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Energisparebenchmark 2016 

 

Energitilsynet har den 2. november 2017 offentliggjort den årlige benchmark for el-, 

naturgas-, og fjernvarmeselskabernes omkostninger til energispareindsatsen. 

Benchmarken viser selskabernes og branchernes samlede omkostninger og 

omkostningerne per sparet kWh. Benchmarken vedhæftes til orientering. 

 

Energistyrelsen har på tilsvarende vis udarbejdet en benchmark af oliebranchens 

omkostninger. 

 

Omkostningerne til at spare en kWh steg i gennemsnit med ca. 30 pct. i perioden 

2010 til 2014, men prisen har i 2015 og 2016 stabiliseret sig omkring 49 øre pr. 

kWh i løbende priser. 

 

Tabellen nedenfor sammenfatter benchmark for de fire omfattede sektorer i aftalen 

om energiselskabernes energispareindsats. Samlet er den gennemsnitlige 

omkostning for energiselskabernes energispareindsats i 2016 på 49,0 øre/kWh. I 

2015 var gennemsnitsomkostningen per kWh 49,6 øre/kWh. 

 

Det betyder, at de samlede omkostninger i 2016 ikke overstiger det politisk 

fastsatte loft på 1,5 mia. kr. Der er således tale om en forbedring i forhold til 2015, 

hvor de samlede omkostninger beløb sig til 1.577,7 mio. kr. Det skal i den 

forbindelse bemærkes, at målet i 2015 var på 12,2 PJ, mens det i 2016 blev 

sænket til 10,1 PJ som led i PSO-aftalen. 

 

Tabel 1: Sammenfatning af energispareindsatsen i 2016 

 
Omkostninger 

(mio. kr.) 

Indberettet 

Besparelse 

(1000 MWh) 

Gennemsnitsomkostning 

(øre/kWh) 

(2015-tal i parentes) 

Elnetselskaber 603,2 1.167,4 51,7 (53,9) 

Naturgasselskaber 300,5 657,6 45,7 (46,9) 

Fjernvarmeselskaber 545,9 1.125,9 48,5 (45,6) 

Olieselskaber 27,7 60,9 45,5 (45,5) 

I alt 1.477 3.011,8 49,0 (49,6) 

 

Som det fremgår af tabellen, er der fra branche til branche forskelle i udgifterne til 

at gennemføre energibesparelser. Elnetvirksomhederne har i 2016 de højeste 

gennemsnitsomkostninger, mens olieselskaberne har de laveste. For både 

elnetvirksomhederne og naturgasdistributionsvirksomhederne er 
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gennemsnitsomkostningerne faldet fra 2015 til 2016, hvorimod de i samme periode 

er steget for fjernvarmeselskaberne. For olieselskaberne er 

gennemsnitsomkostningerne uændrede. 

 

Det skal oplyses, at Sekretariatet for Energitilsynet igen i år i deres benchmark 

vurderer, at datagrundlaget samlet set for benchmarkingen er forbundet med en 

betydelig usikkerhed. Dette er tilfældet på trods af, at Sekretariatet for 

Energitilsynet har fortaget et øget arbejde med datavalidering og høring. 

Sekretariatet oplyser endvidere, at de i forbindelse med deres tilsyn med 

omkostninger afholdt efter den 30. juni 2017 vil arbejde på at reducere 

datausikkerheden. 


