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ØEN mED DEN GRØNNE ENERGI

Øen med den grønne energi
Langeland er på alle måder en grøn ø. Naturen er vi 
gode til at lovprise, når vi inviterer turister hertil og 
forsøger at friste andre til at slå sig ned på helårsbasis. 
Vi er knap så gode til at reklamere med, at øen også er 
grøn i energimæssig sammenhæng. Endda i en grad 
som gør Langeland til eksportør af grøn el.

Men det er ikke kun strømmen, der er grøn. Over 
4000 langelandske husstande er tilsluttet et af øens tre 
fjernvarmeværker, som alle leverer varme produceret 
af grønne råstoffer, halm, træflis og nu også solens 
stråler, som er ganske gratis. Langt størsteparten af 
halm og flis kommer fra lokale leverandører.

Gratis er det ikke at være grøn. Ud over de private 
investeringer i eksempelvis vindmøller og solcelle- 
anlæg har selskaberne Langelands Elforsyning, Lohals 
Varmeforsyning, Sydlangeland Fjernvarme og Midt-
langeland Fjernvarme investeret over 100 millioner i 
grønne energiløsninger de seneste år.

Vindmøller tilsluttet Langelands Elforsynings net 
producerede sidste år 107.082 MWh strøm, deraf 
knap 14.000 MWh på selskabets egen halvanden vind-
mølle ved Lejbølle. Dertil kom godt 11.000 MWh fra 
det halmfyrede Rudkøbing Kraftvarmeværk og 1169 
MWh fra omkring 300 solcelleanlæg spredt ud over 
øen. Fra den sidste energikilde ventes et betydeligt 
større bidrag, idet der er planlagt flere større anlæg.

Således var den samlede grønne elproduktion på 
Langeland sidste år knap 120.000 MWh og med et 
områdeforbrug på 76.638 MWh, var der rigeligt at 
sælge ud af.

Nu er det jo sådan, at vinden ikke blæser lige meget 
hver dag, ja visse dage er vindstille. Så må elforsyningen 
hente strøm udefra, og den er ikke nødvendigvis grøn. 
Men forbrugere, der ønsker garanti for, at den strøm, 
de aftager, er baseret på grønne energikilder, kan mod 
en beskeden merpris få et grønt certifikat. Godt 4000 
MWh blev solgt på den slags kontrakter.

Midtlangeland Fjernvarmes produktion er baseret på 
halm og træflis. Det årlige forbrug er godt 15.000 tons 
halm og 7000 tons flis. Halmen bruges på kraftvarme- 
værket, som leverer broderparten, cirka 48.000 MW 
ud af et samlet forbrug på 72.000 MW, mens resten af 
varmen kommer fra det nye flisværk på Spodsbjergvej.

Når hovedvægten ligger på halm, skyldes det, at 
halmen stadig er det billigste brændstof. I det seneste 
år er 82 MW produceret på basis af bioolie i kedlerne 
på Strandlystvej, hvor fjernvarmehistorien startede i 
starten af 1960’erne. Midtlangeland Fjernvarme har 
2750 kunder.

Lohals Varmeforsyning, der startede i 1993 som 
et rent halmfyret værk, satsede også på træflis som 
supplement til halmen, da kapaciteten blev udvidet 
for et par år siden. Værket bruger omkring 2000 tons 
halm og 1000 tons flis om året til at forsyne de 360 
forbrugere i Lohals by. Fliskedlen bruges primært 
om sommeren og i situationer med spidsbelastning.

Varmeværket i Lohals har en oliefyret kedel, men 
den bruges kun i yderste nød. I den seneste fyrings-
sæson var olieforbruget 100 liter.

Sydlangeland Fjernvarme, som startede driften i 
1994, valgte en anden vej, da der skulle findes et 
alternativ til halmen. Efter flere års overvejelser beslut-
tede man at opføre et solfangeranlæg. Det dækker et 
areal på 12.500 kvadratmeter, og forventes at kunne 
dække 22-25 procent af produktionen på 34.000 
MW varme til 965 forbrugere. De første erfaringer 
er særdeles positive og overstiger alle forventninger.

Solfangerne vil kunne erstatte 2000 tons halm om 
året, så alene her er der penge at spare, solen er jo 
gratis, og værket slipper for forskellige miljøafgifter 
for cirka 400.000 kr. om året. Forbruget af halm er i 
øjeblikket 8500 tons. Sydlangeland Fjernvarme har 
ikke brugt en dråbe olie de seneste tre år. I stedet 
anvendes en kombikedel (halm eller træpiller) som 
back up, og den har ikke været i brug i halvandet år.
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mINISTERROS TIL kuNSTTÅRNE

Ministerros til kunsttårne
Som kulturminister ser Marianne Jelved megen kunst 
på sine ture rundt i landet. Noget er godt, andet er 
mindre godt. Det bedste indlemmer hun i sin samling 
af perler, og til dem hører de langelandske kunsttårne.

Det fortalte Marianne Jelved, da hun var hovedtaler 
ved årets fernisering 4. maj sidste år. Her blev 10 års 
jubilæet for de første kunsttårne markeret på festlig 
vis og med mange interesserede gæster.

- Jeg er vældig glad for at have disse langelandske 
kunsttårne som endnu er perle i min samling. Jeg 
bliver ambassadør for Langeland, når jeg kommer 
rundt i landet, fastslog ministeren.

De første tre kunsttårne blev taget i brug i 2003. 
Initiativet kom fra kunstneren Hans Kjær, og Lange-
lands Elforsyning tog godt mod ideen til anvendelse 
af de tårne, som blev ”arbejdsløse” i takt med kabel-
lægningen af elnettet. Siden er antallet vokset til 12, 
og der kommer ikke flere.

Derimod kan det blive aktuelt at tage andre tårne 
i brug. Nogle af kunsttårnene er i dårlig stand, og 
det er dyrt at renovere dem. Derfor kan andre tårne, 
som er i en bedre forfatning, komme på tale, men 
det bliver tidligst til næste år.

Ideen med kunsttårne er ikke at skabe en perma-
nent udstilling. Der bliver løbende skiftet kunstnere 
ud, så andre får den udfordring, det er at skabe kunst 
i højformat. I år får to af tårnene nye kunstnere. 

Det drejer sig om tårnet på Lohalsvej, hvor for-
fatteren Vagn Lundbye har stået for indholdet i en 
periode. Hans afløser bliver billedhuggeren Kjeld 
Moseholm fra Faaborg.

Desuden får tårnet på Lismosevej ny ”beboer”. 
Det bliver Lotte Engelbrecht, som er kunstlærer 
på Langelands Efterskole. Hun vil fylde tårnet 
med 1000 fugle. Den seneste kunstner var Gay 
Christensen.

Tårnåbningen finder sted lørdag 3. maj, og begge 
steder vil der være musikalsk underholdning.

I forbindelse med kunsttårnene er opstået en 
helt anden tradition, Tårnsangerdagen, som i år 
gennemføres for fjerde gang. Hver time giver skif-
tende kor koncert ved et af de 12 tårne, sådan 
cirka et kvarter, så publikum kan nå frem til den 
næste koncert.

Tårnsangerdagen er berammet til lørdag 31. maj. 
Den første koncert finder sted ved tårnet på Lohalsvej 
kl. 9 og den sidste ved tårnet i Søndenbro kl. 20.

Erfaringsmæssigt er der fra 30 tilhørere og opefter 
til de enkelte koncerter. De fleste overværer flere, 
men det er ikke mange, der er med på hele turen 
fra nord til syd.

Aftaler med korene er på plads, der er rift om at 
være med, og politihjemmeværnet har lovet at styre 
trafikken. Det er nemlig nødvendigt, når så mange 
mennesker samles på de små veje.

Michael Falch ved ferniseringen 4. maj 2013 Langelandsgardens Brassband ved ferniseringen 4. maj 2013



Kim Jensen og Gorm Andersen 
fra LEF kontrollerer en elmåler
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FØLG ELFORbRuGET TImE FOR TImE

Følg elforbruget time for time
Ved årsskiftet 2014/15 har Langelands Elforsyning 
gennemført fjernaflæsning af samtlige 12.5000 målere 
i forsyningsområdet. Det betyder et definitivt farvel 
til aflæsningskortene, og en række fordele for både 
forbrugerne og selskabet.

Med indførelse af fjernaflæsning opfylder LEF et 
lovkrav, og endda i rigtig god tid, idet fjernaflæsning 
ifølge lovteksten først skal være gennemført i 2020.

Til nytår vil der dog stadig være enkelte kunder 
med nogle helt specielle målere, som ikke er tilsluttet 
fjernaflæsning. Desuden mangler de store timekunder 
og vindmøllerne. De er allerede fjernaflæst, men skal 
tilsluttes det nye system.

