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Staten sløser med elkunders penge
Af MICHAEL STENVEI 
Offentliggjort 28.03.10 kl. 22:45

Elkunder får kun et udbytte på 56 kr., når de betaler 100 kr. til Energinet.dk, 
viser en ny rapport. 

De seneste fire år har private elkunder og 
virksomheder betalt omkring 800 mio. kr. 
for ingenting.  
 
En rapport fra Energitilsynet viser, at den 
daglige drift af højspændingsnettet i 
Danmark langt fra kører som smurt i olie 
for statsejede Energinet.dk. Sat op imod 
21 andre europæiske elselskaber i bl.a. 
Finland, Norge og Sverige, konkluderer 
undersøgelsen, at danske elkunder bliver 
snydt. 
 
Hver gang, der afleveres 100 kr. til 
Energinet.dk via elregningen, får kunderne 
kun valuta for 56 kr. 
 
»Undersøgelsen viser, at Energinet.dk kun 
har en driftseffektivitet på 56 pct. i forhold 
til de bedste selskaber i Europa. Dette 
koster de danske elkunder næsten 200 
mio. kr. hvert år,« siger Ole Krog, viceadm. 

direktør i Danmarks største arbejdsgiverorganisation, DI. 

Ingen politisk reaktion 

Trods konklusionen om, at 3 mio. private elkunder og omkring 300.000 
virksomheder dagligt betaler penge for ingenting, har politikerne ikke stået i kø for 
at kræve, at der bliver gjort noget veddet. 
 
Topchef i Energinet.dk Peder Ø. Andreasen har da heller ikke haft klima- og 
energiminister Lykke Friis (V) i røret som følge af rapportens konklusioner. 
 
Er I efterfølgende blevet pålagt at stramme op fra politisk hold? 
 
»Ikke af ministeriet. Men vores bestyrelse fører kontrol med vores effektivitet, og 
det gør, at vi fra år til år skal forbedre vores effektivt med 2 pct.,« siger Peder Ø. 
Andreasen. 
 
Trods kravet fra bestyrelsen afviser han kategorisk, at Energinet.dk generelt 
bruger for mange penge på at drive det overordnede elnet i Danmark 
sammenlignet med, hvad samme ydelse koster i andre lande. 

DI ønsker indgreb 

 
»Siden 2005 har vi mangedoblet investeringerne i elnettet for at skabe et bedre 
elmarked og indpasse mere vedvarende energi. Samtidig er vi blevet pålagt flere 
opgaver. Alligevel har vores tariffer været faldende målt i faste priser. Så det 
passer simpelthen ikke, at vi flår kunderne,« siger Peder Ø. Andreasen. 
 

 
Derfor skal de 

afdragsfrie lån bevares 
af Lars Nielsen 
18.03.11, 17:24
Erhverv  Fordi de er der, er 
det umiddelbare og 
umiddelbart kække svar på 
mit... Læs mere 
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DI mener, at rapporten fra Energitilsynet er så klar, når det gælder brugen af 
elkundernes penge, at et indgreb er på sin plads. 
 
»Der er brug for, at energiministeren stiller krav om effektiviseringer i 
Energinet.dk,« siger Ole Krog. 
 
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra klima- og energiminister Lykke 
Friis, der er i udlandet. 

Tilmeld dig overvågning af Privatøkonomi
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