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RESUMÉ OG GENOPTAGELSE 

Forsyningstilsynet skal i året forud for en reguleringsperiode fastsætte og offentliggøre 

mål for netvirksomhedernes leveringskvalitet. Målene er for afbrudshyppighed og af-

brudsvarighed både på aggregeret niveau og i forhold til den enkelte forbruger og gælder 

for hele reguleringsperioden. Der fastsættes samme krav til leveringskvalitet for alle net-

virksomheder. 

 

Målene for netvirksomhedernes leveringskvalitet i første reguleringsperiode 2018-2022 

er fastsat på baggrund af netvirksomhedernes indberettede samlede historiske årlige 

leveringskvalitet i den 8-årige periode fra 2010 til 2017. 

 

For leveringskvaliteten på aggregeret niveau er målene fastsat i forhold til den leverings-

kvalitet, som 83 pct.-fraktilen af elforbrugerne har oplevet i perioden 2010-2017. For 

leveringskvaliteten på enkeltkundeniveau er målene fastsat på baggrund af den leve-

ringskvalitet, som 99,5 pct.-fraktilen af elforbrugerne har oplevet i perioden 2010-2017. 

 

Forsyningstilsynet har ved afgørelser af 21. december 2018 fastsat mål for netvirksom-

hedernes leveringskvalitet i reguleringsperioden 2018-2022. Afgørelserne blev den 18. 

januar 2019 påklaget til Energiklagenævnet af Dansk Energi på vegne af 18 netvirksom-

heder. Dansk Energi gør i klagen gældende, at Forsyningstilsynet har fastlagt mål på 

enkeltkundeniveau på en anden måde end tidligere år, som medfører, at kravene til 

målopfyldelse på enkeltkundeniveau er blevet skærpet. 

 

I den påklagede afgørelse er målet for enkeltkundeniveau fastsat til: 

    

Spændingsniveau Enkeltkundeniveau 

 Hyppighed 

(afbrud pr. 

kunde pr. år)) 

Varighed 

(minutter pr. 

kunde pr. år) 

0,4-1 kV <1 <180 

1-24 kV <3 <180 

 

Dansk Energi fremfører, at målene i henhold til tidligere praksis skal fastsættes såle-

des: 
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Spændingsniveau Enkeltkundeniveau 

 Hyppighed 

(afbrud pr. 

kunde pr. år)) 

Varighed 

(minutter pr. 

kunde pr. år) 

0,4-1 kV ≤1 ≤240 

1-24 kV ≤3 ≤240 

 

Forsyningstilsynet har gennemgået tidligere års afgørelser og praksis for fastsættelse af 

mål på enkeltkundeniveau og er på dette punkt enig med Dansk Energi i, hvordan mål 

for leveringskvalitet på enkeltkundeniveau skal fastsættes. 

 

På denne baggrund træffer Forsyningstilsynet afgørelse om at genoptage og ændre af-

gørelsen af 21. december 2018 om mål for netvirksomhedernes leveringskvalitet 2018-

2022. Forsyningstilsynet udmelder ved denne afgørelse nye mål for leveringskvalitet på 

enkeltkundeniveau i overensstemmelse med den tidligere praksis. Mål for leveringskva-

litet på aggregeret niveau er uændret. De ændrede, nye mål for leveringskvalitet på en-

keltkundeniveau betyder følgende: 

- Netvirksomheden lever op til målene for leveringskvalitet, hvis netvirksomheden 

har op til og med 1 afbrud pr. kunde pr. år på 0,4-1 kV-niveau. 

- Netvirksomheden lever op til målene for leveringskvalitet, hvis netvirksomheden 

har op til og med 3 afbrud pr. kunde pr. år på 1-24 kV-niveau. 

- Netvirksomheden lever op til målene for leveringskvalitet, hvis netvirksomheden 

har op til og med 240 afbrudsminutter pr. kunde pr. år på 0,4-1 kV-niveau. 

- Netvirksomheden lever op til målene for leveringskvalitet, hvis netvirksomheden 

har op til og med 240 afbrudsminutter pr. kunde pr. år på 1-24 kV-niveau. 

 

De opdaterede mål for netvirksomhedernes leveringskvalitet i første reguleringsperiode 

2018-2022 fremgår nedenfor Tabel 1. 

 

Forsyningstilsynet offentliggør målene for leveringskvalitet i første reguleringsperiode 

2018-2022 på Forsyningstilsynets hjemmeside. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet fastsætter målene for netvirksomhedernes leveringskvalitet i regule-

ringsperioden for 2018-2022. Målene for leveringskvalitet er de 10 værdier, der er anført 

i tabel 1. 

 

Målene er fastsat i medfør af § 16, jf. § 51, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 969 af den 27. 

juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder, med senere ændringer (herefter ind-

tægtsrammebekendtgørelsen). 
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TABEL 1 | MÅL FOR NETVIRKSOMHEDERNE LEVERINGSKVALITET 2018-2022 

Spændingsniveau Aggregeret niveau Enkeltkundeniveau 

 Hyppighed 

(afbrud pr.  

kunde pr. år) 

Varighed 

(minutter pr. 

kunde pr. år) 

Hyppighed 

(afbrud pr. 

kunde pr. år)) 

Varighed 

(minutter pr. 

kunde pr. år) 

0,4-1 kV <0,034 <5,483 ≤1 ≤240 

1-24 kV <0,281 <13,939 ≤3 ≤240 

25-99 kV <0,114 <1,439  

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING  

Som led i ny økonomisk regulering af netvirksomhederne fra 2018 er der i indtægtsram-

mebekendtgørelsen fastsat bestemmelser for Forsyningstilsynets fastsættelse af mål for 

netvirksomhedernes leveringskvalitet fra 2018. Forsyningstilsynet fastsætter fælles mål 

for netvirksomhederne, det vil sige, at netvirksomhederne hver især får ens, årlige mål, 

der gælder for de enkelte år i reguleringsperioden (2018-2022). Målene for netvirksom-

hedernes leveringskvalitet angår mål for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed på ag-

gregeret niveau og i forhold til den enkelte elforbruger inden for nærmere definerede 

spændingsniveauer.  

 

I perioden forud for 2018 har Energitilsynet i medfør af regler i den tidligere gældende 

indtægtsrammebekendtgørelse fastsat mål for netvirksomhedernes kvalitet i levering på 

baggrund af en benchmarking af netvirksomhederne.  

 

Netvirksomhedernes manglende overholdelse, hel eller delvis, af målene vil kunne be-

tyde, at Forsyningstilsynet foretager et fradrag for utilstrækkelig leveringskvalitet i net-

virksomheds indtægtsramme i årene 2020-2024, som ligger 2 år efter de reguleringsår, 

hvor mål for leveringskvalitet ikke er opfyldt. 

