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1. INDLEDNING 

Denne vejledning beskriver, hvornår og hvordan indberetning af afbrudsdata til Forsy-

ningstilsynets årlige benchmarking af elnetvirksomhedernes leveringskvalitet skal fore-

tages. Vejledningen indeholder en række eksempler med henblik på at anskueliggøre 

forståelsen af vejledningen og indberetning af afbrudsdata til Forsyningstilsynet.  

 

Afbrud der har fundet sted fra og med 1. januar 2017 skal indrapporteres i henhold til 

denne vejledning. Vejledningen er gældende for de indberetninger, der skal foretages i 

2018 og fremadrettet. 

 

Netvirksomhederne skal indberette afbrudsdata til Energitilsynet i 2018 i henhold til 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomhederne nr. 1594 af den 18. de-

cember 2017. Det fremgår heraf, at Forsyningstilsynet i 2018 på baggrund af bench-

marking af leveringskvalitet skal udmelde effektiviseringskrav for netvirksomhedernes 

leveringskvalitet med virkning for 2019.  

 

Benchmarkingen er baseret på oplysninger fra netvirksomheden, som indsendes til 

Sekretariatet for Energitilsynet. Fristen for at indberette afbrudsdata til Energitilsynet er 

den 31. marts 2018. 

 

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med indberetningen, som ikke kan findes svar på i 

vejledningen, er netvirksomhederne velkommen til at kontakte Forsyningstilsynet for 

yderligere vejledning. 
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2. TERMINOLOGI 

BEVILLINGSOMRÅDE 

Det beskrevne område som er fastsat i bevillingen for netvirksomheden udstedt i med-

før af elforsyningslovens kapitel 8. 
 

ENAO 
ENergiAnmeldelse Online er Forsyningstilsynets elektroniske anmeldelsessystem til 

el- og varmeforsyningsvirksomheder - deraf navnet ENAO. 

 

FORBRUGER 

Forbruger af elektricitet, der mod betaling, er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. 

 

FØLGEAFBRUD 

Efterfølgende (evt. gentagende) afbrud af én eller flere kunder som følge af fx fejlsøg-

ning, omlægninger i nettet, til-/frakobling af reserveforsyningsanlæg eller ved midlerti-

dig eller permanent reparation af en fejlramt anlægsdel, forudsat at alle (efterfølgende) 

afbrud kan henføres til samme initierende fejl eller driftsforstyrrelse eller er en direkte 

følgevirkning heraf fx fejlsøgning eller efterfølgende reparationsarbejde. Afbruddet 

omfatter kun kunder, som var berørt af den initierende hændelse. 

 

KUNDE 

Forbruger eller producent af elektricitet, der mod betaling er tilsluttet det kollektive 

elforsyningsnet. Som kunde betragtes enhver, der disponerer over en installation iden-

tificeret ved et aftagenummer.  

 

I forbindelse med indberetningen bør indberetter være særlig opmærksom på følgen-

de: 

 

 ”Kunder” er opdelt i hhv. forbrugere og producenter, jf. definitioner heraf i indevæ-

rende afsnit. 

 Flere kunder forsynet via samme stikledning optælles som flere kunder. 

 En kunde med f.eks. to aftagenumre (købs- og salgsmåler) er at betragte i denne 

sammenhæng som to kunder.  

 Kunder, der er tilsluttet med en midlertidig tilslutning til det kollektive elforsynings-

net i mindre end 1 uge (7 x 24 timer), fritages som kunde i afbrudsstatistikken, idet 

det vil være af stor administrativ byrde at redegøre for alle sådanne midlertidige 

tilslutninger. Derved er denne type midlertidige kundetilslutninger således ikke 

omfattet indberetning iht. denne vejledning. 

 

KUNDEAFBRUD 

Manglende forsyning af el til én kunde. Én afbrydelse af forsyningen til én kunde sva-

rer således til ét afbrud. To uafhængige hændelser, hvor samme kunde mister forsy-

ningen, svarer til to afbrud. Én hændelse, hvor forsyningen forsvinder til 10 forskellige 

kunder, svarer til 10 afbrud. 
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KUNDETAL 

Kundetallet er det samlede antal kunder pr. statistikområde. Kundetallet opgøres både 

samlet og opdelt for hhv. forbrugere og producenter.  

 

NETVIRKSOMHED 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet, jf. § 5, nr. 14 i elforsyningsloven. 

 

PRODUCENTER 

Producent af elektricitet, der mod betaling er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. 

Ved producenter forstås elproducerende kunder, der ikke har forbrug ud over det, der 

normalt er nødvendigt for drift, eftersyn og vedligeholdelse af det elproducerende an-

læg. Kunder med husstandsbaserede produktionsanlæg (fx nettoafregnede solcellean-

læg eller husstandsvindmøller) regnes ikke som producenter. 

 

Producenter blev tidligere af Forsyningstilsynet betegnet som ”Kunder med særlige 

vilkår”.  

