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Forsyningstilsynet har den 1. november 2018 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.
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Energistyrelsen har på tilsvarende vis udarbejdet en benchmark af oliebranchens
omkostninger.
Tabellen nedenfor sammenfatter benchmark for de fire omfattede sektorer i aftalen
om energiselskabernes energispareindsats. Samlet er den gennemsnitlige
omkostning for energiselskabernes energispareindsats i 2017 på 46,8 øre/kWh. I
2016 var gennemsnitsomkostningen 49,0 øre/kWh. Energibesparelserne er herved
blevet realiseret cirka 2 øre/kWh billigere, hvilket svarer til et fald på omkring 4,5
pct.
Net- og distributionsvirksomhederne på elnet-, naturgas-, fjernvarme og
olieområdet har for 2017 afholdt 1.271,6 mio. kr. i omkostninger til realisering af
energibesparelser. Det betyder, at de samlede omkostninger i 2017 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. og
altså oversteg loftet i energiaftalen og i 2016 hvor de samlede omkostninger beløb
sig til 1.477,7 mio. kr.
Sammenfatning af energispareindsatsen i 2017

Omkostninger
(mio. kr.)
Elnetselskaber
Naturgasselskaber
Fjernvarmeselskaber
Olieselskaber
I alt

350,1
464,3
436,5
20,7
1.271,6

Indberettet
Besparelse
(1000
MWh)
711,8
1.014,3
942,5
48,8
2.717,4

Gennemsnitsomkostning
(øre/kWh)
(2016-tal står i parentes)
49,2 (51,7)
45,8 (45,7)
46,3 (48,5)
42,4 (45,5)
46,8 (49,0)

Som det fremgår af tabellen, er der på tværs af brancherne forskelle i udgifterne til
at gennemføre energibesparelser. Elnetvirksomhederne har i 2017 de højeste
gennemsnitsomkostninger, mens olieselskaberne har de laveste. For både
elnetvirksomhederne, fjernvarmevirksomhederne og olieselskaberne er
gennemsnitsomkostningerne faldet fra 2016 til 2017, hvorimod de i perioden er
steget meget lidt for naturgasselskaberne.
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