 

For årene 2018 og 2019 vil vurdering af netvirksomhedernes målopfyldelse ske efter 

hidtidig gældende regulering, det vil sige, at fradrag i indtægtsrammen sker på baggrund 

af en benchmarking af kvalitet i levering.  

 

Det datagrundlag, som Forsyningstilsynet anvender ved fastsættelsen af målene for net-

virksomhedernes leveringskvalitet for 2018-2022, er de oplysninger, som netvirksomhe-

derne har indberettet for  perioden 2010-2017 i forbindelse med indberetning af oplys-

ningerne til brug for benchmarking for kvalitet i leveringen, jf. bekendtgørelse nr. 195 af 

den 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissions-

virksomheder omfattet af lov om elforsyning § 28, stk. 1 og 2, vedrørende leveringskva-

litet på henholdsvis aggregeret niveau og i forhold til den enkelte elforbruger.  
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På aggregeret niveau har netvirksomhederne i perioden 2011-2018 hvert år for året 

forud, det vil sige for perioden 2010-2017, indberettet leveringskvalitet for tre statistik-

områder, henholdsvis 0,4 kV, 1-24 kV og 25-99 kV. Indberetningen har omfattet antal af 

kundeafbrud, som netvirksomheden samlet set har haft i løbet af året samt varigheden 

af disse afbrud. 

 

Netvirksomhederne indberetter afbrudsdata for fem forskellige typer afbrud: 

(i) uvarslede afbrud 

(ii) varslede afbrud 

(iii) afbrud som følge af tredjepart 

(iv) afbrud som følge af force majeure 

(v) afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde 

  

I forhold til den enkelte elforbruger har netvirksomhederne i perioden 2010-2017 hvert 

år indberettet leveringskvalitet for to statistikområder 0,4 kV og 1-24 kV. Der er blevet 

indberettet, hvor mange kundeafbrud netvirksomheden samlet set har haft i løbet af året 

samt varigheden af disse afbrud. 

 

Indberetningerne på enkeltkundeniveau adskiller sig dermed fra indberetningen på ag-

gregeret niveau ved kun at vedrører afbrudsstatistik på to spændingsniveauer. 

 

De af netvirksomhederne indberettede oplysninger om afbrud i perioden 2010-2017 

fremgår af bilag 1, hvortil der henvises.  

SAGENS PART 

 

Sagens part er netvirksomheden, som denne afgørelse er stilet til. 

HØRING 

 

Forsyningstilsynet har den 21. november 2018 sendt et udkast til afgørelse i partshøring 

hos netvirksomhederne med høringsfrist den 6. december 2018 samt orienteret Dansk 

Energi herom. 

 

Forsyningstilsynet modtog partshøringssvar fra Radius Elnet A/S og CERIUS A/S. De 

indkomne partshøringssvar rettede sig hovedsagligt mod indtægtsrammebekendtgørel-

sens bestemmelser angående mål for leveringskvalitet. 

 

Endvidere modtog Forsyningstilsynet bemærkninger fra Dansk Energi og DANSK ER-

HVERV. Bemærkningerne rettede sig ligeledes mod indtægtsrammebekendtgørelsens 

bestemmelser angående mål for leveringskvalitet. 

 

Forsyningstilsynet sendte den 21. december 2019 afgørelse om mål for leveringskvalitet 

i første reguleringsperiode 2018-2022 til netvirksomhederne. Energistyrelsen, Dansk 

Energi og DANSK ERHVERV modtog afgørelsen til orientering. 
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Dansk Energi påklagede på vegne af branchen afgørelsen af 21. december 2019 til 

Energiklagenævnet. Efter drøftelser mellem Dansk Energi og Forsyningstilsynet, tilba-

gekaldte Dansk Energi klagen, da Forsyningstilsynet ville genoptage afgørelse, med 

henblik på at ændre mål for leveringskvalitet i forhold til den enkelte elforbruger. 

 

Efter Forsyningstilsynet genoptog afgørelsen, sendte Forsyningstilsynet den 11. april 

2019 et nyt udkast til afgørelse i partshøring hos netvirksomhederne med høringsfrist 

den 6. maj 2019. 

 

Forsyningstilsynet modtog partshøringssvar fra Dansk Energi, der oplyste, at Dansk 

Energi var blevet partsrepræsentanter for en række navngivne netvirksomheder. Derud-

over modtog Forsyningstilsynet partshøringssvar fra Hjerting Transformatorforening og 

Vestjyske Net 60 kV A/S med selskabsspecifikke korrektioner til datamaterialet. 

 

De indkomne partshøringssvar og bemærkninger gennemgås nedenfor, hvor Forsy-

ningstilsynets bemærkninger hertil også fremgår. Forsyningstilsynets bemærkninger an-

går alene de væsentligste punkter i partshøringssvarene og bemærkningerne. Adresse-

ringen er opdelt i afsnit, der knytter sig til partshøringssvarenes og bemærkningernes 

hovedemner. 

 

Forsyningstilsynet har desuden sendt begge udkast til afgørelser til orientering til Ener-

gistyrelsen, der har udstedt indtægtsrammebekendtgørelsen. Forsyningstilsynet sender 

i fortsættelse heraf de indkomne partshøringssvar og bemærkninger til Energistyrelsen 

til orientering. 

ÆNDRINGER I METODEN FOR FASTSÆTTELSE AF MÅLENE 

Dansk Energi har i sine bemærkninger anført, at Forsyningstilsynet anvender en metode 

til fastsættelse af målene, som ikke er i overensstemmelse med indtægtsrammebe-

kendtgørelsens § 16. Overordnet drejer det sig om, hvorvidt bestemmelserne i § 16, stk. 

2 og 3, skal forstås således, at Forsyningstilsynet fastsætter målene som:  

- enten et gennemsnit af den såkaldte 83 pct.-fraktil i hvert af årene i den otteårs peri-

ode for historisk leveringskvalitet (2010-2017), som indtægtsrammebekendtgørelsens 

§ 51, stk. 4, bestemmer (Forsyningstilsynets fortolkning),  

- eller at 83 pct.-fraktilen fastsættes ved at sammenlægge de otte års historiske leve-

ringskvalitet (Dansk Energis fortolkning).   

 

Målene for leveringskvalitet er fastsat på baggrund af bestemmelsen § 16 i indtægts-

rammebekendtgørelsen, herunder § 16, stk. 2 og 3, der er sålydende:  

 
§ 16, […]  

stk. 2. Forsyningstilsynet fastsætter fælles mål for leveringskvalitet for alle netvirksomheder på 

baggrund af netvirksomhedernes samlede historiske årlige leveringskvalitet i de 10 år, der går 

forud for det reguleringsår, hvor Forsyningstilsynet fastsætter målene, jf. dog § 51, stk. 4. 

stk. 3. Forsyningstilsynet fastsætter målene på aggregeret niveau som et gennemsnit af 83 pct.-

fraktilen af den leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. Forsyningstilsynet fastsætter må-

lene på enkeltkundeniveau som et gennemsnit af 99,5 pct.-fraktilen af den leveringskvalitet, som 

elforbrugerne har oplevet.  