 

STATISTIKOMRÅDE 

Geografisk og teknisk afgrænset område inden for netvirksomhedens bevillingsområ-

de, for hvilket der føres selvstændig statistik. 

 

Der skelnes mellem følgende statistikområder: 

 

 25-99 kV 

 1-24 kV 

 0,4 kV 

 

Den geografiske grænse mellem to statistikområder går ved ejergrænsen til en nabo-

virksomheds bevillingsområde eller ved overgang til kundeinstallationer på samme 

spændingsniveau.  

 

Den tekniske grænse går normalt ved transformation til højere eller lavere spændings-

niveau. Hvis den samme netvirksomhed f.eks. har bevilling til et 1-24 kV og et 25-99 

kV net i samme geografiske område, betragtes dette som to statistikområder
1
. 

 

STAMDATA 

Elnetvirksomhedens navn og nummer
2
 samt kundetal og km elnet for hvert statistikom-

råde i netvirksomhedens bevillingsområde. 

 

 

 

 
1 For en mere detaljeret beskrivelse henvises til Forsyningstilsynets vejledning for indberetning af netkompo-

nenter.  

2 L.nr. er en fælles nummerering af netvirksomhederne struktureret efter deres geografiske placering i landet – 

startende i Nordjylland og sluttende på Bornholm. 
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3. INDBERETNING AF DATA FOR LEVERINGSKVALITET 

Hver elnetvirksomhed indberetter data for alle statistikområder i netvirksomhedens 

bevillingsområde for det seneste hele kalenderår. Elnetvirksomheden indberetter 

stamdata samt kundeafbrud elektronisk i ENAO, som beskrives i dette afsnit Forsy-

ningstilsynet skal på forlangende have udskrift eller elektronisk dataudtræk af samtlige 

oplysninger i de detaljerede afbrudsrapporter. 

 

Uanset om en elnetvirksomheden i et år ikke oplever afbrudshændelser/kundeafbrud, 

skal virksomheden foretage indberetning af stamdata til Forsyningstilsynet, jf. afsnit 

3.3.  

 

Tilgang til indberetning i ENAO findes på følgende link:  

https://enao.forsyningstilsynet.dk 

3.1. INDBERETNINGSFRIST 

Indberetningsfristen for indrapportering af data til benchmarking af netvirksomheder-

nes leveringskvalitet er som angivet på Forsyningstilsynets hjemmeside 31. marts 

2018. 

3.2. OVERSIGT OVER INDBERETNINGSSKEMAER 

Når indberetningsblanketten for leveringskvalitet er valgt
3
, fremkommer der en oversigt 

over de underliggende skemaer i panelet til venstre på skærmen. I panelet kan virk-

somheden følge med i, hvilke skemaer der er udfyldt og se, hvis der opstår fejl.  

 

Indberetningsblanketten omhandler 3 forskellige skemaer hhv. skema 1, som bruges til 

indberetning for afbrudshyppighed og varighed på aggregeret niveau, skema 2, der 

anvendes til afbrudshyppighed på enkeltkundeniveau samt skema 3, som bruges til 

indberetning af afbrudsvarighed på enkeltkundeniveau.  

 

 Skema 1: 

a) Lavspænding (0,4 kV) 

b) 1-24 kV 

c) 25-99 kV 

 

 Skema 2: 

d) Lavspænding (0,4 kV) 

e) 1-24 kV 

 

 Skema 3: 

f) Lavspænding (0,4 kV) 

g) 1-24 kV 

 

  

 
3 For nærmere beskrivelse henvises til vejledningen ”Kom godt i gang med ENAO”. 

https://enao.forsyningstilsynet.dk/
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Kun de relevante skemaer skal udfyldes. Dette medfører, at en netvirksomhed, som 

kun har net i statistikområdet 25-99 kV, skal udfylde ét skema (punkt c i skema 1). Har 

netvirksomheden net i statistikområderne Lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV, vil det 

betyde, at alle skemaer skal udfyldes (punkt a-b og d-g i listen ovenfor). 

3.3. INDBERETNING AF STAMDATA 

Stamdata er oplysninger om netvirksomhedens navn og nummer, samt generelle op-

lysninger om forbrugere og antal km net på det pågældende spændingsniveau. 

 

Oplysninger om netvirksomhedens navn og nummer, er på forhånd indtastet i ENAO. 

Disse felter vil automatisk være udfyldt i alle skemaer.  

 

Stamdata for kategorierne ”forbrugere i alt”, ”producenter i alt” og ”antal km net” skal 

udfyldes for de pågældende spændingsniveauer. Udfyldes disse felter eksempelvis i 

skema 1 for Lavspænding (0,4kV), så vil disse oplysninger automatisk overføres til 

skema 2 og skema 3 for dette spændingsniveau, og så fremdeles. 

TABEL 1 | STAMDATA 
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3.3.1. KUNDETAL 

I forbindelse med den årlige indrapportering til Forsyningstilsynet oplyses det samlede 

antal kunder, som er tilsluttet nettet i hvert statistikområde. 
 

