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STATISTIK OVER FORSYNINGSAFBRYDELSER FOR PERIODEN 1. APRIL 2016 TIL 31.
DECEMBER 2016

ELHANDELSVIRKSOMHEDERS INDBERETNING AF ANTALLET AF
FORSYNINGSAFBRYDELSER OG BEGRUNDELSER HERFOR
Energitilsynet skal hvert år offentliggøre statistik over forsyningsafbrydelser og
begrundelserne herfor.
Statistikken er delt op i to, og illustrerer niveauet af forsyningsafbrydelser hos
henholdsvis husholdningsforbrugere, jf. Figur 1, og øvrige forbrugere, jf. Figur 2.
Indberetningerne viser, at størstedelen af forsyningsafbrydelserne rammer husholdningsforbrugerne som følge af manglende sikkerhedsstillelse efter elforsyningsloven.
Ifølge bekendtgørelse nr. 1401 af 29. november 2016 om elhandelsvirksomheders
indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor (forsyningsafbrydelsesbekendtgørelsen), skal hver enkelt elhandelsvirksomhed indberette antallet af
forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor for det forudgående kalenderår til
Energitilsynet. Energitilsynet skal offentliggøre statistik over disse indberetninger
en gang årligt
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FIGUR 1 | HUSHOLDNINGSFORBRUGERE

Forsyningsafbrydelser for
husholdningsforbrugere
9000
7959
8000
7000
6000
5000
Antal
afbrydelser 4000
3000
2000
1000

186

0
2016
Husholdningsforbrugerens manglende sikkerhedsstillelse, jf.
elforsyningsloven § 6 b, stk. 7, jf. stk. 5, jf. stk. 3
Øvrige begrundelser ved husholdningsforbrugere
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet
Note: Ifølge Den Danske Statistikbank1 var der den 1. januar 2017 2.670.059 hustande i Danmark.
Dansk Energi har i 2014 udfærdiget en statistik over afbrydelser., jf. Figur 3. Heraf fremgår at der i
2013 var 30.865 afbrydelser hos private. Der skal tages forbehold for at tallene fra statistikken over
forsyningsafbrydelser, opgjort af SET i 2017, ikke er direkte sammenlignelig med statistikken fra Dansk
Energi, idet antallet af afbrydelser ikke er opgjort på samme måde.

1

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=2021
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FIGUR 2 | ØVRIGE ELFORBRUGERE
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Manglende betaling fra en elforbruger, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, nr. 2
Øvrige begrundelser ved øvrige elforbrugere
Kilde: SET
Note: Dansk Energi har i 2014 udarbejdet en statistik over afbrydelser, jf. Figur 3. Heraf fremgår, at der i 2013 var 3.233 afbrydelser
hos erhverv. Der tages forbehold for at antallet af forsyningsafbrydelser, udarbejdet af SET, ikke er direkte sammenlignelig med
statistikken fra Dansk Energi, idet tallene ikke er opgjort på samme måde.

Dette års indberetninger hviler på data, som dækker trefjerdele af kalenderåret
2016, idet forpligtelsen for at registrere forsyningsafbrydelser først trådte i kraft
den 1. april 2016. Begrundelsen herfor er, at engrosmodellen trådte i kraft den 1.
april 2016. I forbindelse med indberetningerne for det forgangne år 2016, er der
tale om en overgangsordning. Fremover vil de indberettede tal dække et helt kalenderår.
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FIGUR 3 | AFBRYDELSER 2009 TIL 2013

Kilde: Dansk Energi
Note: Der tages forbehold for at statistikken over antallet af forsyningsafbrydelser udarbejdet af SET, ikke er direkte sammenlignelige
med statistikken fra Dansk Energi, idet tallene ikke er opgjort på samme måde.