 

Dansk Energi hæfter sig ved, at der i bestemmelsen i § 16, stk. 2, fremgår, at målene 

for leveringskvalitet fastsættes på baggrund af den ”samlede historiske årlige leverings-

kvalitet” i de ovennævnte otte år. De lægger vægt på ordet ”samlede” og forstår dette, 
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som at data for den enkelte netvirksomheds leveringskvalitet i ovennævnte otte år sam-

menlægges, hvorefter 83 pct.-fraktilen af den sammenlagte data (puljede) udfindes. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Forsyningstilsynet har fastsat målene for leve-

ringskvaltiet på baggrund af ordlyden i § 16, stk. 3, der bestemmer, at målene fastsættes 

som et gennemsnit af 83 pct.-fraktilen for leveringskvalitet. Sammenholdt med bestem-

melsen § 16, stk. 2, jf. § 51, stk. 4, der bestemmer, at målene skal fastsættes på bag-

grund af historiske data om leveringskvalitet i de otte år, der går forud for første regule-

ringsperiode (dvs. 2010-2017), er det Forsyningstilsynets opfattelse, at der for hvert af 

de otte år opgøres en 83 pct.-fraktil, hvorefter Forsyningstilsynet tager et gennemsnit af 

de otte års fraktiler. 

 

Når Forsyningstilsynet har anlagt den fortolkning, der fremgår ovenfor, og ikke finder, at 

der er hjemmel til den fortolkning, Dansk Energi gør gældende, skyldes det, at bestem-

melsen i § 16, stk. 3, fastslår, at der skal tages et gennemsnit af 83 pct.-fraktilen af den 

leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. Denne gennemsnitsberegning er ikke 

mulig at foretage, hvis man – som anført af Dansk Energi - sammenlagde data for den 

otteårs periode. 

 

Dansk Energi har i sit høringssvar til partshøring af 11. april 2019 gentaget sin uenighed 

i Forsyningstilsynets opfattelse af, hvordan § 16, stk. 3, skal fortolkes. Dansk Energi har 

fremført, at Energitilsynets hidtidige metode, hvor 83 pct.-fraktilen for leveringskvaliteten 

på aggregeret niveau fastsættes ved interpolation, er at tage et vægtet gennemsnit af 

afbrudshyppigheden for de to netvirksomheder, som ligger henholdsvis over og under 

83 pct.-fraktilen. 

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvist, at Dansk Energi i sit høringssvar har an-

vendt begrebet tærskelværdi. Forsyningstilsynet forstår dette som skæringspunktet for, 

hvornår der tale om utilstrækkelig leveringskvalitet. Tærskelværdierne svarer således 

terminologisk til de mål for leveringskvalitet, der fremgår af Tabel 1 i denne afgørelse. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at den metode, som Energitilsynet hidtidig har anvendt – 

og som Forsyningstilsynet tillige har anvendt i denne afgørelse – til at finde 83 pct.-

fraktilen af leveringskvalitet, overordnet er således:1 

 

- Netvirksomhederne rangordnes efter gennemsnitlig afbrudsvarighed for net-

virksomhedens elforbrugere. Gennemsnitlig afbrudsvarighed måles ved at 

sammenlægge netvirksomhedens afbrudsminutter i det pågældende år og divi-

dere med netvirksomhedens antal af elforbrugere. 

- Netvirksomhederne inklusive den enkelte netvirksomheds elforbrugere range-

res stigende således, at netvirksomheder med laveste gennemsnitlig afbruds-

varighed placeres nederst i rangeringen, og netvirksomheden med den højeste 

afbrudsvarighed placeres øverst. Rangeringen viser således den leveringskva-

litet, som alle netvirksomhedernes elforbrugere har oplevet, stigende fra den 

 
1 Eksemplet tager udgangspunkt i afbrudsvarighed, som viser hvor lang tid elforbrugerne er uden strøm 

og måles i gennemsnitlige afbrudsminutter. Metoden er dog identisk for afbrudshyppighed, som viser 

hvor ofte elforbrugerne har oplevet strømafbrud og måles i gennemsnitlige afbrudshændelser. 
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bedste leveringskvalitet (korteste gennemsnitlig afbrudsvarighed) til den dårlig-

ste leveringskvalitet (længste gennemsnitlige afbrudsvarighed). 

- 83 pct.-fraktilen opgøres herefter til det skæringspunkt i rangeringen, hvor de 

83 procent af kunderne (alle netvirksomhedernes kunder sammenlagt), der op-

lever den bedste leveringskvalitet, ligger under skæringspunktet, og hvor de 17 

procent af kunderne, der oplever den dårligste leveringskvalitet, ligger over 

skæringspunktet. Fraktilen er således udtryk for det mål, der adskiller tilstræk-

kelig henholdsvis utilstrækkelig leveringskvalitet.  

- Den præcise 83 pct.-fraktil vil oftest placere sig mellem to netvirksomheder i 

rangeringen. Derfor anvendes der en såkaldt lineær interpolation, som kan esti-

mere 83 pct.-fraktilen. 

 

Forsyningstilsynet bemærker, at bekendtgørelsens § 16, stk. 3, og § 51, stk. 4, sætter 

rammerne for at fastsætte målene på aggregeret niveau i første reguleringsperiode. Be-

stemmelserne er sålydende: 

§ 16, stk. 3. Forsyningstilsynet fastsætter målene på aggregeret niveau som et gennemsnit af 83 

pct.-fraktilen af den leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. 

… 

§ 51, stk. 4. For første reguleringsperiode fastsætter Forsyningstilsynet fælles mål for leverings-

kvalitet for alle netvirksomheder på baggrund af netvirksomhedernes samlede historiske årlige 

leveringskvalitet i de 8 år, der går forud for første reguleringsperiode. 

 

Af bekendtgørelsens § 16, stk. 3, fremgår det, at Forsyningstilsynet fastsætter målene 

for leveringskvalitet på aggregeret niveau som et gennemsnit af 83 pct.-frakilen af den 

leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. Af § 51, stk. 4, fremgår videre, at må-

lene fastsættes som fælles mål for alle netvirksomheder på baggrund af netvirksomhe-

dernes samlede historiske årlige leveringskvalitet i de 8 år, der går forud for første regu-

leringsperiode. 

 

Forskellen på Forsyningstilsynets og Dansk Energis forståelse af bekendtgørelsen er 

følgende: 

 

Forsyningstilsynet finder 83 pct.-fraktilen ved, at der foretages en rangering af alle net-

virksomheder i hvert af de otte år (2010-2017), der går forud for reguleringsperioden, 

hvorefter der findes en 83 pct.-fraktil for hvert af de otte år. Herefter fastsætter Forsy-

ningstilsynet målene på aggregeret niveau ved at tage et gennemsnit af de otte 83 pct.-

fraktiler. 

