælle kundeantal-
let må ansøge Energitilsynet om tilladelse til estimering af kundean-
tallet på anden vis. En sådan ansøgning skal indeholde en beskrivel-
se af den ønskede metode til estimering af kundeantallet og inden 
den 1. februar 2006 være indsendt til Energitilsynet, som herefter vil 
behandle ansøgningen og vurdere metoden.  

 
Ad 4) Energitilsynets sekretariat er opmærksom på, at nogle selskaber ikke 
kan nå at tilrette edb-systemer inden årsskiftet. Af denne grund må der på-
regnes længere tid til at foretage registreringen i en overgangsperiode. Såle-
des har Energitilsynets sekretariat udsat tidsfristen på 4 uger for at udarbejde 
en fejlrapport indtil 1. januar 2007. Således er der ingen tidsfrist for udar-
bejdelse af fejlrapporter i år 2006 og derfor større handlefrihed for selska-
berne til at håndtere registreringsproblemer i indfasningsperioden. Dog skal 
alle afbrud forekommet i år 2006 være registreret inden udgangen af januar 
2007. 
 
Ad 5) Afbrudsdata skal gemmes i 20 år, mens anden dokumentation (herun-
der koblingslog mm.) skal gemmes i 5 år. DEFU støtter denne fremgangs-
måde ud fra deres erfaring med håndtering af fejl- og afbrudsstatistik. 
 
Ad 6) Problemet bliver primært aktuelt fra og med 1. januar 2007, hvor re-
gistrering på lavspændingsniveau skal foretages. Selskaber som ikke har 
kendskab til kundernes tilslutningsforhold i lavspændingsnettene må ansøge 
Energitilsynet om tilladelse til at estimering af kundeantallet på anden vis. 
En sådan ansøgning skal indeholde en beskrivelse af den ønskede metode til 
estimering af kundeantallet og inden den 1. januar 2007 være indsendt til 
Energitilsynet, som herefter vil behandle ansøgningen og vurdere metoden.  
 
Ad 7) På opfølgning af bl.a. Dansk Energi vil Energitilsynets sekretariat 
iværksætte udarbejdelsen af en eksempelsamling, så misforståelser af be-
greber og definitioner så vidt muligt undgås. Eksempelsamlingen forventes 
udarbejdet i 1. kvartal 2006. Eksempelsamlingen, vil ligesom vejledningen, 
blive opdateret kvartalsvis på baggrund af selskabernes henvendelser. 
 
TRE-FOR El-net 
 
TRE-FOR El-net fremhæver følgende problemstillinger: 
 
1) TRE-FOR El-net mangler at registrere antallet af kunder tilknyttet over 
halvdelen af deres kabelskabe. I denne forbindelse søger TRE-FOR El-net 
tilladelse til at estimere antallet af afbrudte kunder ud fra teoretisk kobling 
mellem sit afregningssystem og de tekniske kort (kundernes geografisk 
placering). 
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2) Som følge af Energitilsynets krav om registrering af antal afbrudte kun-
der i lavspændingsnettet, skal TRE-FOR El-net pr. 1. januar 2007 have op-
talt antallet af kunder tilsluttet de enkelte kabelskabe. Dette vil koste brug af 
20 montører samt af 3 tekniske tegnere i et helt kalenderår. TRE-FOR El-net 
ønsker indtægtsrammen udvidet som følge heraf. 
 
Energitilsynets sekretariat har følgende kommentarer til TRE-FOR El-nets 
høringssvar: 
 
Ad 1) Energitilsynets sekretariat kan imødekomme TRE-FOR El-nets ønske 
om estimering, frem for registrering, af antal kunder i år 2006, da dette kan 
lette registreringsbyrden. Når antallet af kunder tilknyttet kabelskabene er 
talt op, bør denne opgørelse dog benyttes frem for det estimerede antal kun-
der. 
  
Ad 2) Ansøgninger vedrørende forhøjelse af indtægtsrammen vil blive be-
handlet af Energitilsynet.    
 
AKE net 
AKE net fremhæver følgende problemstillinger: 
 
1) Det er unødvendigt at opgøre kundeantallet hvert år.  
 