Kundetallet skal indberettes for hvert af de statistikområder, hvor netvirksomheden har 

net.  

 

Kundetallet opgøres aggregeret. Kundetallet for et givet statistikområde skal således 

indeholde alle kunder, der er tilsluttet nettet i det pågældende statistikområde samt alle 

kunder, der er tilsluttet de hertil underliggende net, og som vil blive berørt af et eventu-

elt afbrud på det pågældende net. Har en netvirksomhed f.eks. net på Lavspænding 

(0,4 kV) samt 1-24 kV, skal der således i kundetallet for 1-24 kV som hovedregel med-

tælles kunderne fra Lavspænding (0,4 kV). Ligeledes skal en netvirksomhed, som 

eksempelvis kun har net på 25-99 kV, i kundetallet medtælle alle kunder på underlig-

gende net uafhængigt af bevillingsindehavende netvirksomhed. 

 

I praksis betyder dette: 

 

 at en indberetning af 0 kunder samt km net >0 for et givet statistikområde i hoved-

reglen vil være forkert. Hvis en netvirksomhed f.eks. har net i statistikområdet 1-

24 kV uden at have nogle kunder tilsluttet direkte på dette statistikområde, vil 

kundetallet for 1-24 kV som udgangspunkt svare til kundetallet på Lavspænding 

(0,4 kV). 

 at kundetallet, som udgangspunkt altid vil være mindst lige så højt for overliggen-

de statistikområder i netvirksomhedens bevillingsområde
4
. Kundetallet på 1-24 kV 

vil således f.eks. være mindst lige stort som kundetallet på Lavspænding (0,4 kV).  

 

I det samlede kundetal indgår alle kunder, dvs. både forbrugere og producenter. Der-

udover skal fordelingen af det samlede antal kunder på forbrugere og producenter 

også indberettes. Dette angives i indberetningsskemaet ud for ”heraf antal forbrugere i 

alt” samt ”heraf antal producenter i alt”. 

 

Det samlede kundetal pr. år i hvert statistikområde opgøres som antallet af kunder pr. 

31. december. 

  

 
4 Dette vil dog ikke altid være tilfældet. Hvis eksempelvist en elnetvirksomhed med net på Lavspænding (0,4 

kV) samt 1-24 kV kun ejer en del af de overliggende 1-24 kV-net (f.eks. pga. en fusion), kan kundetallet på 

Lavspænding (0,4 kV) godt være højere end på 1-24 kV. 
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3.3.2. KILOMETER NET 

”Km net” beregnes ud fra summen af netkomponenterne
5
 på de enkelte spændingsni-

veauer, som det er angivet i nedenstående. 

 

For Lavspænding (0,4 kV) findes det samlede antal km net ud fra summen af km net 

for følgende netkomponenter: 

 

 0,4 kV kabel  

 0,4 kV luftledning 

 

For 1-24 kV findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende 

netkomponenter: 

 

 10 kV kabel 

 10 kV søkabel 

 10 kV luftledning  

 

For 25-99 kV findes det samlede antal km net ud fra summen af km net for følgende 

netkomponenter: 

 

 50 kV kabel  

 50 kV søkabel 

 50 kV luftledning 

3.4. SKEMA 1: AFBRUDSHYPPIGHED- OG VARIGHED PÅ AGGREGERET NIVEAU 

Elnetvirksomheden indberetter i skema 1 det samlede antal kundeafbrud samt afbrud-

te minutter fordelt på fem afbrudskategorier, se afsnit 3.4.1. Indberetningen foretages 

særskilt for forbrugere og producenter. 

 

  

 
5 De enkelte netkomponenter indberettes til Forsyningstilsynet ifm. Benchmarkingen af elnetvirksomhedernes 

økonomiske effektivitet. Se Forsyningstilsynets hjemmeside under Forsiden / El / Selvbetjening / Benchmark - 

Netkomponenter for information herom. 
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Tabel 2 | indberetningsskema for afbrudshyppighed- og varighed på aggregeret 

niveau 

 
For hvert af netvirksomhedens egne statistikområder udfyldes de tomme felter, jf. tabel 

2. Felterne hvori der står ”0” er alle beregningsfelter, der automatisk beregnes værdier 

for. Skemaet vist i tabel 2 er til indberetning af data for forbrugerne. I ENAO er der et 

tilsvarende skema for producenterne i forlængelse af det ovenstående. 

3.4.1. KATEGORISERING AF AFBRUD 

I skema 1 inddeles de enkelte afbrudshændelser (med tilhørende kundeafbrud samt 

kundeafbrudsminutter) i følgende fem kategorier: 

 

1. Uvarslede afbrud i eget statistikområde 

2. Varslede afbrud i eget statistikområde 

3. Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 

4. Afbrud i eget statistikområde som følge af hændelser, som angivet i punktet om 

force majeure nedenfor  

5. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 
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De fem kategorier defineres i denne sammenhæng på følgende måde: 

 

1. Uvarslede afbrud i eget statistikområde 

Afbrud af en kunde, som hverken kan henføres til andet statistikområde, force majeu-

re, tredjepartspåvirkning eller som har været varslet. 