 

Dansk Energi finder 83 pct.-fraktilen ved, at der foretages én (lang) rangering af netvirk-

somhederne, hvor den enkelte netvirksomheds årlige afbrudsvarighed i de otte år (2010-

2017), der går forud for reguleringsperioden, indgår i rangeringen. Herefter indgår alle 

netvirksomhedernes årlige afbrudsvarig i rangeringen. Det betyder, at den enkelte net-

virksomhed optræder otte gange (én gang for hvert år) i en samlet (lang) rangering.  

 

På baggrund af denne ene rangering finder Dansk Energi én 83 pct.-fraktil, der anven-

des til at fastsætte målene på aggregeret niveau. Det er Dansk Energi opfattelse, at 

målene på aggregeret niveau herved fastsættes som et gennemsnit af 83 pct.-fraktilen. 

Det skyldes, at 83 pct.-fraktilen oftest vil placere sig mellem to netvirksomheden i ran-
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geringen. Det vil sige, at den gennemsnitlige afbrudsvarighed i netvirksomheden hen-

holdsvis over og under frakitlen er kendt, men den præcise 83 pct.-fraktil er fortsat 

ukendt. For at beregne 83 pct.-fraktilen foretages en såkaldt lineær interpolation, hvor-

ved forstås, at der findes et ukendt tal (83 pct.-fraktilen) på baggrund af to kendte tal (de 

to netvirksomheders kendte afbrudsvarigheder). Metoden for en sådan lineær interpola-

tion, det vil sige at finde ukendte værdier mellem to kendte yderpunkter, følger af almin-

delige matematiske metoder. Dansk Energi anser denne metode, som et vægtet gen-

nemsnit og mener, at bestemmelsen i § 16, stk. 3, foreskriver, at det er dette gennem-

snit, som skal læses i bekendtgørelsen. 

 

Dansk Energis forståelse af bestemmelsen er således ikke at finde et gennemsnit af de 

seneste otte års 83 pct.-fraktiler af leveringskvaliteten, men er derimod, som beskrevet 

ovenfor, at lave en samlet lang rangering for de seneste otte års leveringskvalitet, hvor 

den enkelte netvirksomhed optræder otte gange. På baggrund af denne ene samlede 

lange rangering finder Dansk Energi én 83 pct.-fraktil, der anvendes til at fastsættes 

målene på aggregeret niveau. Det er Forsyningstilsynets opfattelse, at Dansk Energis 

metode ikke er svarende til at tage et gennemsnit, som bestemmelse i § 16, stk. 3, 

foreskriver. 

 

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at målene på aggregeret niveau skal fastsættes 

som et vægtet gennemsnit, eller at 83 pct.-fraktilen skal beregnes ved brug af et vægtet 

gennemsnit. 

 

Bekendtgørelsen bestemmer derimod, at målene på aggregeret niveau skal fastsættes 

som ”et gennemsnit af 83 pct.-fraktilen”. Det er Forsyningstilsynets opfattelse, at be-

stemmelsen skal forstås på den måde, at målene fastsættes efter den af Forsyningstil-

synet opfattede metode, som beskrevet i afsnittet ovenfor. 

 

Dette som følge af at Forsyningstilsynet, når bestemmelsen foreskriver gennemsnit af 

netvirksomhedernes leveringskvalitet i de otte forudgående år, kun kan forstå dette som, 

at de seneste otte års årlige 83 pct.-fraktiler af leveringskvaliteten sammenlægges og 

derefter divideres med otte. 

 

Dansk Energi gør herefter gældende under henvisning til og med citat fra Energistyrel-

sens høringsnotat af den 12. december 2017, hvoraf det blandt andet fremgår ” […] I 

fastsættelsen af målet vil det dermed blive reflekteret, at de foregående 5 års leverings-

kvalitet muligvis har et niveau, der er forbundet med uproportionale omkostninger at 

opretholde. Reglerne er så vidt muligt en videreførelse af den nuværende praksis inden 

for lovbemærkningernes rammer.”, at Forsyningstilsynets mål for leveringskvalitet på 

aggregeret niveau er i modstrid med Energistyrelsens høringsnotat. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at der efter Forsyningstilsynets opfattelse ikke er 

tale om, at der ved den foreliggende afgørelse vedrørende mål for leveringskvalitet for 

2018-2022 er tale om, at der fastsættes mål for netvirksomhederne, som vil være for-

bundet med uproportionale omkostninger at opfylde for netvirksomhederne. Forsynings-

tilsynet bemærker i øvrigt, at målene er baseret på de forudgående otte års leverings-

kvalitet i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens bestemmelser og 

ikke kun de fem forudgående år, som omtales i høringsnotatet. Med hensyn til spørgs-

målet om videreførelse af tidligere praksis inden for lovbemærkningernes rammer er der 
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efter Forsyningstilsynets opfattelse intet i lovbemærkninger til Lov nr. 662 af 8. juli 2017 

om ændringer af blandt lov om elforsyning (ny økonomiske regulering af netvirksomhe-

der), der er hjemmel for indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, som tilsiger, at Forsy-

ningstilsynets fortolkning ikke er korrekt. Lovbemærkningerne er gengivet nedenfor i af-

snittet ”Retsgrundlag” 

FEJLBEREGNING AF NETVIRKSOMHEDERNES LEVERINGSKVALITET I 2010 

CERIUS A/S har i sit partshøringssvar gjort Forsyningstilsynet opmærksom på fejl i be-

regningerne foretaget på data for leveringskvaliteten i 2010, nærmere bestemt afbruds-

varigheden på enkeltkundeniveau på 1-25 kV spændingsniveau.  

 

Forsyningstilsynet er enigt med Cerius A/S’ og har på baggrund af tilbagemeldingen 

rettet op på den pågældende fejl i beregningerne. Forsyningstilsynet har ligeledes gen-

nemgået beregningerne for 2011-2017 for at sikre, at fejlen kun er begrænset til år 2010 

i beregningerne af mål for leveringskvalitet i 2018-2022. Efter genberegninger har For-

syningstilsynet beregnet, at 99,5 pct. af elforbrugerne, har oplevet afbrudsvarighed på 

mellem 0-180 minutter i 2010, hvilket også var grænsen før fejlen blev rettet.  

KVALITETSKONTROL AF DATA TIL BRUG FOR FASTSÆTTELS AF MÅLENE 

Radius Elnet A/S har i sit partshøringssvar anført, at det er nødvendigt, at der gennem-

føres en dybdegående og systematisk kontrol af de indberettede data. 