2) Det bør kun være et krav at opgøre antallet af afbrudte kunder, frem for at 
opgøre alle kunder. 
 
3) 1. januar 2006 er en stram tidsfrist og det er ikke muligt at tilrette 
EDB/GIS systemerne så hurtigt. Således må beregningerne i år 2006 i stedet 
foretages manuelt.  
 
4) Hele registreringen på alle spændingsniveauer bør udsættes til 1. januar 
2007. 
 
Energitilsynets sekretariat har følgende kommentarer til AKE nets hørings-
svar: 
 
Ad 1) Energitilsynets sekretariat er enig i, at det er et for restriktivt krav at 
registrere alle kundeantallet hvert år. Kravet vil blive ændret til at omfatte 
en optælling af kunder hvert 3. år. På denne måde reduceres selskabernes 
arbejde med at opgøre antallet af afbrudte kunder. 
 
Ad 2) Det vil blive præciseret i vejledningen, at kravet kun omfatter afbrud-
te kunder. Dog skal summen af alle kunder også oplyses med henblik på at 
kunne foretage en vægtning. 
 
Ad 3) Kravet om tidsfrist på 4 uger for udarbejdelse af afbrudsrapporter ud-
skydes til 1. januar 2007. Således er der ingen tidsfrist på 4 uger i år 2006, 



 5 
 
 

dog skal alle afbrud forekommet i år 2006 være registreret inden ultimo ja-
nuar 2007. 
 
Ad 4) For at imødekomme selskaberne, er registrering af leveringssikkerhed 
på lavspændingsniveau udsat til 1. januar 2007. Set i lyset af, at den største 
registreringsbyrde vurderes at ligge i registrering af leveringssikkerhed på 
lavspændingsniveau, bør selskaberne i store træk have mulighed for at på-
begynde registrering på mellem- og højspændingsniveau. Endvidere er der 
foretaget flere tiltag med hensyn til opgørelse af kundeantal (se ovenfor) 
med henblik på at mindske selskabernes registreringsbyrde herved. Energi-
tilsynets sekretariat er dog opmærksom på, at der i enkelte tilfælde kan fore-
komme vanskeligheder med registreringerne. 
 
SEAS-NVE 
SEAS-NVE fremhæver følgende problemstillinger: 
 
1) SEAS-NVE giver udtryk for, at det er unødvendigt og omkostningskræ-
vende at gemme afbrudsrapporter i 20 år.  
 
2) Det er ikke fornuftigt at registrere kundehenvendelser i et separat system. 
Afbrudsrapportering vil blive dannet på grundlag af registrerede kundehen-
vendelser og meldinger fra mandskabet i marken.  
 
3) Håndteringen af udvidelse af afbrudshændelser vil ikke fungere i praksis. 
Det er for teoretisk og administrativt tungt. 
 
4) SEAS-NVE er i tvivl om der i vejledningen er taget højde for, at omkob-
lingstilstanden i 10 kV nettet bevirker, at afbrudsvarigheden for de berørte 
kunder ikke altid er ens. 
 
5) Registrering af antal kunder berørt af afbrud i 0,4 kV nettet vil ofte bero 
på et skøn, da der ikke findes ”automatiske beregningsmuligheder” hertil. 
 
Energitilsynets sekretariat har følgende kommentarer til SEAS-NVEs 
høringssvar: 
 
Ad 1) Under rådføring med DEFU er det besluttet, at afbrudsrapporter skal 
gemmes i 20 år, mens koblingslog og andre former for information kun skal 
gemmes i 5 år. 
 
Ad 2) Kravet om at registrere kundehenvendelser i et separat system bort-
falder. 
 
Ad 3) Som følge af at det kan være svært at forstå vejledningen på dette 
punkt, vil der blive udarbejdet en eksempelsamling, hvori det fremgår hvor-
dan udvidelse af afbrudshændelser skal håndteres. 
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Ad 4) Det vil i vejledningen blive præciseret, at afbrudsvarigheden på 10-20 
kV niveau vil være forskellig som følge af omkoblinger i nettet i tilfælde af 
fejl. Endvidere vil der blive udarbejdet en eksempelsamling hvor problem-
stillingen vil blive illustreret. 
 