Projektet startede i begyndelsen af 2011 med et 
pilotprojekt i Spodsbjerg-området, og da alt viste 
sig at fungere efter hensigten, tog LEF for alvor fat 
på Nordlangeland i slutningen af året. Omkring 1. 
april i år var 10.500 målere tilsluttet fjernaflæsning. 
De resterende målere er alle placeret i Rudkøbing by.

Målerudskiftningen har været en dyr affære for 
LEF, omkring 18 millioner kr. Arbejdet er blevet ud-
ført af virksomhedens egne ansatte, mens udstyret er 
leveret af det danske firma Kampstrup efter licitation.

Fordelen for kunderne er blandt andet, at de slip-
per for besværet med aflæsningskortene og risikoen 
for at glemme at få dem sendt i tide. LEF er også 
glad for, at det er slut med kortene. Man sparer et 
ikke ubetydeligt beløb til porto, og en masse besvær 
med at indtaste måleroplysningerne. Indtil det blev 
muligt at indberette forbruget via internettet, brugte 
3-4 ansatte en uges tid på registreringen.

Men der er flere fordele. LEF får et præcist tal for 
årsforbruget, da alle målere årsaflæses på nøjagtigt 
samme tidspunkt, nytårsaften ved midnatstid, og 
man undgår problemer med såkaldt skønnet forbrug, 
altså de situationer, hvor kunderne ikke har afleveret 
aflæsningskortet. Det har drejet sig om cirka 10 pro-
cent. Deres reelle forbrug er først blevet konstateret 
ved den manuelle måleraflæsning, som er gennemført 

hvert femte år, og det har med mellemrum ført til 
ubehagelige efterregninger.

Desuden undgår man tvistigheder med forbrug- 
erne, som ikke har kunnet forstå deres forbrug, ofte 
fordi de har glemt, at de har været i deres sommerhus 
en bestemt efterårsweekend. Nu kan LEF præcist 
dokumentere, hvornår sommerhusejerne har været 
i deres huse, og så er den diskussion ikke længere.

Fjernaflæsningen er programmeret til at aflæse mål- 
erne en gang i døgnet, og de registrerer forbruget 
time for time. Aflæsningen sker om natten, og fra 
klokken ni næste morgen kan forbrugerne på LEF 
WEB se, hvordan deres forbrug har været det fore-
gående døgn.

Erfaringerne viser, at når kunderne kan følge deres 
forbrug time for time, bliver de også mere bevidste 
om, hvor meget strøm de bruger. Skønsmæssigt fører 
det til et mindreforbrug på 5-10 procent.

Systemet giver også LEF bedre muligheder for at 
rådgive kunderne om elbesparelser, fordi man nøje 
kan følge deres forbrug. Hvis tallene eksempelvis 
viser et for højt natforbrug, kan LEF hjælpe med 
at finde årsagerne. Det kan være en fryser, der er 
indstillet forkert.

Forbrugerne kan som nævnt følge deres daglige 
forbrug på LEF WEB eller via app-funktionen på 
deres smartphone. De kan også bede systemet regi-
strere, om deres forbrug inden for et døgn eller en 
uge afviger fra en grænse, de selv har valgt. Hvis det 
sker, sender LEF en mail til kunden.

Det har især interesse for sommerhusejere. De 
kan på den måde konstatere, om de har lukket for 
strømmen, hvis det er det, de ønsker, eller om der 
bliver brugt den strøm, som skal til for at opvarme 
huset til den ønskede temperatur.

Den præcise aflæsning af el-forbruget giver blandt 
andet mulighed for at indføre rabat på strøm om 
natten. Det er et politisk ønske for at optimere ud-
nyttelsen af vindmøllestrøm. Elselskaberne er af 
forskellige praktiske årsager mere tøvende.
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SELSkAbSOPLYSNINGER

Brugermøde

Repræsentantskab
58 medlemmer

Bestyrelse
7 medlemmer

Formål
Fonden Langelands Elforsynings formål er at medvirke 
til fremskaffelse og distribution af energi til forbru-
gerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på 
enhver måde har tilknytning til elforsyningen. Fonden 
Langelands Elforsyning kan - selv eller sammen med 
andre - enten direkte stå for aktiviteterne, eller kan 
placere disse i selskaber med begrænset ansvar i forhold 
til den selvejende institution.

Fondens formål er endvidere, at medvirke til beva-
relse, restaurering eller genopbygning af installationer, 
som er eller kan være, en del af elforsyningens historie 
i forsyningsområdet.

Brugerindflydelse/ledelse

Brugermøde
Fonden Langelands Elforsyning er forpligtet til, at 
indkalde til brugermøde en gang om året, inden 
udgangen af maj.

Brugermødet afholdes med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.

 2.  Formanden for fondens bestyrelse orienterer om 
driften i det forløbne år.

 3.  Brugerne orienteres om fondens og selskabernes 
regnskab og økonomiske stilling.

 4. Valg til repræsentantskab.
 5. Eventuelt.

Repræsentantskabet består af 58 medlemmer, hvoraf 
16 skal være bosiddende i den tidligere
Tranekær Kommune, 26 i den tidligere Rudkøbing 
Kommune og 16 i den tidligere
Sydlangeland Kommune.

SeLSkABSoPLySNiNgeR

Fonden Langelands elforsyning er en selvstændig forbrugerstyret virksomhed.

Langelands Elforsyning
- vi har energien til dig

Fonden Langelands Elforsyning

BrugErmødE afholdes 
mandag den 27. maj 2013, kl. 15.00 

i elforsyningens lokaler, 
Spodsbjergvej 141, rudkøbing.

I henhold til gældende vedtægter skal der frem- 
vises adgangskort for at deltage i brugermødet.

Adgangskortet kan afhentes hos Langelands 
Elforsyning indtil 3 hverdage før brugermødet.

dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2.  Formanden for fondens bestyrelse  

orienterer om driften i det forløbne år.
3.  Brugerne orienteres om fondens og 

selska bernes regnskab og økonomiske 
stilling.

4. Valg til repræsentantskab.
5. Eventuelt.

Interesserede forbrugere kan få årsrapport 
med regnskab ved henvendelse 

til elforsyningens kontor.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Annonce om brugermøde 2013

På billedet fra venstre: Henrik Madsen-Østerbye, Administrationschef. Thomas Elnegaard, Bestyrelsesmedlem. Preben Hansen, Bestyrelsesmedlem. 
Brian Laulund-Pedersen, Teknisk chef. Kim Henning Hansen, Direktør. Jens Oldenbjerg, Bestyrelsesformand. Peer Bay Nielsen, 
Næstformand. Søren Nistrup Jørgensen, Bestyrelsesmedlem. Vagn Nielsen, Bestyrelsesmedlem. Torben Tørnqvist, Bestyrelsesmedlem



 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING    |    13

SELSkAbSOPLYSNINGER

Brugermøde valg 2013
På brugermødet den 27. maj 2013 blev 3 nye repræsentant-
skabsmedlemmer valgt.
Tidligere Sydlangeland Kommune:
Nyvalgt Henrik Elnegaard, Hedevejen 17, 5932 Humble.
Det afgåede repræsentantskabsmedlem Steen L. Hansen var 
fraflyttet valgområdet.
Tidligere Tranekær Kommune:
Nyvalgt Brian Larsen, Stengadevej 30, 5953 Tranekær.
Det afgåede repræsentantskabsmedlem Torben Hansen var 
fraflyttet valgområdet.
Nyvalgt Morten Nielsen, Rønvej 22, 5953 Tranekær.
Det afgåede repræsentantskabsmedlem Holger Nielsen afgik 
ved døden i efteråret 2012.