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Forsyningstilsynet som udgangspunkt må kunne 

stole på de oplysninger, som netvirksomhederne indberetter til tilsynet. Forsyningstilsy-

net har i forbindelse med fastsættelse af målene for leveringskvalitet ikke fundet konkret 

anledning til at fravige dette udgangspunkt. Forsyningstilsynet bemærker, at der i forbin-

delse med høringen ikke er kommet indsigelser mod datagrundlaget.  

 

Forsyningstilsynet er dog enig i, at for at kunne foretage en retvisende sammenligning 

af data på tværs af netvirksomhederne, er det vigtigt, at datagrundlaget er korrekt. Det 

gælder både de regnskabsmæssige oplysninger såvel som de tekniske data, som net-

virksomhederne bliver sammenlignet på baggrund af. Forsyningstilsynet vil fremadrettet 

udarbejde en procedure for en teknisk revision, som skal sikre, at de tekniske data ind-

berettes ens på tværs af netvirksomhederne og efter de samme retningslinjer. 

KORREKTIONER TIL DATAMATERIALET 

Hjerting Transformatorforening og Vestjyske Net 60 kV A/S har indsendt korrektioner til 

det datamateriale, som anvendes til at fastsætte mål for leveringskvaliteten. 

 

Forsyningstilsynet har i forlængelse af de indsendte korrektioner foretaget en genbereg-

ning af alle mål for leveringskvaliteten på aggregeret niveau og i forhold til den enkelte 

elforbruger. Efter korrektionerne til datamaterialet for aggregeret niveau og i forhold til 

den enkelte elforbruger er 83 pct.-fraktilerne og 99,5 pct.-fraktilerne uændret, og derfor 

har korrektionen ikke ført til ændringer i mål for leveringskvaliteten. 
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RETSGRUNDLAG 

En række bestemmelser i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 17. januar 

2019, (herefter elforsyningsloven) og bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirk-

somheder, bekendtgørelsens nr. 969 af 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirk-

somheder, (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen) danner grundlag for Forsynings-

tilsynets fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer, herunder mål for leve-

ringskvalitet. 

 

Hjemlen til at fastsætte netvirksomhedernes indtægtsrammer, herunder fradrag som 

følge af manglende leveringskvalitet følger af elforsyningslovens § 69, stk. 1, 4 og stk. 

5. Heraf fremgår det af stk. 1 og 4, at dækning af netvirksomhedernes omkostninger ved 

effektiv drift reguleres ved en indtægtsramme. Energi-, forsynings- og klimaministeren 

er ved stk. 5 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om indtægtsrammer, herunder 

regler om mål for leveringskvalitet og økonomiske konsekvenser ved manglende over-

holdelse af målene for leveringskvalitet. Dette er sket ved udstedelse af indtægtsram-

mebekendtgørelsen. 

 

Elforsyningslovens § 69, stk. 1, 4 og 5, er sålydende: 

 
§ 69. Priser for ydelser fra netvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en indtægts-

ramme, som Forsyningstilsynet årligt fastsætter for hver netvirksomhed med henblik på dækning 

af netvirksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og for-

rentning af den investerede kapital. 

[…] 

Stk. 4. Ved fastsættelse af indtægtsrammen foretages følgende beløbsmæssige justeringer uden 

for omkostningsrammen og forrentningsrammen: 

1) Fradrag som følge af effektiviseringskrav, utilstrækkelig leveringskvalitet og bindende midler-

tidige prisnedsættelser, jf. § 72 b, stk. 1, 4. pkt. 

[…] 

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om indtægtsrammen og de ele-

menter, som indgår heri. Der fastsættes bl.a. regler om følgende: 

[…] 

6) Mål for leveringskvalitet og økonomiske konsekvenser af manglende overholdelse heraf. 

 […] 

 

For så vidt angår bestemmelsen i § 69, stk. 4, nr. 1, og stk. 5, nr. 6, om mål for leve-

ringskvalitet og manglende overholdelse heraf, hvorved bestemmelserne blev indført2,  

fremgår det af de almindelige lovbemærkninger til § 69: 
Energi-, forsynings- og klimaministeren vil udnytte den foreslåede bemyndigelse således, at der vil 

blive fastsat en metode for beregning af mål for leveringskvalitet og rammer for reduktion af en 

netvirksomheds indtægtsrammer som økonomisk konsekvens af manglende opfyldelse af målene. 

Bemyndigelsen vil give mulighed for, at mål for leveringskvalitet fastsættes på baggrund af netvirk-

somhedernes historiske leveringskvalitet. Der vil med hjemmel i den foreslåede bemyndigelse blive 

fastsat ens mål for alle netvirksomheder. Formålet hermed er, at dette vil skabe mere forudsigelig-

hed for netvirksomhederne samtidig med, at der hermed skabes øget sammenlignelighed mellem 

netvirksomhedernes leveringskvalitet. Bemyndigelsen vil endvidere blive udmøntet således, at det 

 
2 Bestemmelsen i lov om elforsyning § 69 fik sit nuværende indhold ved lov nr. 662 af 8. juni 2017 om 

ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov 

om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Lovforslaget til denne ændringslov er lov-

forslag 180, 1/2016, der kan tilgås på Retsinformation ved følgende link:  https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=188480. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188480
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188480
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vil være Energitilsynet, der konkret vil beregne målene forud for en reguleringsperiode, og som ved 

manglende leveringskvalitet vil fradrage beløb ved fastsættelse af en netvirksomheds årlige ind-

tægtsramme. I forhold til rammerne for reduktion af en netvirksomheds indtægtsrammer ved mang-

lende opfyldelse af målene, vil der blive fastsat regler, hvorefter størrelsen af reduktionen vil skulle 

være afhængig dels af graden af utilstrækkelig leveringskvalitet, dels af antallet af gentagne over-

skridelser af et fastsat mål. Endvidere vil der blive fastsat et loft for, hvor stor reduktionen maksimalt 

kan være i et reguleringsår. 

 

Af bemærkningerne til de enkelte bestemmelser/de specielle bemærkninger fremgår 

det, at energi-, forsynings- og klimaministeren skal fastsætte regler om mål for leverings-

kvalitet og den økonomiske konsekvens for manglende overholdelse heraf: 

 
[…] 

Det foreslås herudover, at der fratrækkes et beløb ved utilstrækkelig leveringskvalitet. Der sker 

også efter gældende ret fradrag for utilstrækkelig leveringskvalitet efter regler fastsat af energi-, 

forsynings- og klimaministeren i medfør af § 70, stk. 2 og 11, i den gældende lov om elforsyning. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren foreslås fremover bemyndiget til at fastsætte regler om 

mål for leveringskvaliteten og økonomiske konsekvenser af manglende overholdelse heraf, jf. for-

slag til stk. 5, nr. 6, nedenfor. Heri ligger, at ministeren vil skulle fastsætte regler om metoden til 

beregning af mål for leveringskvalitet og rammer for reduktion af en netvirksomheds indtægts-

ramme som økonomisk konsekvens af utilstrækkelig leveringskvalitet, dvs. manglende opfyldelse 

af målene. Der henvises i det hele til forslaget til stk. 5, nr. 6, nedenfor og bemærkningerne hertil. 