 

2.  Varslede afbrud i eget statistikområde 

Afbrud af en kunde annonceret over for kunden i tilstrækkelig god tid gennem et egnet 

medie forud for afbruddet med angivelse af dato, klokkeslæt og forventet varighed af 

afbruddet. 

 

Forsyningstilsynet finder, at et afbrud anses som varslet i tilstrækkelig god tid, når 

varslingen sker mindst 48 timer før afbruddet/arbejdet planlægges påbegyndt, således 

at alle berørte kunder har mulighed for at indrette sig efter den manglende forsyning.  

 

Forsyningstilsynet finder, at varsling kan foregå ved: 

 

 fremsendelse af brev eller varslingskort til installationsadressen 

 e-mail, eBoks, SMS eller lignende elektronisk varsling 

 opslag på installationsadressen 

 

Ved aftale direkte med kunden og ved personlig henvendelse anses det også som 

varsling i tilstrækkelig god tid, når varslingen sker på selve dagen umiddelbart inden 

afbrydelsen. 

 

Det er op til netvirksomheden at vælge den eller de varslingsmetoder, som netvirk-

somheden vurderer, er mest effektiv. Det er imidlertid en forudsætning, at netvirksom-

heden kan stå inde for, at alle berørte kunder bliver varslet. 

 

Såfremt en elnetvirksomhed oplever en situation, hvor en afbrudsvarsling ikke omfatter 

samtlige kunder, som berøres af hændelsen, er afbruddet som udgangspunkt at be-

tragte som uvarslet i forhold til alle kunderne. Udgør de uvarslede kunder en meget lille 

andel af de berørte kunder, og kunne elnetvirksomheden ikke under normale omstæn-

digheder forventes at være bekendt med, at disse kunder ville blive afbrudt, kan af-

brudshændelsen dog betragtes som varslet. 

 

I tilfælde af at netvirksomheden oplever en sådan situation, bedes det henvende sig til 

Forsyningstilsynet på anmeldelser@forsyningstilsynet.dk. Forsyningstilsynet vil såle-

des tage særskilt stilling til, hvordan det specifikke afbrud skal håndteres. 

 

  

mailto:anmeldelser@forsyningstilsynet.dk
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3. Afbrud som følge af tredjepart i eget statistikområde 

Afbrud som følge af tredjepart er afbrud i eget statistikområde forårsaget af ydre på-

virkning(er), der er menneskeskabt(e), og som hverken direkte eller indirekte kan til-

skrives netvirksomheden eller underentreprenører til netvirksomheden. 

 

Tredjepartpåvirkninger kan f.eks. skyldes: 

 

 påkørsler 

 hærværk 

 træfældning eller træbeskæring 

 grave- og jordarbejde (herunder beskadigelse af kabler, der over tid udvikler sig til 

en fejl) 

 

Hvis et kabel overgraves af en tredjepart, hvor entreprenøren har indhentet lednings-

oplysning hos den berørte netvirksomhed, og denne viser sig at være fejlbehæftet 

(f.eks. at ledningsoplysning om kablets placering i jord ikke stemmer overens), kan 

afbrudshændelsen ikke kategoriseres som afbrud som følge af tredjepart. 

 

I tilfælde af varslede afbrud, som alene kan tilskrives påvirkning som følge af tredje-

part, kan afbrud som følge af tredjepart også angives. 

 

4. Afbrud som følge af force majeure i eget statistikområde 

Under denne afbrudskategori indgår afbrud der opstår som følge af ekstreme vejrfor-

hold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at et specifikt afbrud kun kan falde under denne katego-

ri, såfremt det specifikke afbrud er forårsaget af en hændelse, som netvirksomheden 

ikke kunne have forudset, og som netvirksomheden ikke har haft mulighed for at gar-

dere sig i mod. I tilfælde af at netvirksomheden kunne have forhindret materielle ska-

der, som følge af ekstreme vejrforhold, betragter Forsyningstilsynet generelt ikke dette 

afbrud som forårsaget af force majeure. 

 

Såfremt en netvirksomhed ønsker at få betegnet et afbrud som force majeure, skal der 

i tillæg til indberetningsskemaet indsendes en særskilt begrundet ansøgning herom til 

Forsyningstilsynet, der herefter træffer konkret afgørelse. Henvendelsen skal ske på 

mail til anmeldelser@forsyningstilsynet.dk. 

 

  

mailto:anmeldelser@forsyningstilsynet.dk
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5. Afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde 

Fejl og driftsforstyrrelser initieret af hændelser indtruffet uden for eget statistikområde, 

når disse fører til kundeafbrud i eget statistikområde, kan f.eks. skyldes: 

 manglende levering til egne kunder som følge af fejl/arbejde i overliggende stati-

stikområde i andet eller i eget bevillingsområde 

 fejl i samme statistikområde i anden netvirksomheds bevillingsområde  

 fejl i kundeinstallationer (evt. i en anden netvirksomheds bevillingsområde), her-

under fejl/arbejde på stikledninger eller stikledningssikringer, når hændelsen fører 

til yderligere kundeafbrud. 