Repræsentantskabet ultimo 2013

Tidligere Tranekær kommune
Jan Ole Jakobsen, Askvej 13, 5953 Tranekær
Niels Otto Nielsen, Snøde Udflyttervej 1, 5953 Tranekær
Ulrik Bremholm, Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær
Jens Peter Elberg, Løkkeby Strandvej 5, 5953 Tranekær
Jens Oldenbjerg, Løkkebyvej 69, 5953 Tranekær
Vagn E. Hansen, Kassebøllevej 25, 5953 Tranekær
Morten Nielsen, Rønvej 22, 5953 Tranekær
Erik Hansen, Tressebøllevej 11, 5953 Tranekær
Tommy P. Holm, Kirsebærvænget 12, 5953 Tranekær
Vagn Nielsen, Kirsebærvænget 5, 5953 Tranekær
Bruno Hansen, Ahornvej 13, 5953 Tranekær
Knud P. Holm, Dageløkkevej 18, 5953 Tranekær
Peer S. Jørgensen, Stoensevej 8, 5953 Tranekær
Hans P. Nielsen, Østerhusevej 23, 5953 Tranekær
Brian Larsen, Stengadevej 30, 5953 Tranekær
Arne Gotfredsen, Hovvej 37, 5953 Tranekær

Tidligere Sydlangeland kommune
Jørgen Drost, Ristingevej 34, 5932 Humble
Henrik Elnegaard, Hedevejen 17, 5932 Humble
Lars Larsen, Ristingevej 17, 5932 Humble
Jørgen Hansen, Tryggelev 21, 5932 Humble
Søren Rosholt, Vestervej 47, 5932 Humble
Thomas Elnegaard, Vindebyvej 10, 5900 Rudkøbing

Kim Elnegaard Christensen, Illebøllevej 23, 5900 Rudkøbing
Michael Schou-Hansen, Illebøllevej 1, 5900 Rudkøbing
Steen Brink Nielsen, Søndergade 6, 5932 Humble
Peer Bay Nielsen, Møllebjergvej 6 A, 5900 Rudkøbing
Knud Pihl, Brandsbyvej 5, 5932 Humble
Erling Rasmussen, Møllevænget 13, 5932 Humble
Jørgen Jensen, Søndergade 28, 5932 Humble
Henrik Rasmussen, Rathvej 2, 5935 Bagenkop
Bjarne Kaae, Østervej 12, 5935 Bagenkop
Knud Hansen, Duevej 18, 5932 Humble

Tidligere Rudkøbing kommune
Finn Henningsen, Spodsbjergvej 216 A, 5900 Rudkøbing
Rene Vodstrup, Nørrebro 6, 5900 Rudkøbing
Henrik Schakow, Skrøbelev Hedevej 9, 5900 Rudkøbing
Søren Nistrup Jørgensen, Vindeltorpvej 4, 5900 Rudkøbing
Henny Navne, Snaremosevej 16, 5900 Rudkøbing
Frede Lundsgård Nielsen, Kirkevej 7, Strynø, 5900 Rudkøbing
Steffen Larsen, Strandengen 12, 5900 Rudkøbing
Niels Hansen, Bellevue 55 B, 5900 Rudkøbing
Torben Tørnqvist, Vindrosen 6, 5900 Rudkøbing
Hans Erik Jensen, Vindrosen 9, 5900 Rudkøbing
Jørgen Ole Nielsen, Hine Bakkevej 1, 5900 Rudkøbing
Poul Erik Risager, Kragholmvej 6, 5900 Rudkøbing
Ingrid Andersen, Rifbjerg Udflytter 3, 5900 Rudkøbing
Poul Christensen, Spodsbjergvej 151, 5900 Rudkøbing
John Kruse, Kibshavevej 17, 5900 Rudkøbing
Preben T. Hansen, Nørrebro 181, 5900 Rudkøbing
Niels Flemming Hansen, Sommerlyst 14, 5900 Rudkøbing
Frank Clausen, Longelsevej 35, 5900 Rudkøbing
Lars Roost, Ndr. Landevej 18, 5900 Rudkøbing
Torben Jensen, Elmevænget 5, 5900 Rudkøbing
Jesper Møller Hansen, Torpevej 23, 5900 Rudkøbing
Jens Bruun Hansen, Haverne 7, 5900 Rudkøbing
Erling Meier, Haverne 8, 5900 Rudkøbing
Preben Hansen, Søndre Landevej 2, 5900 Rudkøbing
Jette Purup, Rue 37, 5900 Rudkøbing
Peder Grube, Østergade 40, 5900 Rudkøbing

Brugermøde 2014
Brugermøde afholdes den 26. maj 2014 kl. 15.00 på selskabets 
adresse.

Fonden Langelands elforsyning er en selvstændig forbrugerstyret virksomhed.
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Fonden Langelands elforsyning
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk

CVR NR.: 80 00 03 16

Fonden Langelands Elforsyning er oprettet i 1969.
Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg, formand
Peer Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen

Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Suppleanter for bestyrelsen 
Henrik Schakow
Erik Hansen
Michael Schou-Hansen

Direktion:
Direktør Kim Henning Hansen

SELSkAbSOPLYSNINGER

Repræsentantskabsmøde
Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som 
vælges af repræsentantskabet blandt repræsentantska-
bets medlemmer, snarest muligt efter brugermødet.
Bedømt på det tidspunkt hvor valget foretages, skal 
bestyrelsen bestå af 2 medlemmer bosiddende i den 
tidligere Tranekær Kommune, 3 medlemmer bosid-
dende i den tidligere Rudkøbing Kommune og 2 
medlemmer bosiddende i den tidligere Sydlangeland 
Kommune.

Repræsentantskabsmødet afholdes med følgende 
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Navneopråb.
3.  Godkendelse af forhandlingsprotokol fra sidste re-

præsentantskabsmøde.
4.  Meddelelser fra bestyrelsesformanden for Fonden 

Langelands Elforsyning..

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessup-
pleanter.

6. Eventuelt.

Bestyrelsesvalg 2013
På repræsentantskabsmødet den 27. maj 2013 blev 1 ny 
bestyrelsesmedlem og 1 ny bestyrelsessuppleant valgt.
Tidligere Rudkøbing Kommune:

Søren Nistrup Jørgensen blev valgt til bestyrelsen. Han 
afløser Povl Erik Hansen, der ikke kunne genvælges 
på grund af aldersgrænsen i vedtægterne.

Henrik Schakow blev vagt til bestyrelsessuppleant. 
Han afløser Søren Nistrup Jørgensen, der indtrådte 
i bestyrelsen.
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BeSTyReLSe og DiRekTioNS ØvRige LeDeLSeShveRv i eLBRANcheN 
PR. 1. jANuAR 2014 

LeF NeT A/S  Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand
  Peer Bay Nielsen Næstformand
  Preben Hansen Bestyrelsesmedlem
  Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem
  Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem
  Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem
  Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem
  Kim Henning Hansen Direktør

Langelands elforsyning A/S  Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand  
  Peer Bay Nielsen Næstformand
  Preben Hansen Bestyrelsesmedlem
  Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem
  Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem
  Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem
  Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem
  Kim Henning Hansen Direktør

LeF vind 1 ApS  Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand
  Peer Bay Nielsen Næstformand
  Preben Hansen Bestyrelsesmedlem
  Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem
  Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem
  Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem
  Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem
  Kim Henning Hansen Direktør

LeF vind 2 ApS  Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand
  Peer Bay Nielsen Næstformand
  Preben Hansen Bestyrelsesmedlem
  Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem
  Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem
  Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem
  Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem
  Kim Henning Hansen Direktør

gadelys Langeland A/S  Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand
  Peer Bay Nielsen Bestyrelsesmedlem
  Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem
  Kim Henning Hansen Direktør

SELSkAbSOPLYSNINGER
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SELSkAbSOPLYSNINGER

Langelands Forsyningsselskab ApS Jens Oldenbjerg Bestyrelsesformand
  Peer Bay Nielsen Næstformand
  Preben Hansen Bestyrelsesmedlem
  Torben Tørnqvist Bestyrelsesmedlem
  Søren Nistrup Jørgensen Bestyrelsesmedlem
  Thomas Elnegaard Bestyrelsesmedlem
  Vagn Nielsen Bestyrelsesmedlem
  Kim Henning Hansen Direktør

FynsNet A.m.b.A.  Jens Oldenbjerg Bestyrelsesmedlem
  Peer Bay Nielsen Suppleant

FynsNet Service A/S  Jens Oldenbjerg Bestyrelsesmedlem

Dansk energi Net  Jens Oldenbjerg Repræsentant
  Peer Bay Nielsen Stedfortræder
  Thomas Elnegaard Repræsentant
  Torben Tørnqvist Stedfortræder

Lejbølle vindkraft i/S  Kim Henning Hansen Bestyrelsesmedlem
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SeLSkABSSTRukTuR 

Fonden Langelands Elforsynings aktiviteter er delt op i en række selskaber, der er økonomisk adskilt blandt 
andet for at opfylde lovens krav om adskillelse af kommercielle og bevillingsmæssige aktiviteter.

Selskabsstruktur ultimo 2013

Salg af andele i FynsNet
LEF NET A/S har gennem sommeren og efteråret 
2013 overvejet Energi Fyn’s tidligere fremsatte tilbud 
om erhvervelse af ejerandele i FynsNet.

Bestyrelsen i LEF NET A/S besluttede på den bag-

grund at sætte selskabets ejerandele i FynsNet til salg 
med udtrædelse den 1. juli 2014.

Der er i efteråret 2013 indgået en salgsaftale med 
Energi Fyn, med respekt for de øvrige andelshaveres 
vedtægtsbestemte forkøbsrettigheder.

Knud Elnegaard klar ved vagtbilen
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hoveD- og NØgLeTAL FoR koNceRNeN

* Ændret form for resultatopgørelse fra artsopdelt til funktionsopdelt, sammenligningstal for år 2009 og 2010 er ikke tilpasset.
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organisation og personaleforhold

1. januar 2014 havde Fonden Langelands Elforsyning 
18 medarbejdere.

Den 4. februar 2013 blev elektriker Jesper Nygaard 
Petersen ansat i driftsafdelingen.