[…] 

 
Med det foreslåede nr. 6 skal energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte regler om mål for 

leveringskvalitet og økonomisk konsekvens af manglende overholdelse heraf. 

 
Bemyndigelsen skal ses i sammenhæng med stk. 4, nr. 1, jf. ovenfor, hvor det foreslås, at der fra-

trækkes et beløb som følge af utilstrækkelig leveringskvalitet ved fastsættelse af den årlige ind-

tægtsramme. 

 
Bemyndigelsen vil skulle udmøntes ved, at der fastsættes en metode til fastsættelse af mål for 

leveringskvalitet. Metoden vil skulle udformes således, at der fastsættes ens mål for alle netvirk-

somheder. Der vil skulle fastsættes mål både på aggregeret og på enkeltkundeniveau for at for-

hindre, at netvirksomhederne fokuserer på de tættest befolkede dele af nettet og nedprioriterer 

nettets kvalitet i de mindre tæt befolkede områder. Det vil være Energitilsynet, der konkret vil 

skulle beregne målene forud for en reguleringsperiode. 

 
Ved første udmøntning forventes der fastsat en metode, hvorefter målene fastsættes med ud-

gangspunkt i den historiske leveringskvalitet, og som tager højde for sammensætningen af det 

samlede distributionsnet i forhold til spændingsniveauerne. Der vil endvidere skulle fastsættes 

rammer for reduktionen af en netvirksomheds indtægtsramme ved utilstrækkelig leveringskvalitet. 

Der vil skulle være tale om en midlertidig reduktion af den pågældende netvirksomheds årlige 

indtægtsramme. Det vil være Energitilsynet, der vil skulle fastsætte beløbet. Ved fastsættelse af 

rammerne for reduktionen vil der endvidere skulle tages højde for, at der skal være en sammen-

hæng mellem reduktionens størrelse og graden af utilstrækkelig leveringskvalitet, ligesom reduk-

tionen vil skulle reflektere, hvorvidt der er tale om gentagne overskridelser af et fastsat mål. Der 

vil dog også skulle fastsættes regler om, hvor stor reduktionen maksimalt kan være i et regule-

ringsår. 

[…] 

 

De nærmere regler til at fastsætte mål for netvirksomhedernes leveringskvalitet og øko-

nomiske konsekvenser ved manglende overholdelse heraf er fastsat i indtægtsramme-

bekendtgørelsen. 

 

Bestemmelserne om, at Forsyningstilsynet skal fastsætte og offentliggøre mål for net-

virksomhedernes leveringskvalitet og 1-årige fradrag i indtægtsrammen som følge af 
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manglende overholdelse af målene for leveringskvalitet fremgår af indtægtsrammebe-

kendtgørelsens §§ 16-17, der er sålydende: 

 
Kapitel 4 

 
Leveringskvalitet 

 
§ 16. Forsyningstilsynet fastsætter og offentliggør i året forud for påbegyndelse af en regulerings-

periode mål for netvirksomhedernes leveringskvalitet i form af mål for afbrudshyppighed og af-

brudsvarighed på aggregeret niveau og i forhold til den enkelte elforbruger inden for nærmere de-

finerede målkategorier i tabel 1 i bilag 3. 

Stk. 2. Forsyningstilsynet fastsætter fælles mål for leveringskvalitet for alle netvirksomheder på 

baggrund af netvirksomhedernes samlede historiske årlige leveringskvalitet i de 10 år, der går 

forud for det reguleringsår, hvor Forsyningstilsynet fastsætter målene, jf. dog § 51, stk. 4. 

Stk. 3. Forsyningstilsynet fastsætter målene på aggregeret niveau som et gennemsnit af 83 pct.-

fraktilen af den leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. Forsyningstilsynet fastsætter må-

lene på enkeltkundeniveau som et gennemsnit af 99,5 pct.-fraktilen af den leveringskvalitet, som 

elforbrugerne har oplevet. 

Stk. 4. Mål for netvirksomhedens leveringskvalitet fastsættes på baggrund af indberetninger, som 

Forsyningstilsynet har modtaget senest med reguleringsregnskabet i året forud for påbegyndelse 

af en reguleringsperiode jf. dog § 50, stk. 7. Målene gælder for en reguleringsperiode, og de gen-

beregnes ikke, selv om en netvirksomhed efterfølgende fremsender korrektioner til oplysnin-

gerne. 

Stk. 5. Målene for leveringskvalitet for den indeværende reguleringsperiode og den forudgående 

reguleringsperiode skal fremgå af Forsyningstilsynets hjemmeside, jf. dog § 50, stk. 7. 

 

§ 17. Ved fastsættelse af en netvirksomheds indtægtsramme foretages 1-årige fradrag for util-

strækkelig leveringskvalitet, hvis netvirksomheden i et reguleringsår ikke overholder 

1) et eller begge mål for leveringskvalitet, som Forsyningstilsynet har fastsat på aggregeret ni-

veau, eller 

2) et eller flere af de mål, som Forsyningstilsynet har fastsat på niveau af den enkelte elforbruger, 

og minimumsgrænsen i stk. 2 er overskredet. 

Stk. 2. Fradrag i en netvirksomheds indtægtsramme efter stk. 1, nr. 2, forudsætter, at mere end 1 

pct. af den gruppe af elforbrugere, der er tilsluttet den enkelte netvirksomheds net på et givet 

spændingsniveau, har oplevet en leveringskvalitet, som er dårligere end det mål, som er fastsat 

for denne gruppe af elforbrugere. 

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 sker i det reguleringsår, som ligger 2 år efter det reguleringsår, hvor de 

mål for leveringskvalitet, som Forsyningstilsynet har fastsat, ikke er opfyldt. Fradraget opgøres 

som en procentvis reduktion af en omkostningsbase, som Forsyningstilsynet fastsætter under 

hensyn til hvilke omkostninger netvirksomheden forventes at kunne påvirke. Ved fastsættelse af 

den procentvise reduktion anvender Forsyningstilsynet et forsigtighedshensyn. Forsigtighedshen-

synet udmøntes som gradueringsfaktorer på henholdsvis 0,1 og 0,4 ved overskridelser af målene 

på henholdsvis aggregeret og enkeltkundeniveau efter stk. 2. 

Stk. 4. Ved gentagne overskridelser af målene i 3 år eller flere forhøjes reduktionen efter stk. 3 

med en faktor svarende til antallet af år i træk, hvor netvirksomheden ikke har opfyldt målet, mi-

nus én. 