3.4.2. AFBRUDSHYPPIGHED 

Til beregning af afbrudshyppigheden indberetter netvirksomhederne det samlede antal 

kundeafbrud
6
.  

 

Under ”Samlet antal kundeafbrud pr. år” i skema 1 angives det samlede antal kunde-

afbrud pr. år fordelt på de fem afbrudskategorier, jf. afsnit 3.4.1. Hver gang én kunde 

afbrydes, tæller det som ét kundeafbrud. En afbrudshændelse, hvor 100 kunder afbry-

des, svarer således til 100 kundeafbrud.  

 

En netvirksomhed, som er ansvarlig for en afbrudshændelse, registrerer dette som 

afbrud i eget statistikområde og optæller det samlede antal afbrudte kunder i forbindel-

se med hændelsen. I antal kundeafbrud medtælles således såvel netvirksomhedens 

egne afbrudte kunder (uafhængigt af statistikområde) som eventuelle afbrudte kunder i 

andre bevillingsområder, dvs. afbrud af en anden netvirksomheds kunder. I sidstnævn-

te tilfælde vil den anden netvirksomhed registrere kundeafbruddene som ”afbrud som 

følge af fejl uden for eget statistikområde”. 

 

Afbrudshyppigheden indberettes for alle statistikområder i netvirksomhedens bevil-

lingsområde. Hvis en netvirksomhed ikke har oplevet afbrud i et givet statistikområde, 

angives der blot ”0” ved ”Samlet antal kundeafbrud pr. år”. 

 

Når netvirksomheden indberetter afbrudsstatistik er det vigtigt at være opmærksom på, 

at der kan forekomme forskellige scenarier i forbindelse med afbrud i over- og under-

liggende net.  

  

 
6 Til beregning af afbrudshyppighed indgår gentagende følgeafbrud, hvor én eller flere kunder oplever to eller 

flere afbrud initieret af samme årsag (fx intermitterende fejl, udkobling i forbindelse med fejlsøgning, til-

/frakobling af mobilt elværk etc.) ikke i beregningen. Ved følgeafbrud er det altså kun 1. følgeafbrud, som 

indgår i indberetningen af afbrudshyppighed. 



FORSYNINGSTILSYNET | INDBERETNING AF AFBRUDS-DATA FOR LEVERINGSKVALITET 

 

Side 14/23 

ILLUSTRATION 1 | EKSEMPEL PÅ AFBRUDSSAMMENHÆNGE MELLEM STATI-

STIKOMRÅDER 

 
 

 

I illustration 1 ses et eksempel på sammenhængen mellem et statistikområde på 1-24 

kV (overliggende net) og et på 0,4 kV (underliggende net). I dette eksempel kan der 

overordnet set forekomme afbrud fire steder i de to statistikområder, jf. de røde linjer i 

figuren.  

 

For det første kan der ske et afbrud i det overliggende net (1-24 kV), dette vil medføre, 

at alle tilsluttede kunder på de to spændingsniveauer vil opleve afbrud. Der kan ligele-

des ske et afbrud på det underliggende net (0,4 kV), hvor alle tilsluttede kunder på 

dette niveau vil opleve afbrud. Et tredje scenarie er, at der sker et afbrud på det over-

liggende net, men kun på den tilslutning, som fører ud til de slutbrugere, som anvender 

det højere spændingsniveau – her illustreret ved industrikunder. Det sidste scenarie er 

et afbrud på det høje spændingsniveau, men hvor kun kunder på det underliggende 

spændingsniveau rammes. 

 

Der kan således forekomme en situation, hvor antal afbrud på lavspændingsnettet ikke 

er en delmængde af antal afbrud på det overliggende net.  
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I boks 1 er der gennemgået et eksempel på, hvordan indberetning af afbrudshyppig-

hed skal foregå. 

 

BOKS 1 | EKSEMPEL PÅ INDBERETNING AF AFBRUDSHYPPIGHED 

En netvirksomhed ejer net i statistikområderne lavspænding (0,4 kV) samt 1-24 kV. 

Kundetallet på lavspænding (0,4 kV) er 990 og kundetallet på 1-24 kV er 1.000 (hvoraf 

de 990 er kunderne fra det underliggende net). 

 

I løbet af et år sker der fire afbrudshændelser i netvirksomhedens net: 

1. Uvarslet afbrud på lavspænding (0,4 kV) som følge af en fejl i eget net. 200 

kunder berøres. 

2. Uvarslet afbrud på lavspænding (0,4 kV) som følge af fejl i eget net. 20 kunder 

berøres. 

3. Varslet afbrud på 1-24 kV i forbindelse med vedligeholdelse. Afbruddet berø-

rer 5 kunder på 1-24 kV. 

4. Afbrud af alle netvirksomhedens kunder på lavspænding (0,4 kV) samt 1-24 

kV som følge af manglende levering fra det overliggende net.  