Den 31. maj 2013 fratrådte Flemming Jensen efter 
mere end 36 års ansættelse, for at gå på efterløn. 

Den 1. oktober 2013 startede Anja Carlsen som 
kontorelev i administrationsafdelingen.

Den 14. november 2013 fratrådte kontorassistent 
Tine Fakkemohs Hansen.

Tine Fakkemohs Hansen blev udlært som kontoras-
sistent den 15. august 2013 hos Fonden Langelands 
Elforsyning og fortsatte derefter som kontorassistent 
i 3 måneder. 

Gennemsnitalderen i 2013 bliver 49,2 år og gen-
nemsnitsancienniteten bliver 17,9 år.

Mærkedage
Den 15. september 2013 kunne kontorassistent Lars 
Nielsen fejre 25-års jubilæum.
Den 17. september 2013 kunne montør Hans Erik 
Nielsen fejre 40-års jubilæum.

Mission
Vi er her for:
At fremskaffe og distribuere el til forbrugerne i vort 
forsyningsområde Langeland Kommune.
At sikre elforbrugerne på Langeland en driftssikker 
elforsyning til en fornuftig pris.

vision
Fonden Langelands Elforsyning er et lokalt forbru-
gerstyret selskab, med fokus på at udvikle sig lokalt.
Vi vil udvikle os til fordel for de langelandske for-
brugere, og søge samarbejde med erhvervslivet, de 
offentlige institutioner og de øvrige forsyningsselskaber 
på Langeland.

Vi vil sikre at forbrugerne på Langeland betjenes bedst 
muligt, på et effektivt grundlag.

værdier
• Vi er ordentlige
• Vi har kundefokus
• Vi udviser handlekraft

Synlighed i lokalsamfundet
Fonden Langelands Elforsyning ønsker at være syn-
lig i forsyningsområdet, og støtter derfor det lokale 
foreningsliv. 

Vi støtter foreninger og idrætsliv med annoncer 
og sponsorater.

Vi støtter det lokale kunstnermiljø ved at være aktiv 
i projektet De Langelandske Kunsttårne.

Sponsorater kan ydes til foreninger samt til projekter 
af almennyttig karakter, i det omfang aktiviteterne er 
forretningsmæssigt begrundet.

- vi har energien til dig- vi har energien til dig

Organisationen 1. januar 2014
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Indgåelse af aftaler om større sponsorater skal god-
kendes af bestyrelsen.

For at sponsorater kan begrundes forretningsmæs-
sigt, skal der være en synlig reklameværdi.

Derfor ønsker vi typisk, at vores logo eller anden 
visuel reklame, skal indgå som en del af sponsoratet.

Ansøgning om sponsorater sendes til lef@lef.dk eller 
til vort kontor på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing. 

hovedaktiviteter/forretningsområder
Koncernens forretningsområder:
• Netvirksomhed i henhold til bevilling efter Elfor-

syningsloven
• Forsyningspligt i henhold til bevilling efter Elfor-

syningsloven
• Elhandel i forsyningsområdet
• Produktion af el med vindmøller 
• Drift, vedligeholdelse og fornyelse herunder kabel-

lægning af gadebelysning på Langeland
• Koncerninterne ydelser til datterselskaber
• Administration af datterselskaber
• Teknik
• Drift og anlægsopgaver
• Administrative ydelser til forsyningsselskaber på 

Langeland
• Termografering
• Driftsledelse af private vindmøller

Begivenheder med væsentlig indflydelse 
på årsregnskabet
Der har ikke været begivenheder med væsentlig ind-
flydelse på årsregnskabet.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold.
Årsregnskabet har levet op til de budgetterede for-
ventninger, og årets resultat anses derfor for tilfreds-
stillende.

Særlige risici
Koncernen har væsentlige investeringer i børsnoterede 
værdipapirer omfattende både aktier og obligationer. 
Alle investeringer foretages for egne midler. Udover 
kursreguleringer på disse investeringer er der ingen 
særlige risici.

Begivenheder efter balancedagen
Ingen begivenheder efter balancedagen har væsentlig 
indflydelse på selskabet.

Fremtiden
Selskabet forventer en aktivitet og indtjening på drif-
ten i år 2014 på niveau med år 2013.
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Fonden De Langelandske Kunsttårne
Fonden De Langelandske Kunsttårne
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

CVR NR.: 33 09 76 70

Fonden De Langelandske Kunsttårne er stiftet den 
31. maj 2010 af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Povl Erik Hansen, formand
Hans Kjær, næstformand
Anne Mette Wandsøe
Gerdt Hedegaard
Kim Henning Hansen

Formål
Fondens formål er at fremme kendskabet til Lange-
lands Elforsynings historie, herunder restaurering og 
vedligeholdelse af transformertårnene på Langeland, 
som bl.a. anvendes til kunstudsmykning.

Kunstudstillingen
Det er tanken, at de udvalgte kunstnere hver får stillet 
et tårn til rådighed og frit kan udsmykke det indre 
rum. En speciel udfordring, for der er højt til loftet 
og ikke langt mellem væggene.

Det skal ikke være en permanent udstilling. Ud-
smykningerne skal så vidt muligt udskiftes hvert tredje 
år, og ingen bliver tårnkunstner på livstid.

Året 2013
I 2013 var der igen lidt udskiftning af kunstnere.
I tårn 1 fortsatte Vagn Lundbye.
I tårn 2 fortsatte Per Nørgård, Gert Skød Sørensen 
og Leif Kjøl.
I tårn 3 fortsatte Markan Christensen
I tårn 4 blev Jette Nevers afløst af Henriette Lorentz.
I tårn 5 fortsatte Gay Christensen.
I tårn 6 fortsatte Lars Calmer.
I tårn 7 fortsatte Alfio Bonanno.
I tårn 8 blev Britt Smelvær afløst af Keld Nielsen og 
Marianne Krag Petersen.
I tårn 9 fortsatte Hans Kjær.
I tårn 10 blev Keld Nielsen afløst af Sabine Majus.
I tårn 11 fortsatte Jørgen Minor.
I tårn 12 fortsatte Michael Falch.

Kunsttårnene havde 10 års jubilæum og Fonden De 
Langelandske Kunsttårne havde derfor sammen med 
Fonden Langelands Elforsyning sat alle sejl til.

Udstillingen blev åbnet af Kulturminister Marianne 
Jelved lørdag d. 4. maj kl.10.00 i garageanlægget 
hos Langelands Elforsyning, Spodsbjergvej 141, 
Rudkøbing. Alle kunstnerne, der i de ti år havde 
haft udstillet i kunsttårnene, var repræsenteret ved 
et kunstværk i garagen.

Kunsttårne
D e  L a n g e L a n D s k e

HOU

LOHALS

STOENSE

SNØDE

BØSTRUP

LEJBØLLE

BOTOFTE

TULLEBØLLE

SIMMERBØLLE

SPODSBJERG

ILLEBØLLE

HERSLEV

LINDELSE

HENNETVED

KÆDEBY

RISTINGE

MAGLEBY

SØNDENBRO

BAGENKOP

HESSELBJERG

TRYGGELEV

TRANEKÆR

RUDKØBING

HUMBLE

DAGELØKKE

Nordre Landevej
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Ny Spodsbjergvej

De 12 Langelandske Kunsttårne 
I samarbejde med Langelands Elforsyning har langelandske kunstnere omskabt tidligere 
transformatortårne til Kunsttårne.  Visionen  ”De Langelandske Kunsttårne” er fuldbragt,  
og Danmarks længste Udstilling er en realitet med 12 Kunsttårne fordelt over hele øen.
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1 Lohalsvej 5a

kunstner:  
 Vagn Lundbye

 Botofte Strandvej 5a

kunstner: 
Markan Christensen

 Korsebøllevej 2a

kunstner: 
Henriette Lorentz

 Lismosevej 6a

kunstner:
gay Christensen

 Pederstrupvej 16a

kunstner:
Lars Calmar

 Skovsbovej 22a

kunstner:
alfio Bonanno

 Hennetvedvej 58a

kunstner:
keld nielsen 
naturvejleder: 
Marianne krag 
Petersen

 Haugbøllevej 12a

kunstner:
Hans kjær

 Langøvej 6a

kunstner:
sabine Majus

 Kinderballevej 3a

kunstner:
Jørgen Minor

 Søndenbro 26 a

kunstner:
Michael Falch

 Hesselbjergvej 18a

komponist:  
Per nørgård 
Musiker: 
gert skød sørensen 
kunstner: Leif kjøl

Brochure for kunsttårnene 2013
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Langelands Brassband og Marstal Småborgerlige Sang-
forening stod for underholdningen og   Langelands 
Elforsyning havde sørget for lidt godt til ganen, i det 
der blev serveret drikkevarer og pølser. 