Stk. 5. Reduktionen efter stk. 3 kan ikke overstige de lofter, der er angivet ud for hver kategori i 

tabel 1 i bilag 3. 
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Af bilag 3 til indtægtsrammebekendtgørelsen fremgår: 

 

 

Det er i indtægtsrammebekendtgørelsens § 50, stk. 7, fastsat, at Forsyningstilsynet se-

nest den 31. december 2018 på Forsyningstilsynets hjemmeside skal offentliggøre må-

lene for leveringskvalitet i første reguleringsperiode. Bestemmelsen er sålydende: 

 
§ 50, stk. 7. Mål for leveringskvalitet i første reguleringsperiode offentliggøres senest den 31. de-

cember 2018 på Forsyningstilsynets hjemmeside.  

 

Der er i indtægtsrammebekendtgørelsens § 51, fastsat en række overgangsbestemmel-

ser, der alene finder anvendelse for mål for leveringskvalitet i første reguleringsperiode, 

dvs. årene 2018-2022, herunder at Forsyningstilsynet i første reguleringsperiode fast-

sætter mål for leveringskvalitet på baggrund af netvirksomhedernes samlede historiske 

årlige leveringskvalitet i de 8 år, der er gået forud for første reguleringsperiode. Indtægts-

rammebekendtgørelsens § 51 er sålydende: 
 

 

Leveringskvalitet i første reguleringsperiode 

 

 

§ 51. Effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarking af kvalitet i leveringen på data fra 

reguleringsårene 2016 og 2017 efter reglerne i §§ 28 og 29 i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 

2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet 

af lov om elforsyning, vil skulle fradrages netvirksomhedens indtægtsramme for henholdsvis 2018 

og 2019. Fradraget opgøres efter metoden 1i bilag 3. Forsyningstilsynet udmelder effektivise-

ringskrav i 2018 for reguleringsåret 2019. 
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Stk. 2. Hvis Forsyningstilsynet har fastsat foreløbige værdier til beregning af effektiviseringskrav 

på grundlag af benchmarking af kvalitet i leveringen, jf. § 28, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. 

marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

omfattet af lov om elforsyning, vil udmeldte effektiviseringskrav kunne justeres i forhold til netvirk-

somhedens egne tal, hvis Forsyningstilsynet har modtaget behørig dokumentation fra netvirksom-

heden senest sammen med reguleringsregnskabet for 2019. Justeringen vil finde sted i forbin-

delse med fastsættelse af indtægtsrammen for 2019. 

Stk. 3. Fastsættelse af fradrag for leveringskvalitet efter stk. 1 og 2 indgår som en del af afgørel-

sen om netvirksomhedens indtægtsramme. 

Stk. 4. For første reguleringsperiode fastsætter Forsyningstilsynet fælles mål for leveringskvalitet 

for alle netvirksomheder på baggrund af netvirksomhedernes samlede historiske årlige leverings-

kvalitet i de 8 år, der går forud for første reguleringsperiode. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN  

Denne sag drejer sig om, at Forsyningstilsynet skal fastsætte mål for netvirksomhederne 

til leveringskvalitet i reguleringsperioden fra 2018 til og med 2022. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 16, jf. § 51, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Det følger af indtægtsrammebekendtgørelsens § 16, stk. 1, at Forsyningstilsynet forud 

for en reguleringsperiode skal fastsætte og offentliggøre mål for netvirksomhedernes 

leveringskvalitet. Dette skal ske i form af mål for afbrudshyppighed og afbrudsvarighed 

på aggregeret niveau og i forhold til den enkelte elforbruger inden for nærmere define-

rede målkategorier i tabel 1 i bilag 3 til indtægtsrammebekendtgørelsen: 

 

 
Forsyningstilsynet skal således fastsætte mål inden for de i indtægtsrammebekendtgø-

relsen definerede målkategorier. De fastsatte mål for leveringskvalitet skal senest of-

fentliggøres på Forsyningstilsynets hjemmeside den 31. december 2018, jf. § 50, stk. 7, 

i indtægtsrammebekendtgørelsen.  

 

For første reguleringsperiode, det vil sige perioden for 2018-2022, skal de fælles mål for 

leveringskvalitet baseres på netvirksomhedernes samlede historiske årlige leverings-

kvalitet i de 8 år, der er gået forud for første reguleringsperiode, det vil sige perioden 

2010-2017, jf. § 51, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 
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Forsyningstilsynet fastsætter målene på aggregeret niveau som et gennemsnit af 83 

pct.-fraktilen af den leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. Forsyningstilsynet 

fastsætter målene på enkeltkundeniveau som et gennemsnit af 99,5 pct.-fraktilen af den 

leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet. jf. § 16, stk. 3 i indtægtsrammebekendt-

gørelsen. 

 

Forsyningstilsynet har anvendt den metode, der blev anvendt af Energitilsynet i årene 

2010-2017, til fastsættelse af den kvalitet i leveringen, i form af de afbrudshyppigheder 

og afbrudsvarigheder, som elforbrugerne har oplevet, og som danner grundlag for 

målopfyldelse. Forsyningstilsynet vurderer, at der er tale om en saglig og velegnet me-

tode, der har været anvendt af Energitilsynet i en årrække til fastsættelse af mål for 

netvirksomhedernes leveringskvalitet. 

 

For første reguleringsperiode (2018-2022) fastsætter Forsyningstilsynet på denne bag-

grund fælles mål for leveringskvalitet for alle netvirksomheder på baggrund af netvirk-

somhedernes samlede historiske årlige leveringskvalitet i de otte år, der er gået forud 

for reguleringsperioden (2010-2017), jf. § 51, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

Metoden til fastsættelse af målene for kvalitet i leveringen bygger på den leveringskva-

litet, som elforbrugerne har oplevet i perioden 2010-2017. Forsyningstilsynet har til brug 

herfor anvendt de oplysninger, som netvirksomhederne i perioden 2010-2017 har ind-

berettet til Energitilsynet vedrørende leveringskvalitet på henholdsvis aggregeret niveau 

og i forhold til den enkelte elforbruger. Indberetningerne er foretaget i form af indberet-

ninger af afbrudsdata fordelt på fem forskellige typer afbrud: 

 

(i) uvarslede afbrud 

(ii) varslede afbrud 

(iii) afbrud som følge af tredjepart 

(iv) afbrud som følge af force majeure 

(v) afbrud som følge af fejl uden for eget statistikområde 

 

Kategorien uvarslede afbrud (i) dækker typisk over uforudsete fejl i et kabel, en luftled-

ning, en transformerstation eller lignende, som forårsager et afbrud i netvirksomhedens 

eget elnet. Et uvarslet afbrud vægtes med 100 pct., da uvarslede afbrud er til størst gene 

for elforbrugerne. Endvidere er uvarslede afbrud af en type, som netvirksomhederne via 

renovering og udskiftning af kabler mv. har indflydelse på at mindske. 