 

I skema 1 udfyldes afbrudshyppigheden som følgende: 

 
 

Kilde: Forsyningstilsynet, fiktivt eksempel. 
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3.4.3. AFBRUDSVARIGHED 

Under afbrudsvarighed indberettes summen af afbrudsminutterne for alle netvirksom-

hedens kundeafbrud i løbet af det pågældende år
7
. 

 

I tilfælde af at en netvirksomhed f.eks. har haft to afbrudshændelser i løbet af et år, 

hvor hhv. 10 og 20 kunder bliver afbrudt i hhv. 2 og 30 minutter, er det samlede antal 

kundeafbrudsminutter: 10*2 + 20*30 = 620 minutter. 

 

Afbrudsvarigheden indberettes i hele antal minutter. Ved afbrud af mere end 1 minuts 

varighed, afrundes til nærmeste hele minutantal. Et afbrud med en varighed på x mi-

nutter og 30 sekunder rundes op til (x+1) minutter, hvor x er større end 0. Kunder med 

afbrud på 59 sekunder og derunder skal således ikke registreres i afbrudsvarigheds-

statistikken. 

 

Den indberettede afbrudsvarighed skal i videst mulig omfang afspejle den afbrudsva-

righed, som kunderne under hvert leveringspunkt/lavspændingsudføring reelt har ople-

vet. Afbrudsvarigheden pr. leveringspunkt eller pr. udføring beregnes, med mindre 

anden og mere detaljeret og/eller præcis opgørelsesmetode er mulig, som tiden fra 

afbruddet indtræffer, til alle kunder under det pågældende leveringspunkt atter har 

varig forsyning. 

 

I boks 2 er der gennemgået et eksempel på, hvordan indrapportering af afbrudshyp-

pighed skal foregå. 

  

 
7 Til beregning af afbrudsvarighed indgår gentagende følgeafbrud, hvor én eller flere kunder oplever to eller 

flere afbrud initieret af samme årsag (fx intermitterende fejl, udkobling i forbindelse med fejlsøgning, til-

/frakobling af mobilt elværk etc.). Ved følgeafbrud indberettes således både 1. afbrud, 2. afbrud og evt. yderli-

gere afbrud, og alle afbrud indgår i beregningen af afbrudsvarighed. 



FORSYNINGSTILSYNET | INDBERETNING AF AFBRUDS-DATA FOR LEVERINGSKVALITET 

 

Side 17/23 

BOKS 2 | EKSEMPEL PÅ INDBERETNING AF AFBRUDSVARIGHED 

For samme netvirksomhed som i boks 1, oplyses nu også varigheden for de fire af-

brudshændelser: 

 

1. Uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kV) som følge af en fejl i eget net. 200 

kunder berøres i 3 minutter.  

2. Uvarslet afbrud på Lavspænding (0,4 kV) som følge af en fejl i eget net. 20 

kunder berøres i 2 timer. 

3. Varslet afbrud på 1-24 kV i forbindelse med vedligeholdelse. Afbruddet berø-

rer 5 kunder på 1-24 kV. Afbruddets varighed er 25 minutter. 

4. Afbrud af alle netvirksomhedens kunder på Lavspænding (0,4 kV) samt 1-24 

kV som følge af manglende levering fra det overliggende net. Varigheden er 

10 minutter. 

 

I skema 1 udfyldes afbrudsvarigheden som følgende: 

 

Kilde: Forsyningstilsynet, fiktivt eksempel. 

3.5. SKEMA 2: AFBRUDSHYPPIGHED PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 

Formålet med den aggregerede afbrudsstatistik har været at finde de aggregerede 

antal afbrud samt det aggregerede antal minutter, som en given netvirksomheds kun-

der har været afbrudt i det forgangne år. Statistikken for enkeltkundeniveau har der-

imod til hensigt at belyse, hvorledes den enkelte kunde berøres af afbruddene i net-

virksomhedens bevillingsområde.  
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Alle elnetvirksomheder, der er statistikførende i statistikområderne lavspænding (0,4 

kV) og/eller 1-24 kV, skal derfor indberette enkeltkundeafbrud. 

 

Tabel 3 viser indberetningsblankettens skema 2. Skemaet omhandler kun statistikom-

råderne lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV. Der skelnes fortsat mellem kundetyperne 

forbruger og producenter, men ikke som i skema 1 mellem afbrudstyper. Skema 2, 

skal udfyldes for hvert af netvirksomhedens statistikområder. 

TABEL 3 | INDBERETNINGSSKEMA FOR AFBRUDSHYPPIGHED PÅ ENKELT-

KUNDENIVEAU 

 
 

”Antal berørte kunder” angiver, hvor mange kunder, der samlet set har oplevet hhv. 