Som afslutning på jubilæet præsenterede Michael 
Falch sin eksklusive nummererede og signerede cd med 
hans tårnmusik – en cd som netop blev produceret i 
forbindelse med 10-års jubilæet i et fællesprojekt sam-
men med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. 

Tårnsangerdag
Lørdag den 1. juni 2013 genlød hele Langeland af 
sang for 3. gang.

Kunstneren Hans Kjær fik ideen til et helt nyt 
tiltag i forbindelse med kunsttårnene i 2011 - en 
TÅRNSANGERDAG.

Arrangementet er underholdning ved alle 12 kunst-
tårne, et arrangement hver hele time, startende ved 
det nordligste kunsttårn kl. 9.00 og sluttende ved 
det sydligste kunsttårn kl. 20.00.

Takket være et unikt samarbejde mellem kunst-
nerne, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, 
Politihjemmeværnet, Langeland Kommune og 
Langelands Elforsyning blev succesen igen stor.

Lohals

Tullebølle

Rudkøbing

Kædeby

Humble

Bagenkop

Hennetved

Lindelse

Spodsbjerg
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TÅRNSANGER-DAGEN
1. JUNI 2013

Lørdag den 1. juni vil hele Langeland genlyde af sang i de
12 langelandske kunsttårne, som er fordelt over hele øen.

Tårnsangerdagen er for hele familien og arrangementet er gratis.
12 kor og orkestre medvirker ved arrangementet som starter

kl. 09.00 og sidste optræden starter kl. 20.00.

Tårnsangerdagen har følgende program

Kl. 09 Tårn 1 (Lohalsvej 5 )
Tåsingekoret

kl. 10 Tårn 2 (Hesselbjergvej 18 a)
Madrigalkoret

Kl. 11 Tårn 3 (Botofte Strandvej 8)
Koret

Kl. 12 Tårn 4 (Koresebøllevej 2)
Rudkøbing Sangkreds

Kl. 13 Tårn 5 (Lismosevej 6 a)
Sygehuskoret

Kl. 14 Tårn 6 (Pederstrupvej 16)
Tøsekoret

Kl. 15 Tårn 7 (Skovsbovej 22 a)
Lindese Kirkekor

Kl. 16 Tårn 8 (Hennetvedvej 58 a)
Maria og Troels

Kl. 17 Tårn 9 (Haugbøllevej 12 a)
Kristine Eiler Ernst

Kl. 18 Tårn 10 (Langøvej 6)
Rudkøbing Kirkekor

Kl. 19 Tårn 11 (Kinderballevej 3 a)
Musikskolen

Kl. 20 Tårn 12 (Søndenbro 26 a)
Værkstedskoret

Varigheden ved hvert tårn er ca. 20 min. og
ved alle tårnene er der også fællessang. Vi har energien til dig

Annonce om Tårnsangerdag 2013
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hoveDTAL FoR DATTeR- og ASSocieReDe viRkSoMheDeR
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hoveDTAL FoR DATTeR- og ASSocieReDe viRkSoMheDeR

Kim Henning Hansen ved fjernbetjeningen i driftsafdelingen
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LeF NeT A/S
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 25 38 71 63

LEF NET A/S er stiftet den 23. maj 2000 
og er 100 % ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg, formand
Peer Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen

Formål
Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold 
til bevilling efter Elforsyningsloven.

Bevilling
Selskabet har bevilling til at drive netvirksomhed i 
sit forsyningsområde. Bevillingen er udstedt af Ener-
gistyrelsen den 14. august 2004, og gælder for en 
periode for 20 år.

Lovgivning og regulering
Elforsyningsloven
Selskabet er underlagt elforsyningsloven, hvis formål er:
•   Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning 

tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse 
med hensynet til forsyningssikkerhed, samfunds-
økonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven 

skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne 
adgang til billig elektricitet, og fortsat give forbru-
gerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens 
værdier.

Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i 
stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig 
energianvendelse, herunder ved energibesparel-
ser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og 
miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv 
anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe 
konkurrence på markeder for produktion og handel 
med elektricitet.

•   På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for kon-
trollen af elselskaber med bevilling til at drive 
distribution, regional transmission ( FynsNet ), 
landsdækkende transmission (Energinet.dk) og 
forsyningspligt.

•   Net- og transmissionsvirksomhederne er underkastet 
regler, som skal sikre forbrugerne mod selskabernes 
eventuelle udnyttelse af deres monopolstatus. 

Benchmarking
Energitilsynet gennemførte for første gang i 2007 en 
benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effek-
tivitet. Formålet er, at få elnetselskaber med et relativt 
højt omkostningsniveau, til at effektivisere driften. 
Ud fra resultatet af benchmarkingen, fastlægges et 
effektiviseringskrav for de netselskaber der har høje 
omkostninger, i forhold til de mest effektive netsel-
skaber i benchmarkingen.

Herudover har Energitilsynet siden 2008 bench-
market på elnetselskabernes kvalitet i levering. For-
målet er først og fremmest at sikre, at selskaberne 
ikke nedbringer deres omkostninger på bekostning 
af leveringssikkerheden.   

Dernæst skal benchmarkingen af kvaliteten sikre, at 
selskaberne generelt yder en høj leveringssikkerhed af 
el, da forbrugeren ikke har mulighed for at vælge et 
andet selskab, der tilbyder en bedre leveringssikkerhed.

Intern overvågning
Energitilsynet fører tilsyn med netselskabernes in-
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terne overvågning. Modsat el-handelsselskaberne er 
el-netselskaberne monopolselskaber. Det er vigtigt, 
at et konkurrenceudsat handelsselskab ikke kan opnå 
fordele, fordi det er selskabsmæssigt forbundet til et 
netselskab, idet det kan hindre den frie konkurrence 
på markedet for handel med el.   

Intern overvågning er netselskabernes egen kontrol 
af, at der ikke udøves diskriminerende adfærd overfor 
selskaber, der agerer i konkurrencemarkeder.   

Netselskaberne skal udarbejde et internt overvåg-
ningsprogram, der angiver de initiativer som skal sikre 
en ikke-diskriminerende adfærd. Herudover skal de 
hvert år udarbejde en årsberetning, hvor ændringer i 
det interne overvågningsprogram beskrives og hvor 
det dokumenteres, at programmet er gennemført.   
Energitilsynet fører blandt andet tilsyn med selskaber-
nes interne overvågning ved virksomhedsbesøg og ved 
gennemgange af selskabernes interne overvågnings-
programmer og årsberetninger. 

energinet.dk
Energinet.dk er en statsejet virksomhed. Energinet.dk 
har systemansvaret, og driver 400 kV og 150 kV nettet. 

Beredskab  
I Danmark er det civile beredskab organiseret i forhold 
til sektorerne. Energinet.dk  har som systemansvarlig 
transmissionsvirksomhed det overordnede ansvar for 
beredskabet i den danske el- og naturgassektor, og for 
at koordinere sektorernes beredskab både før, under 
og efter en krisesituation. 

Derudover skal Energinet.dk føre tilsyn med, at 
selskaberne i sektorerne udarbejder og følger bered-
skabs- og sikringsplaner for de anlæg de selv ejer. 

Beredskabet betyder, at energisystemet hele tiden 
overvåges, og at der er lagt planer for, hvordan forsy-
ningen kan genetableres hvis der kommer forstyrrelser. 

Forskrifter
Energinet.dk udsteder forskrifter for markedsad-
gang, målerforskrifter samt tekniske regler om 
tilslutning af anlæg, og om krav til den tekniske 
kvalitet og balance inden for det sammenhængende 
elforsyningsnet m.v.

Markedsforskrifter omhandler netvirksomheder og 
kommercielle aktørers rettigheder og forpligtelser på 
elmarkedet i Danmark.

Markedsforskrifterne er retningslinjer, som er nød-
vendige for, at elmarkedet kan fungere og afregningen 
kan gennemføres på korrekt vis. Markedsforskrif-
terne omfatter bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig 
planhåndtering, balanceafregning samt normer for 
overførsel af data mellem aktører.

Markedsforskrifterne retter sig primært mod ba-
lanceansvarlige aktører, elleverandører og netvirk-
somheder.

De tekniske forskrifter er retningslinjer, som er 
vigtige for den fysiske drift og systemsikkerhed for 
de sammenhængende højspændingsnet med tilkob-
lede anlæg. De tekniske forskrifter retter sig typisk 
mod anlægsejere og driftsansvarlige. Internationale 
forpligtelser for den fysiske systemdrift, er typisk 
implementeret i tekniske forskrifter.

LEF NET’s forsyningsområde
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Leveringssikkerhed
Alle afbrydelser af over 1 minuts varighed registreres. 

