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ENERGISPAREBENCMARK 2017  

 

 

Net- og distributionsvirksomhederne på elnet-, naturgas- og fjernvarmeområdet 

har for 2017 afholdt 1.250,8 mio. kr. i omkostninger til realisering af energibespa-

relser. 

 

Net- og distributionsvirksomhederne har realiseret besparelser svarende til 2,733 

mio. kWh i 2017. Hvis besparelserne opgøres inklusiv korrektioner for forgående 

år, så er der opnået besparelser på 2,669 mio. kWh. Korrektioner af energibespa-

relser kan fx ske, hvis et projekt underkendes af Energistyrelsen. I tidligere 

benchmark har tallet for energibesparelser været inklusiv korrektioner. Forsy-

ningstilsynet har i år valgt at medtage begge tal. 

 

Net- og distributionsvirksomhederne har med udgangspunkt i de korrigerede ener-

gibesparelser haft gennemsnitlige omkostninger på 46,9 øre/ kWh. Til sammenlig-

ning var gennemsnitsomkostningerne i 2016 på 49,1 øre/ kWh. Energibesparelser-

ne er herved bliver realiseret 2,2 øre/ kWh billigere. Det er et fald på 4,5 pct. 

TABEL 1 | ENERGISPAREINDSATSEN I 2017 

 Omkostninger 

(mio. kr.) 

Realiseret 

besparelse 

(mio. kWh) 

 Korrigeret 

besparelse 

(mio. kWh) 

Gennemsnits-

omkostninger 

ekskl. 

korrektioner 

(øre/ kWh) 

Gennemsnits-

omkostninger 

inkl. 

korrektioner 

(øre/ kWh) 

Elnetvirksomheder 350,1 751,2 711,8 46,6 49,2 

Naturgasvirksomheder 464,3 1.016,7 1.014,3 45,7 45,8 

 

Fjernvarmevirksomheder 436,5 965,3 

 

942,5 45,2 

 

46,3 

I alt  1.250,8 2.733,2 2.668,6 45,8 46,9 

Kilde: Virksomhedernes indberettede tal til Forsyningstilsynet og Energistyrelsen 

 



 
Side 2/2 

Af tabellen fremgår, at naturgasvirkomhederne har haft de laveste omkostninger til 

at opnå energibesparelser i 2017. Fjernvarmevirksomhederne gennemsnitlige om-

kostninger til realisering af energibesparelser var 46,3 øre/ kWh inklusiv korrekti-

oner og 45,2 øre/ kWh eksklusiv korrektioner. Elnetvirksomhederne har været 

dyrest med omkostninger på 49,2 øre/ kWh inklusiv korrektioner og 46,6 øre/ 

kWh eksklusiv korrektioner. 

TABEL 2 | OMKOSTNINGER PR. KWH FOR ENERGISPAREORDNINGEN I PERIODEN 

2010-17 (INKLUSIV KORREKTIONER) 

 2010 

(primo året) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Elnetvirksomheder 41,8 45,3 46,5 53,9 51,7 49,2 

Naturgasvirksomheder 

42,0 40,5 41,0 46,9 45,7 

 

45,8 

Fjernvarmevirksomheder 

28,6 35,1 38,5 45,6 48,5 

 

46,3 

I alt  37,3 40,8 42,1 49,6 49,1 46,9 

Kilde: Virksomhedernes indberettede tal til Forsyningstilsynet og Energistyrelsen 

Note: Opgjort i løbende priser 

 

Elnet- og fjernvarmevirksomhedernes omkostninger er faldet i år, mens naturgas-

virksomhederne har haft en lille stigning. Forskellen i gennemsnitlige omkostnin-

ger imellem de tre brancher er mindre i år end har været tidligere.  

 

I perioden 2010 til 2017 er den gennemsnitlige pris pr. kWh steget med 25,7 pct., 

som svarer til en årlig stigning på 3,3 pct. I de sidste to år fra 2015 til 2017 har der 

været en udvikling med prisfald. 

 

Det skal ved sammenligning over perioden tages forbehold for, at der er mindre 

forskelle i beregningsgrundlaget imellem de enkelte år.   

 

Forsyningstilsynet vil senere i år offentliggøre en analyserapport af net- og distri-

butionsvirksomhederne energispareindsats for 2017. 

 