0,1,2,…, >10 afbrud i løbet af året. Felterne skal dermed udfyldes således, at hvis 

f.eks. 20 kunder har oplevet i alt 3 afbrud, så skal der anføres ”20” i feltet ud for 3 af-

brud. 
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Antallet af kunder, som ikke har oplevet afbrud i perioden, skal anføres i feltet for 0 

antal afbrud. Således vil summen ”I alt” altid svare til det samlede kundetal for den 

pågældende kundetype. 

 

I opgørelsen indgår alle afbrudshændelser, dvs. uvarslede og varslede afbrud i eget 

statistikområde, afbrud som følge af tredjepart, afbrud som følge af force majeure samt 

afbrud som følge af fejl/arbejde uden for eget statistikområde
8
. Forekommer der flere 

følgeafbrud efter hinanden er det kun 1. følgeafbrud, som indgår i indberetningen af 

afbrudshyppighed. 

3.6. SKEMA 3: AFBRUDSVARIGHED PÅ ENKELTKUNDENIVEAU 

Tilsvarende foretages i indberetningsblankettens skema 3, en opgørelse for enkelt-

kundeafbrud opdelt på afbrudsvarighed. Som det fremgår af tabel 4, er dette en opgø-

relse over, hvor mange afbrudsminutter den enkelte kunde samlet set oplever i løbet af 

et år. 

 

Indberetningsblanketten indeholder som for afbrudshyppigheden et skema 3 for hvert 

af statistikområderne lavspænding (0,4 kV) og 1-24 kV. Der skelnes fortsat mellem 

kundetyperne forbrugere og producenter. Skema 3 udfyldes for hvert af de statistikom-

råder, hvor netvirksomheden har net. 

 
8 Ved benchmarkingen af elnetvirksomhederne på enkeltkundeniveau foretages der en vægtning med forde-

lingen af afbrudsformer fra indberetningen af afbrud på aggregeret niveau. Vægtningen er som følger: Uvars-

lede: 1. Varslede: 0,5. 3. part: 0,1. Force majeure: 0. Uden for eget statistikområde: 0. 
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TABEL 4 | INDBERETNINGSSKEMA FOR AFBRUDSVARIGHED PÅ ENKELTKUN-

DENIVEAU 

 
”Antal berørte kunder” i skema 3 angiver, hvor mange af netvirksomhedens kunder, 

der samlet set i årets løb har oplevet de forskellige afbrudsvarigheder målt i minutter. 

Afbrudsvarighederne er opdelt i 14 tidsintervaller gående fra 0-1 minutter op til >720 

minutter. 

 

Hvis f.eks. én kunde oplever et afbrud af 40 min. og et afbrud af 60 min., så skal der 

ved intervallet 90-120 min. noteres én berørt kunde. Har et afbrud af 2 timers varighed 

berørt 10 kunder, som ikke i øvrigt er blevet afbrudt i løbet af året, anføres der 10 be-

rørte kunder ud for 90-120 minutter. 

 

Det samlede antal kunder, som ikke har oplevet afbrud i løbet af året, anføres ud for 0-

1 min. Således vil summen ”I alt” altid svare til det samlede kundetal for den pågæl-

dende kundetype i det givne statistikområde. Afbrudsvarigheden ved gentagende føl-

geafbrud indgår i opgørelsen på lige vilkår med andre kundeafbrud. 
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I boks 3 er der gennemgået et eksempel på, hvordan indberetning af afbrudshyppig-

hed- og varighed på enkeltkundeniveau skal foregå. 

BOKS 3 | EKSEMPEL PÅ INDBERETNING FOR ENKELTKUNDENIVEAU 

En netvirksomhed med 1.000 kunder, som kun har net på lavspænding (0,4 kV), ople-

ver i løbet af et år to afbrudshændelser, som i alt medfører 550 afbrud. Ved den ene 

hændelse afbrydes 500 af netvirksomhedens kunder i 5 minutter som følge af en fejl 

uden for eget statistikområde. Ved den anden hændelse medfører en fejl i netvirksom-

hedens eget net, at 50 af de samme kunder som ved første afbrudshændelse afbrydes 

i 15 minutter. Der er ikke tale om et følgeafbrud. Alle kunderne er forbrugere. 

 

I skema 2 anføres: 

 
Netvirksomhedens samlede antal afbrud (450+(2*50)) anført i skema 2 er således 550, 

hvilket stemmer overens med det samlede antal afbrud, som netvirksomheden har 

oplevet det år.  

 

I skema 3 anføres: 

 
 

Kilde: Forsyningstilsynet, fiktivt eksempel. 



FORSYNINGSTILSYNET | INDBERETNING AF AFBRUDS-DATA FOR LEVERINGSKVALITET 

 

Side 22/23 

3.7. UDFORDRINGER VEDR. INDBERETNING AF AFBRUDSDATA 

I forbindelse med indberetning af afbrudsdata i ENAO kan der forekomme nogle uhen-

sigtsmæssigheder, som indberetningssystemet ikke kan håndtere. Disse uhensigts-

mæssigheder kan både opstå i forbindelse med indberetning af kundeafbrud på ag-

gregeret niveau samt enkeltkundeniveau. 