Ved hver afbrydelse registreres bl.a.:
•   Tidspunktet for afbrydelsens begyndelse
•   Afbrydelsens længde
•   Årsag til afbrydelsen
•   Antallet af afbrudte kunder
•   Om afbrydelsen er sket inden/uden for eget netområde
•   Om afbrydelsen har været planlagt (og varslet) eller 

ikke-planlagt
•   Om afbrydelsen har været forårsaget af 3. part
•   Om årsag til afbrydelsen er force majeure (naturkatastrofe)

Afbrydelser af elforsyningen deles op i tre kategorier 
•   Planlagte og ikke planlagte afbrydelser
•   Afbrydelser forårsaget af 3. part
•   Afbrydelser forårsaget af force majeure

I hver kategori beregnes afbrudshyppighed og af-
brudsvarighed.

Afbrudshyppighed udtrykker den gennemsnitlige 
afbrudshyppighed som slutbrugerne oplever, og op-
gøres ved det totale antal gange som slutbrugerne 
har været afbrudt på et år, divideret med det samlede 
antal slutbrugere.

Afbrudsvarighed udtrykker, hvor lang tid en slut-
bruger i gennemsnit har været afbrudt. Dette kan 
udtrykkes ved den akkumulerede tid som slutbrugerne 
har været afbrudt i løbet af et år, divideret med det 
samlede antal tilsluttede slutbrugere: 
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60/10 kV stationer
LEF NET A/S har 4 stk. 60/10 kV stationer.

På 60/10 kV stationerne er der i 2013 foretaget de 
nødvendige planlagte eftersyn og revisioner.

10 kv anlæg
431 stk. transformerstationer.
408,3 km 10 kV  kabel.
0 km 10 kV luftledningsanlæg

I 2013 er der foretaget de planlagte eftersyn og revi-
sioner, samt de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

0,4 kv anlæg
4.880 stk. kabelskabe.  
554,4 km 0,4 kV kabel.
0 km 0,4 kV luftledning.

I 2013 er der foretaget de planlagte eftersyn og revi-
sioner, samt de nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Forbrugere, målere og fjernaflæsning
12.404 stk. målere.
103 stk. timeaflæste kunder.
51 stk. fjernaflæste vindmøllemålere.
9.500 stk. fjernaflæste alm. kunder.

Planen for udskiftning af elmålere er, at alle elmålere 
er udskiftet inden udgangen af 2014. 

energirådgivning
LEF NET A/S har samarbejde med Sydfyns Elforsy-
ning, der omfatter hele energispareindsatsen, det vil sige 
energirådgivning til erhvervs- og boligkunder.

I 2013 er målet for energibesparelser steget ca. 65 % i 
forhold til 2012 og er nu 12.296 MWh.
Den fælles energirådgivning har gennemført besparelser 
på 11.143 MWh. 
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SEF og LEF har fra forgående år en overopfyldelse af 
målene, og opfylder derfor stadig deres energispare 
forpligtigelser.    

I gennem året er den øgede fokus på energibespa-
relse i samfundet blevet stadig tydeligere, og det har 
resulteret i en øget konkurrence og prissætning. 

Det har resulteret i et marked med en betydelig 
stigning på tilskuddet både til private og virksomheder, 
hvilket presser den rådgivningsmodel vi anvender i 
SEF og LEF.

Fokus er stadig på større virksomheder i og uden for 
LEF/SEF forsyningsområde. 

Derudover på private, som har fået udbetalt tilskud. 
I slutningen af året blev et samarbejde startet med 
lokale håndværkere, for at sikre bedst mulig vejledning 
af kunderne, og at flest mulige får søgt deres tilskud. 

Der er også brugt en del ressourcer på skole og 
institutioner i SEF og LEF forsyningsområde, især 
fri og – efterskoler har været aktive.  

Gennem året er en del energibesparelse registreret 
fra solceller på nettomålerordningen, som når retti-
digt tilmeldt, kunne opsættes helt frem til udgangen 
af 2013.

I 2013 er der kommet klart flere konverteringer til 
varmepumper som erstatning for især gamle oliefyr, 
men også husstande med solceller, som har oversky-
dende el de ønsker at udnytte.   

De gennemførte energibesparelser på 11.143 MWh 
fordeler sig:

Besparelserne er fordelt på følgende sektorer
•   Erhverv  6.694 MWh
• Husholdning  3.841 MWh
• Offentlig     412 MWh
• Handel og service 19 MWh

Besparelser fordelt på forsyningsart 
• Biomasse 1.541 MWh
•  El 4.834 MWh
• Fjernvarme    612 MWh
• Naturgas 2.858 MWh
• Olie 1.289 MWh
• Andet        8 MWh

områdeforbrug, salg og virkningsgrad
I 2013 var områdeforbruget i LEF NET A/S for-
syningsområde på i alt 76.638 MWh mod 77.859 
MWh i 2012, hvilket er et fald på 1,6 %. 

Afregning til vore forbrugere i 2013 var på i alt 
73.796 MWh mod 73.272 MWh i 2012, hvilket er 
stigning på 0,7 %.

Nettabet i 2013 er opgjort til 2.842 MWh, hvilket 
svarer til 3,6 %.

vindmøller
I 2013 er en eksisterende 150 kW vindmølle udskiftet 
til 500 kW.

Der var pr. 31. december 2013 tilsluttet i alt 51 
vindmøller med en samlet effekt på 43,770 MW.

I 2013 har vindmøllerne leveret 107.082 MWh 
til elnettet, hvilket er et fald på 3,3 % i forhold til 
2012. Vindmøllerne har således leveret 139,7 % af 
områdeforbruget i 2013.

Rudkøbing kraftvarmeværk
Rudkøbing Kraftvarmeværk har tilsluttet en generator 
på 2,3 MW til elnettet.

I 2013 har Rudkøbing Kraftvarmeværk leveret 
11.245 MWh til elnettet.

Solceller
Der var pr. 31. december 2013 tilsluttet i alt 303 
solcelleanlæg med en samlet effekt på 1,603 MW.
I 2013 har solcellerne leveret 1.169 MWh til elnettet.

grøn produktion af el på Langeland
Den samlede grønne elproduktion på Langeland i 2013.
Den samlede grønne elproduktion var i 2013 på 

119.496 MWh. Det svarer til 155,9 % af områdefor-
bruget i LEF NET A/S forsyningsområde.
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Langelands elforsyning A/S
Spodsbjergvej 141 
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 29 68 57 46

Langelands Elforsyning A/S er stiftet den 4. juli 2006 
og er 100% ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg, formand
Peer Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen.

Selskabet ændrede både navn og formål i efteråret 
2012, for at tilpasse sig elmarkedet.

Formål
Selskabets formål er at drive elhandelsvirksomhed, 
herunder forsyningspligtig virksomhed med bevilling, 
efter den til enhver tid gældende lovgivning.

Bevilling
Selskabets tidligere bevilling udstedt af Energistyrelsen 
den 26. april 2007 og gældende frem til 15. maj 2012, 
blev midlertidigt forlænget først til 31. december 2012 
og derefter til 30. april 2013.
Efterfølgende kom 24 bevillingsområder i udbud 

for perioden 1. maj 2013 til 30. september 2014. 
Langelands Elforsyning A/S afgav bud på sit tidlig- 
ere forsyningspligtområde, bevillingsområde 3441 
Langeland, og vandt udbuddet.

Lovgivning og regulering
Selskabet er underlagt prisreguleringsbestemmelser, 
der administreres af Energitilsynet.

indkøb af el
Langelands Elforsyning A/S opsagde aftalen med 
Sydfyns Elforsyning om fælles indkøb af el i Energi 
Danmark A/S i 2013. Baggrunden for at udtræde 
af samarbejdet om indkøb af el er, at Langelands 
Elforsyning A/S selv ønsker at indkøbe el fremover.

Langelands Elforsyning A/S har indgået aftale med 
Energi Danmark A/S om indkøb af el fra 1. januar 
2014.

Forsyningspligt-el i 2013
Energitilsynet foretager kontrol af prisen på forsy-
ningspligtig elektricitet. Priserne for forsyningspligtig 
el gælder for et kvartal af gangen, og de forsyningsplig-
tige elleverandører skal forud for et kvartal anmelde 
deres priser til Energitilsynet.   

Energitilsynet kontrollerer, at priserne ikke over-
stiger markedets prisniveau for tilsvarende forbrugs-
segmenter og leveringsvilkår. Hvis de anmeldte priser 
ligger over markedets prisniveau, bliver de pågældende 
selskaber pålagt at sænke prisen.  

Energitilsynet anvender en metode, der er udtryk 
for et konkurrenceudsat prisniveau i markedet. De 
anmeldte og godkendte priser bliver offentliggjort 
på Energitilsynets hjemmeside. 

I perioden 1. januar 2013 til 30. april 2013, hvor 
den gamle forsyningspligtbevilling gjaldt, blev forsy-
ningspligtprisen reguleret efter reglerne herfor.

