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STATISTIK OVER FORSYNINGSAFBRYDEL-
SER I 2017 

 

Bekendtgørelse nr. 1401 af 29. november 2016 om elhandelsvirksomheders indbe-

retning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor (forsyningsafbrydelsesbe-

kendtgørelsen) regulerer, hvorledes hver enkelt elhandelsvirksomhed skal indbe-

rette antallet af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor for det forudgående 

kalenderår til Energitilsynet.  

 

Elhandelsvirksomhederne skal senest den 1. april hvert år indberette til Energitil-

synet i henhold til forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Efter modta-

gelse af indberetningerne offentliggør Energitilsynet en anonymiseret statistik, der 

illustrerer antallet af forsyningsafbrydelser på landsplan.  

 

INDBERETNINGER 

Dette års indberetninger, hviler på data for hele 2017, mens sidste års indberetnin-

ger kun dækkede trefjerdedele af året, da forpligtelsen til at registrere forsynings-

afbrydelser først indtraf den 1. april 2016.  

 

STATISTIK 

Statistikken over forsyningsafbrydelser er anonymiseret. Det kan derfor ikke udle-

des af denne statistik, hvilke elhandelsvirksomheder, der har flest forsyningsafbry-

delser eller hvor i landet, der er flest afbrydelser.  

 

Ifølge forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 3, skal indberetningerne 

ske for henholdsvis 1) husholdningsforbrugere, jf. elforsyningslovens § 5, stk. 1, 

nr. 10 og 2) øvrige elforbrugere. Kategorien øvrige elforbrugere omfatter primært 

erhvervsforbrugere.  

 

Indberetningerne for husholdningsforbrugere skal opdeles i forsyningsafbrydelser 

begrundet med 1) husholdningsforbrugerens manglende efterlevelse af krav om 

sikkerhedsstillelse, jf. elforsyningslovens § 6 b, stk. 7, jf. stk. 5, jf. stk. 3 eller 2) 

øvrige grunde, jf. forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 4.  

 

Forsyningsafbrydelser for øvrige elforbrugere skal indberettes med begrundelserne 

1) manglende betaling eller 2) øvrige begrundelser, jf. forsyningsafbrydelsesbe-

kendtgørelsens § 4, stk. 5.  
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Statistikken er delt op i to og illustrerer niveauet af forsyningsafbrydelser hos hen-

holdsvis husholdningsforbrugere, jf. figur 1 og øvrige forbrugere, jf. figur 2. Figu-

rerne illustrerer tallene for både 2016 og 2017.  

 

Af de i alt 21.106 forsyningsafbrydelser, der fandt sted i 2017 samlet set for både 

husholdningsforbrugere og øvrige forbrugere under ét, udgjorde husholdningsfor-

brugeres relative andel 84 pct., mens de resterende 16 pct. kan henføres til øvrige 

forbrugere. 

 

Husholdningsforbrugere 

Af de indberettede tal for 2017 på i alt 17.790 forsyningsafbrydelser for hushold-

ningsforbruger fremgår det, at det primært skyldes manglende sikkerhedsstillelse 

for 97 pct.s vedkommende, mens de resterende 3 pct. skyldes øvrige begrundelser, 

heriblandt insolvente dødsboer og ikke tilsluttede nyoprettede målepunkter.   

 

Øvrige forbrugere 

Størstedelen af de i alt 3.316 forsyningsafbrydelser for øvrige forbrugere skyldes 

for 90 pct.s vedkommende manglende betaling fra en elforbruger, mens øvrige 

begrundelser udgør de resterende 10 pct., heriblandt konkurser og restancer.  

 

SEKRETARIATETS KONKLUSION PÅ ÅRETS INDBERETNINGER 

Indberetningerne viser, at langt størstedelen af forsyningsafbrydelser rammer hus-

holdningsforbugerne som følge af manglende sikkerhedsstillelse efter elforsy-

ningslovens § 6 b, stk. 7, jf. stk. 5, jf. stk. 3.  

 

RESULTATET AF INDBERETNINGERNE 

Formålet med statistikken er, at skabe åbenhed vedrørende omfanget af forsy-

ningsafbrydelser efter leveringspligten erstattede forsyningspligten ved engrosmo-

dellens indførelse den 1. april 2016. På baggrund af statistikken kan der således 

tages stilling til, om der skal sættes ind over for den gruppe af økonomisk svage 

forbrugere, der afbrydes som følge af manglende betaling, jf. elforsyningslovens § 

6 b.  

 

Det er kun i et begrænset omfang mulig at sammenligne 2017 med det forrige 

indberetningsår 2016, da 2016 kun omfattede perioden april – december.  

 

Men hvis man beregningsteknisk antog, at antal forsyningsafbrydelser i 2016 i 

perioden april-december kunne ekstrapoleres til også at dække månederne januar-

marts samme år, ses det, at tallene for 2017 ligger væsentligt over tallene for et 

revideret 2016 (kort: 2016R). Konkret vil der overordnet set være tale om en ret 

betydelig stigning på hele 68 pct. mellem 2016R og 2017, nemlig fra i alt 12.563 

(2016R) til 21.105 forsyningsafbrydelser (2017). 

 

For husholdningsforbrugere udgør stigningen 64 pct., nemlig fra 10.860 (2016R) 

til 17.790 (2017) forsyningsafbrydelser, mens stigningen for øvrige forbrugere 

udgør 95 pct., hvilket dækker over en forøgelse fra 1.703 (2016R) til 3.316 (2017) 

forsyningsafbrydelser. 

 



 
Side 3/4 

Hvorvidt der er behov for at sætte ind over for denne økonomisk svage gruppe 

bliver dog først entydig tydelig ved de kommende års indberetninger, hvor Energi-

tilsynet kan sammenligne mere ensartede og valide data, og derved se om der er en 

generel tendens til, at forsyningsafbrydelser sker i et stort omfang på grund af 

manglende sikkerhedsstillelse.  

 

Energitilsynet vil således være ekstraordinært opmærksom på udviklingen, når der 

i april 2019 igen indsamles fornyede data vedrørende år 2018. 

 

 

FIGUR 1| HUSHOLDNINGSFORBRUGERE 

 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet  

 

Note: Figuren illustrerer først og fremmest de reelle indberettede tal for 2016 for perioden april-

december 2016. Tallene for 2016R illustrerer de reviderede beregninger for, hvordan indberetnings-

tallene kunne have set ud, hvis de havde omfattet hele 2016. Tallene for 2017 omfatter hele kalen-

deråret fra januar-december 2017. 
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FIGUR 2| ØVRIGE ELFORBRUGERE 

 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet  

 

Note: Figuren illustrerer først og fremmest de reelle indberettede tal for 2016 for perioden april-

december 2016. Tallene for 2016R illustrerer de reviderede beregninger for, hvordan indberetnings-

tallene kunne have set ud, hvis de havde omfattet hele 2016. Tallene for 2017 omfatter hele kalen-

deråret fra januar-december 2017. 
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