Ad 5) Registreringen skal foretages manuelt hvis automatisk registrering ik-
ke er muligt. Registrering påbegyndes pr. 1. januar 2007.  
 
Energinet.dk 
Energinet.dk har ingen kommentarer til den udsendte vejledning. 
 
NESA  
NESA fremhæver følgende problemstilling: 
 
I lyset af at definitioner og betegnelser i vejledningen er uklare, er der et 
markant behov for at materialets skemaer bliver selvforklarende og følges 
op af eksempelsamling, hvor en række afbrudsscenarier gennemgås i detal-
jer. 
 
Energitilsynets sekretariat har følgende kommentarer til NESAs hørings-
svar: 
 
Energitilsynets sekretariat vil snarest muligt iværksætte udarbejdelse af en 
eksempelsamling. 
 
Opsummering  
De indkomne høringssvar har givet anledning til følgende ændringer i vej-
ledningen efter konsultation med Energitilsynets sekretariats rådgivere og 
efter drøftelse med Dansk Energi: 
 

• Kundeantallet skal registreres hvert 3. år. Således frafaldes kravet 
om at registrere kundeantallet hvert år.  

 
• Det præciseres, at alene antallet af afbrudte kunder skal registreres, 

mens det ikke er et krav at registrere antallet af ikke-afbrudte kunder. 
Dog skal summen af alle netselskabets kunder oplyses med henblik 
på at kunne foretage en vægtning afbruddene. 

 
• Kravet om tidsfrist på 4 uger for udarbejdelse af afbrudsrapporter 

udskydes til 1. januar 2007. Således er der ingen tidsfrist på 4 uger i 
år 2006, dog skal alle afbrud forekommet i år 2006 være registreret 
inden ultimo januar 2007. 

 
• Kravet om at registrere kundehenvendelser i et separat system bort-

falder. 
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• Det vil ikke være muligt for alle selskaber at opgøre kundeantallet 
ved optælling (registrering) pr. 1. januar 2006. De selskaber som ik-
ke kan optælle kundeantallet må ansøge Energitilsynet om tilladelse 
til estimering af kundeantallet på anden vis. En sådan ansøgning skal 
indeholde en beskrivelse af den ønskede metode til estimering af 
kundeantallet og inden den 1. februar 2006 være indsendt til Energi-
tilsynet, som herefter vil behandle ansøgningen og vurdere metoden. 

 
• Alene afbrudsrapporter skal gemmes i 20 år, mens anden dokumen-

tation (herunder koblingslog mm.) skal gemmes i 5 år. 
 

• Som supplement til vejledningen vil der blive udarbejdet en sigende 
eksempelsamling med henblik på at undgå misforståelser af vejled-
ningstekstens begreber og definitioner. Eksempelsamlingen forven-
tes udarbejdet i 1. kvartal 2006. Eksempelsamlingen, vil ligesom 
vejledningen, blive opdateret kvartalsvis på baggrund af selskaber-
nes henvendelser. 

 
 
De ovenstående ændringer i vejledningen er indført med henblik på at redu-
cere selskabernes arbejdsbyrde i forbindelse med registreringen. Af samme 
årsag blev det efter seminaret den 7. september 2005 besluttet at udsætte re-
gistrering af leveringssikkerhed på lavspændingsniveau. 
 
Således er det Energitilsynets sekretariats holdning, at det bør være muligt 
for selskaberne at påbegynde registrering af leveringssikkerhedsdata fra og 
med 1. januar 2006. Dette skal ses i lyset af, at det længe har været kendt for 
selskaberne, at leveringssikkerhed skal registreres pr. 1. januar 2006. Endvi-
dere har selskaberne haft kendskab til Energitilsynets tanker vedrørende re-
gistrering siden 25. april 2005.  
 
Endelig er det sekretariatets opfattelse, at der altid ved indførelse af ny regu-
lering vil være overgangsproblemstillinger, der må løses hen ad vejen. 