Forsyningspligtbevillingen gældende fra 1. maj 
2013 er på følgende vilkår:
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Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
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Langelands Elforsyning A/S 
Spodsbjergvej 141 
5900 Rudkøbing 
 
Mail: lef@lef.dk 

 

11. marts 2013 
J.nr. 2205/1193-0130 
Ref. Bak 
 
 
Side 1 

 
 
Udbud af forsyningspligtig virksomhed i medfør af lov om elforsyning 
 
1. Bevillingen 
Bevillingsområde 3441 Langeland har været i udbud. Der indkom to tilbud.  
 
Det billigste tilbud kom fra Langelands Elforsyning A/S, som opfylder kravene til teknisk 
og finansiel kapacitet, og som derfor har vundet bevillingen. 
 
Det tilbudte tillæg jf. § 71 a, stk. 1, i lov om elforsyning, på 4,0 øre/kWh og det tilbudte til-
læg jf. § 71 a, stk. 2, på 1,25 øre /kWh vil være bindende i bevillingsperioden fra den 1. maj 
2013 – 30. september 2014. 
 
Bevillingen til forsyningspligtig virksomhed, der har virkning fra 1. maj 2013, vil blive frem-
sendt snarest og senest i uge 15. 
 
2. Brev til forbrugerne 
Der vedlægges tillige et brev fra Energistyrelsens direktør Ib Larsen, som Langelands Elfor-
syning A/S skal sørge for bliver videresendt til alle de forbrugere, som pr. dags dato er forsy-
ningspligtkunder i Langelands Elforsyning A/S.  
 
Brevet skal videreformidles efter reglerne i forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen, bekendtgø-
relse nr. 196 af 28. februar 2013, dvs. ved e-mail, med en faktura, adresseret kundeblad eller 
lignende individuel kommunikation.  
 
Hvis brevet sendes ud til en større kreds af forbrugere, end de direkte berørte, f.eks. i eller 
sammen med et kundeblad, som sendes til en bredere kreds af forbrugere, skal det tydeligt 
fremgå af følgeskrivelsen, at brevet alene retter sig til de forbrugere, der aftager forsynings-
pligtproduktet på tidspunktet for brevets udsendelse. 
 
3. Tilbagefaldsproduktet 
Brevet skal sendes ud samtidig med eller inden, der sendes information til de samme forbru-
gere om pris og vilkår for det produkt, disse forbrugere vil modtage fra Langelands Elforsy-

 Side 2 

ning A/S fra den 1. maj 2013, hvis de ikke inden denne dato har valgt et andet produkt, her-
under det fremtidige forsyningspligtprodukt. Brevet udsendes snarest og senest den 30. april 
2013. 
 
På www.elpristavlen.dk vil dette produkt blive kaldt ”Basisprodukt kvartal”. 
 
Langelands Elforsyning A/S skal sende en kontrakt for det nævnte produkt til de ikke-
timemålte forbrugere, der ikke har valgt et andet produkt eller leverandør. I medfør af § 34 a, 
stk. 4, i lov om elforsyning, vil denne kontrakt være gyldig ved passiv accept, dvs. uden for-
brugerens godkendelse. 
 
Der skal ligeledes udarbejdes og fremsendes kontrakt til evt. timemålte forbrugere, der aftager 
el i henhold til reglerne om forsyningspligt. 
 
Opmærksomheden henledes på, at det nævnte tilbagefaldsprodukt til de ikke-timemålte for-
brugere skal et standardprodukt, hvis pris ikke er højere end prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt, og hvis vilkår i øvrigt ikke er ringere end for det hidtidige produkt.  
 
4. Klagevejledning 
Klage over afgørelsen stiles til: 
 
  Energiklagenævnet 

Frederiksborggade 15 
1360 København K 
Telefon: 33 95 57 85 
Telefax: 33 95 57 99 
Email: ekn@ekn.dk 
Internetadresse: www.ekn.dk 

 
Klager skal indgives senest 4 uger efter, afgørelsen er meddelt. 
 
5. Verserende sag 
Det skal for god ordens skyld oplyses, at en elhandelsvirksomhed den 5. februar 2013 har 
indklaget Energistyrelsen for Klagenævnet for Udbud med påstand om, at Energistyrelsen 
”har handlet i strid med det EU-retlige proportionalitetsprincip og ligebehandlingsprincip i 
Udbudsdirektivets artikel 2, ved i sine udbudsbetingelser for udbud af bevilling til forsy-
ningspligtig virksomhed, at stille en række mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og fi-
nansielle styrke som betingelse for deltagelse i udbuddet, der udelukker klager for at byde.”  
 
Klager har endvidere nedlagt påstand om, at klagen får opsættende virkning. Klagenævnet for 
Udbud har endnu ikke behandlet klagen. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Kristine Bak 
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Det betyder at Langelands Elforsyning A/S må op-
kræve 4 øre mere end den grundlastpris Energitilsynet 
stiller hvert kvartal for skabelonkunder, og 1,25 øre 
plus spotpriser, for timeaflæste kunder som forsy-
ningspligtpriser.

Langelands Elforsyning A/S har skrevet ud til alle 
kunder uden aftale i foråret 2013, som det er krævet 
i bevillingen.

Markedsel i 2013
Langelands Elforsyning A/S sælger kun el i LEF 
NET A/S netområde. Dvs. Langeland, Siø, Strynø 
og Strynø Kalv.

Det er selskabets prispolitik, at elpriserne til kun-
derne skal være så lave som muligt, og at der generelt 
gives rabat i forhold til forsyningspligtprisen, hvis 
kunden indgår en aftale med selskabet.

I 2013 havde selskabet nedenstående markedspro-
dukter.

kvartalseL: Prisen følger forsyningspligt el, men er 
2 øre plus moms billigere.

ÅrseL: Fastpris året ud eller året ud plus næste år.

grøneL: Certifikat på grøn el mod betaling. Der 
kan her udstedes certifikat på el produceret på LEFs 
vindmølle i Lejbølle på Langeland.

Spot plus: Spotpris fra Nordpool plus et fast tillæg 
pr. kWh.
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LeF vind 1 ApS
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 33 59 88 90
LEF Vind 1 ApS er stiftet den 11. april 2011 og er 
100% ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg, formand
Peer Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen

Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med produk-
tion af elektricitet, herunder at eje vindmøller og an-
dele i vindmøller, samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktivitet
LEF Vind 1 ApS ejer og driver den ene af 3 vind-
møller, der er placeret ved Lejbølle i Langeland 
Kommune. Vindmøllen er af fabrikat Siemens type 
SWT-3.0-101 med rotordiameter på 101 m og en 
navhøjde på 79,6 m. Vindmøllen er idriftsat den 
30. december 2010.

Driften 2013
I 2013 producerede vindmøllen 9.027.688 kWh

Måned         kWh

Januar 890.709

Februar 727.124

Marts 1.167.860

April 779.225

Maj 578.464

Juni 564.450

Juli 332.222

August 576.534

September 624.435

Oktober 972.116

November 726.341

December 1.088.208

ialt                                       9.027.688
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LeF vind 2 ApS
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 33 59 89 63

LEF Vind 2 ApS er stiftet den 11. april 2011 og er 
100% ejet af Fonden Langelands Elforsyning.

Hjemsted: Langeland Kommune 

Bestyrelsen 
Jens Oldenbjerg, formand
Peer Bay Nielsen, næstformand
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Søren Nistrup Jørgensen
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen

Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med produk-
tion af elektricitet, herunder at eje vindmøller og an-
dele i vindmøller, samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktivitet
LEF Vind 2 ApS ejer 5368 andele i Lejbølle Vindkraft 
I/S, CVR NR. 33331398. LEF Vind 2 ApS andele 
udgør 54,5 % af samtlige andele i lauget.

Direktør Kim Henning Hansen indtrådte i Lejbølle 
Vindkraft I/S bestyrelse i foråret 2012.

Lejbølle Vindkraft I/S består af i alt 9849 andele og 
har til formål at eje og drive vindmøller.

Lejbølle Vindkraft I/S ejer og driver den ene af 3 
vindmøller, der er placeret ved Lejbølle i Langeland 
Kommune. Vindmøllen er af fabrikat Siemens type 
SWT-3.0-101 med rotordiameter på 101 m og en 
navhøjde på 79,6 m. 

Driften 2013
I 2013 producerede vindmøllen 8.914.872 kWh.

Måned Produktion kWh

Januar 1.041.543

Februar    689.920

Marts      1.175.238

April    771.705

Maj    568.774

Juni    580.149

Juli    359.378

August    511.048

September    599.973

Oktober    787.022

November    704.267

December  1.125.855

ialt                                       8.914.872



gadelys Langeland A/S
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Telefon 62511055
Telefax 62514058
Email lef@lef.dk
Website www.lef.dk
CVR NR.: 30 27 98 75
Gadelys Langeland A/S er stiftet den 2. januar 2007 
og er ejet af Fonden Langelands Elforsyning og Lan-
geland Kommune.