3.7.1. UHENSIGTSMÆSSIGHEDER VEDR. DATAUDTRÆK FRA ELFAS 

Såfremt en netvirksomheds indberetning af afbrudsdata til Forsyningstilsynet sker på 

baggrund af afbrudsstatistiske udtræk fra ELFAS
9
, kan der forekomme uoverens-

stemmelser mellem de to systemer. 

 

Hvis der f.eks. har været tre afbrud på en lavspændingsudføring i løbet af et år, da kan 

der løbende være sket en tilvækst eller et frafald i forbrugerne, således at der er 10 

kunder, som bliver ramt af det første afbrud, 11 kunder der bliver ramt ved andet af-

brud og igen 10 kunder ved det tredje afbrud. Dette vil i skema 1 noteres som 

10+11+10 = 31 kundeafbrud.  

 

I skema 2 er det dog besluttet at anvende en tilnærmelsesvis størrelse, hvilket medfø-

rer at der rundes op til antal hele forbruger, dvs. 31/3 = 10,33   11. Når skema 2 her-

efter regnes igennem, forekommer der 11 kunder, som har oplevet 3 afbrud, hvilket i 

skema 1 bliver 3*11 = 33 kundeafbrud. 

 

Begge tal er per definition rigtige, men der forekommer en afvigelse på 2 kundeafbrud. 

Denne afvigelse vil dog have betydning, når netvirksomheden indberetter afbrudsstati-

stik på enkeltkundeniveau, hvor antal kunder fordelt på hhv. afbrud og varighed skal 

summere til det samlede antal kunder i det pågældende statistikområde.  

 

I tilfælde af at netvirksomheden oplever denne fejl i indberetningsprocessen, bedes 

den kontakte Forsyningstilsynet på anmeldelser@forsyningstilsynet.dk forud for indbe-

retningsfristen og oplyse, hvor stor en difference, der er tale om. Forsyningstilsynet vil 

således tage særskilt stilling til, hvorledes den pågældende difference skal håndteres. 

3.7.2. UHENSIGTSMÆSSIGHED VEDR. ENKELTKUNDENIVEAU 

Forsyningstilsynet blev i forbindelse med benchmarkingafgørelsen i 2014 opmærksom 

på, at der kan forekomme uhensigtsmæssigheder i modellen for leveringskvalitet på 

enkeltkundeniveau. 

 

Problematikken tager udgangspunkt i den beregningsmetode, der anvendes i Forsy-

ningstilsynets model for benchmarking af leveringskvalitet.  

 

  

 
9 Elforsyningens Fejl- og Afbrudsstatistik – heraf ELFAS – er en frivillig ordning, som Dansk Energi har admi-

nistreret siden 1960’erne. Ordningen benyttes af størstedelen af de danske elforsyninger. 

mailto:anmeldelser@forsyningstilsynet.dk
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Konkret omhandler dette forhold, at en netvirksomhed kan pålægges et etårigt krav 

som følge af hyppigt og/eller langvarigt afbrudte enkeltkunder på trods af, at netvirk-

somhedernes overskridelse af tærskelværdien imidlertid skyldes driftsforstyrrelser 

uden for netvirksomhedernes forsyningsområde (fra overliggende net, Energinet.dk 

eller Svenska Kraftnät). 

 

Netvirksomhedernes korrektionsfaktor
10

 for afbrud på enkeltkundeniveau beregnes 

med udgangspunkt i den procentuelle fordeling af afbrudstyper på aggregerede ni-

veau. Korrektionsfaktoren tager bl.a. højde for afbrud som følge af force majeure og 

UFES (uden for eget statistikområde) ved, at afbruddene vægtes med 0. 

 

Korrektionsfaktoren tager endvidere afsæt i et vægtet antal kunder med hhv. 1,2…,>10 

afbrud. Dette medfører, at hvis en netvirksomhed f.eks. oplever, at en meget stor pro-

centdel af afbruddene kommer fra force majeure og UFES, og at der på samme tid 

forekommer flere afbrud på de samme kunder, kan modellens opsætning resultere i, at 

det vægtede antal kunder korrigeres for lidt i forhold til, hvad der er korrekt. På den 

måde kommer force majeure og UFES afbrud til at tælle med, hvilket i givet fald kan 

medfører, at en netvirksomhed pålægges et etårigt krav, uden at det er berettet. 

 

Forsyningstilsyningstilsynet opfordrer netvirksomhederne til fremadrettet at kontakte 

Forsyningstilsynet på anmeldelser@forsyningstilsynet.dk forud for årets benchmarking, 

såfremt dette fænomen opstår. Forsyningstilsynet vil korrigere netvirksomhedernes 

afbrud på enkeltkundeniveau, hvis netvirksomheden indsender oplysninger omkring de 

særskilte afbrud, hvor kunder berøres af afbrud som følge af force majeure og UFES. 

 
10 Korrektionsfaktoren beregnes ud fra vægtningen og fordelingen af de fem forskellige afbrudstyper på ag-

gregeret niveau. 
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