 

Varslede afbrud (ii) dækker over de situationer, hvor en netvirksomhed varsler kunderne 

om fremtidige afbrud i et givent tidsrum. Sådanne afbrud dækker typisk over planlagt 

vedligeholdelse, udskiftning af eller reparation i netvirksomhedens elnet. Et varslet af-

brud vægtes med 50 pct. i opgørelsen af det samlede antal afbrud. Det må antages, at 

varslede afbrud ikke i samme grad er til gene for forbrugeren som de uvarslede, da 

forbrugeren er forberedt på afbruddet. Hertil kommer, at netvirksomhederne har en vis 

mulighed for at lade sådanne afbrud foregå på tidspunkter, hvor færrest kunder generes. 

 

Kategorien afbrud som følge af tredjepart (iii) dækker over de situationer, hvor en anden 

part end netvirksomheden selv forårsager en fejl på netvirksomhedens net, fx hvis en 

anden part gravet et kabel over. Et afbrud forårsaget af tredjepart vægtes med 10 pct. i 
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opgørelsen af det samlede antal afbrud. En netvirksomhed har kun begrænset indfly-

delse på, om der sker afbrud forårsaget af tredjepart. Netvirksomheden har dog mulig-

hed for at begrænse denne type afbrud ved at beskytte sine kabler og kabelskabe eller 

oplyse om kabellægningen, så kablerne ikke risikerer at blive beskadiget. 

 

Afbrud som følge af force majeure (iv) angår forhold, hvor afbruddet må anses for ude-

lukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaffenhed, at netvirksomheden 

burde have taget dem i betragtning. Afbrud som følge af force majeure-hændelser væg-

tes med 0 pct. i opgørelsen af det samlede antal afbrud og har derfor ingen indflydelse 

på afbrudshyppigheden eller afbrudsvarigheden. Force majeure dækker over afbrud, 

hvor levering må anses for udelukket ved omstændigheder, der ikke er af sådan beskaf-

fenhed, at netvirksomheden burde have taget dem i betragtning, og som Forsyningstil-

synet efter ansøgning fra en netvirksomhed, godkender som force majeure. Force ma-

jeure kan angives i tilfælde af planlagt arbejde, som alene kan tilskrives påvirkning som 

følge af en force majeure-hændelse. 

 

Kategorien afbrud uden for eget statistikområde (v) dækker over de situationer, hvor en 

kunde afbrydes som følge af et afbrud uden for netvirksomhedens eget net. Et afbrud 

uden for eget statistikområde kan fx opstå, hvis en distributionsvirksomhed, der opererer 

på mellemspændingsniveau, har et afbrud, der forplanter sig til en transformerforenings 

elnet. I dette tilfælde vil afbruddet i transformerforeningen være sket som følge af afbrud 

uden for eget statistikområde.  

 

Afbrud uden for eget statistikområde vægtes ligeledes med 0 pct. i opgørelsen af det 

samlede antal afbrud og har derfor heller ingen indflydelse på afbrudshyppigheden eller 

afbrudsvarigheden. Ved et afbrud uden for eget distributionsnet, vil elforbrugerne i net-

virksomhedens statistikområdet være berørt, men netvirksomheden har ingen indfly-

delse på afbruddet. Derfor vil denne type afbrud ikke være medregnet i de vægtede 

afbrudshyppigheder og afbrudsvarigheder. 

 

På baggrund af den leveringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet i perioden 2010-

2017, jf. ovenfor, har Forsyningstilsynet fastsat målene for leveringskvalitet for alle net-

virksomheder på et aggregeret niveau, som et gennemsnit af 83 pct.-fraktilen henholds-

vis målene på enkeltkundeniveau som et gennemsnit af 99,5 pct.-fraktilen af den leve-

ringskvalitet, som elforbrugerne har oplevet, jf. § 16, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgø-

relsen. Forsyningstilsynet har i overensstemmelse hermed fastsat de fælles mål for net-

virksomhederne for leveringskvalitet i perioden 2018-2022 som angivet i tabel 1, jf. også 

ovenfor i afsnittet ”afgørelse”, som er ens mål, der gælder for den enkelte netvirksom-

hed. 
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TABEL 1 | MÅL FOR NETVIRKSOMHEDERNE LEVERINGSKVALITET 

Spændingsniveau Aggregeret niveau Enkeltkundeniveau 

 Hyppighed 

(afbrud pr.  

kunde pr. år) 

Varighed 

(minutter pr. 

kunde pr. år) 

Hyppighed 

(afbrud pr. 

kunde pr. år) 

Varighed 

(minutter pr. 

kunde pr. år) 

0,4-1 kV <0,034 <5,483 ≤1 ≤240 

1-24 kV <0,281 <13,939 ≤3 ≤240 

25-99 kV <0,114 <1,439  

Kilde: Forsyningstilsynet. 

Målene for leveringskvalitet er de intervaller, der er anført i tabel 3. Ligger netvirksom-

heden inden for intervallerne, har netvirksomheden opfyldt målene for leveringskvalitet. 

Ligger netvirksomheden over et eller flere af intervallerne, har netvirksomheden ikke 

opfyldt målene for leveringskvalitet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at for leveringskvalitet på aggregeret niveau anvendes 

der for henholdsvis hyppighed og varighed kun et samlet mål, som er gennemsnitsbe-

tragtning. Det betyder fx, at det individuelle mål for netvirksomheden afbrudsvarighed er 

et vægtet gennemsnit. En netvirksomhed med lige dele af elforbrugere og elledninger 

på de tre spændingsniveauer, vil således have et individuelt mål for afbrudsvarigheden 

på 6,954 minutter pr. kunde pr. år, svarende til gennemsnittet af de tre måltal angivet i 

kolonnen med varighed under aggregeret niveau i tabel 3. For afbrudshyppighed er det 

vægtede gennemsnit 0,143 afbrud pr kunde pr. år. Dermed er der to mål for leverings-

kvaliteten på aggregeret niveau, som hvert består af et delmål for hvert spændingsni-

veau. 

 

Manglende målopfyldelse fører til fradrag i indtægtsrammen i reguleringsåret, der ligger 

to år efter det reguleringsår, hvor de mål for leveringskvalitet, som Forsyningstilsynet 

har fastsat, ikke er opfyldt, jf. § 17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. 

 

De fastsatte mål for leveringskvalitet vil  fremgå af Forsyningstilsynets hjemmeside, 

der kan tilgås via www.forsyningstilsynet.dk, jf. § 16, stk. 5, i indtægtsrammebekendt-

gørelsen. 

  

http://www.forsyningstilsynet.dk/
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KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89 i lov 

om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af den 17. januar 2019. Klage skal være 

skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

BILAG 

Bilag 1: Netvirksomhedernes indberettede data (zip-fil) 

Bilag 2: Beregning af mål for aggregeret niveau (Excel-fil) 

Bilag 3: Beregning af mål i forhold til den enkelt elforbruger (Excel-fil) 

  

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 