Hjemsted: Langeland Kommune

Bestyrelsen 
Udpeget af Fonden Langelands Elforsyning:
Jens Oldenbjerg, formand 
Peer Bay Nielsen 
Povl Erik Hansen 

Udpeget af Langeland Kommune:
Knud Gether   
René Larsen  

Direktion
Direktør Kim Henning Hansen

Formål
Selskabets formål er drift, vedligeholdelse og fornyelse 
herunder kabellægning af gadebelysning på Langeland.

Aktivitet
Selskabet har indgået aftale med Langeland Kommune 
om levering af gadelys.

gadelysanlæg
135 km kabelanlæg.
0,7 km luftledningsanlæg.
3320 gadelamper.

I 2012 blev udskiftningen af gamle træmaster til 
stålmaster påbegyndt. Der skal udskiftes i alt omkring 
500 master. I 2013 blev der udskiftet 40 træmaster.

Drift
I 2013 er der foretaget de planlagte eftersyn og de 
nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Energiforbruget til gadebelysning var i 2013 på i alt 
772.691 kWh. Hele forbruget dækkes af grøn el pro-
duceret på LEF´s vindmølle i Lejbølle på Langeland.
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koRT oM ØvRige SeLSkABeR

CVR NR.: 28 67 92 97

Langelands Forsyningsselskab ApS er stiftet den  
3. marts 2005, og er i dag ejet af Fonden Langelands 
Elforsyning. 
Hjemsted: Langeland Kommune.
Der er ingen aktiviteter i selskabet.

FynsNet A.m.b.A. 
FynsNet A.m.b.A. ejer og driver 60 kV nettet på Fyn 
og Langeland, og sikrer hermed en stabil forsyning af 
alle 60/10 kV stationer.

LEF NET A/S ejerandel af FynsNet A.m.b.A. udgør 
3,36 %.

energi Danmark A/S
Energi Danmark er et energihandelsselskab med ak-
tiviteter, der spænder fra fysisk og finansiel elhandel, 
CO2-handel, handel med gas og vindenergi samt 
valutaafdækning, porteføljeafdækning og handel med 
afledte finansielle instrumenter i forbindelse hermed.

Fonden Langelands Elforsyning har en ejerandel på 
0,40 %.

LANGELANDS
FORSYNINGSSELSKAB ApS
Spodsbjergvej 141 · 5900 Rudkøbing
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PÅTEGNINGER

LeDeLSeSPÅTegNiNg

Rudkøbing, den 4. april 2014

Direktion:

Kim Henning Hansen

Bestyrelse:
  
Jens Oldenbjerg Peer Bay Nielsen Preben Hansen
formand næstformand

Torben Tørnqvist Søren Nistrup Jørgensen Thomas Elnegaard

Vagn Nielsen

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for 2013 for koncernen og 
Fonden Langelands Elforsyning.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernen og 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2013 samt af resultatet af selskabets aktivi-
teter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse 
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
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Til bestyrelsen i Fonden Langelands elforsyning

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Lange-
lands Elforsyning for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2013, der omfatter anvendt regnskabs-
praksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsop-
gørelse og noter for fonden og koncernen. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et kon-
cernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisen-
de billede i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for 
at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 
koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag 
af vores revision. Vi har udført revisionen i over-
ensstemmelse med internationale standarder om 
revision, og yderligere krav ifølge dansk revisor-
lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav, samt planlægger og udfører revisionen, for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshand-
linger, for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i koncernregnskabet og årsregnska-
bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af 
revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et koncernregnskab og årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed 
er, at udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af virksomhedens 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis 
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn 
er rimelige, samt den samlede præsentation af 
koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

konklusion
Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet giver et retvisende billede af selska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2013 samt af resultatet af koncernens og 
fondens aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.
 
udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregn-
skabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

DeN uAFhÆNgige ReviSoRS PÅTegNiNg

Svendborg, den 4. april 2014

TRANBeRg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

 Torben Tranberg Jensen Morten Heitmann
 statsaut. revisor statsaut. revisor
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ANveNDT RegNSkABSPRAkSiS
Årsrapporten for Fonden Langelands Elforsyning for 2013 er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for en mellemstor regnskabsklasse C-virksomhed. Årsregnskabet 
er aflagt i danske kroner.

I datterselskabet LEF NET A/S er der foretaget ændring i præ-
sentation af udfaktureret PSO. Denne post indgår ikke længere 
som en del af omsætningen, men modregnes i udgifterne hertil, i 
det beløbet anses for at være en afgift. Ændringen medfører ingen 
ændring i resultat, balancesum eller egenkapital. 

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 

generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, 
herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og for-
pligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske omkostninger vil fragå selskabet, og for-
pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver 
enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over 
løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris, 
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumu-
lerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

koNceRNRegNSkABeT
Koncernregnskabet omfatter Fonden Langelands Elforsyning samt 
dattervirksomheder, hvori Fonden Langelands Elforsyning, direkte 
eller indirekte, besidder mere end 50 % af stemmerettighederne 
eller på anden måde har bestemmende indflydelse.

Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af moder-
selskabets og dattervirksomhedernes reviderede årsregnskaber, der 
er aflagt i overensstemmelse med Fonden Langelands Elforsynings 
regnskabspraksis.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne ind-
tægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender 
og udbytter, samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved 
transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomhederne udlignes med den forholds-
mæssige andel af dattervirksomhedernes handelsværdi af nettoakti-
ver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden).

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncern-
regnskabet fra anskaffelses-tidspunktet, og solgte virksomheder 
indregnes indtil salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres 
ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, 
hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles 
til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning 
af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer 
i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages 
hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og 
handelsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, 
inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes 
under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over 
resultatopgørelsen over aktivets økonomiske levetid, dog maksimalt 
20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en 
forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, ind-
regnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i 
resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. 
Negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig ud-
vikling, indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirk-
somheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller 
afviklingssummen og regnskabsmæssig værdi af nettoaktiver 
på salgstidspunktet samt forventede omkostninger til salg eller 
afvikling.

ReSuLTAToPgØReLSeN
Nettoomsætning
Omsætning af varer og tjenesteydelser indregnes på leveringstids-
punktet.  

Nettoomsætning indeholder udfaktureret transport, abonne-
menter, gebyrer, investeringsbidrag samt omsætning af varer og 
tjenesteydelser i form af gadelysarbejder m.v.

Investeringsbidrag indregnes på faktureringstidspunktet, hvor 
investeringsbidrag vedrører tilslutning til eksisterende net. Investe-
ringsbidrag vedrørende nyanlæg på 100 t. kr. eller derover passiveres 
og indtægtsføres systematisk over anlæggets levetid.
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omkostninger til overliggende net
Omfatter transportbetaling til overliggende net samt betaling af 
meromkostninger ved tilslutning af decentrale producenter i det 
danske område samt nettab.

Nettab omfatter selskabets betaling for den elektricitet, der går 
tabt ved transport i selskabets forsyningsnet. Nettabet opgøres som 
forskellen mellem årets kWh, leveret til selskabet og kWh, leveret 
til selskabets forbrugere.

Andre direkte omkostninger
Indeholder afholdte omkostninger af primær karakter, for at opnå 
årets omsætning, herunder direkte lønninger og forbrug af mate-
rialer og varer.

vedligeholdelse af net og anlæg
Vedligeholdelse af net og anlæg indeholder omkostninger for 
løbende vedligeholdelse og servicering af selskabets net og 
anlæg, samt omkostninger til energirådgivning, måleradmini-
stration m.v.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger m.v. indeholder omkostninger til 
administration, ejendomsdrift og bildrift.

Afskrivning
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger på materielle anlægs-
aktiver samt tab og avancer ved afhændelse heraf.

Resultat af dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de 
enkelte dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af in-
tern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i 
dattervirksomhedernes ekstraordinære poster indregnes under 
ekstraordinært resultat efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og 
-omkostninger, udbytte af kapitalandele, kursregulering, kursgevinst 
og -tab på værdipapirer m.v.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 
skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres 
til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

BALANceN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, elanlæg, -net og -målere samt driftsmate-
riel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 
restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger di-
rekte tilknyttet anskaffelse indtil det tidspunkt, hvor aktivet er 
klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, 
baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Ejendom Spodsbjergvej 141  40 år
Driftsbygninger    40 år
Biler og driftsinventar m.v.   3-5 år
Elanlæg, -net og -målere   30-40 år
Stattionskontrolanlæg (en del af elanlæg) 10 år

Aktiver med en anskaffelsessum under 12,3 t. kr. pr. enhed 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, 
såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Investeringsbidrag fra kunder til dækning af udgifter ved net-
tilslutning til elproducenter passiveres og indtægtsføres systematisk 
over anlæggets levetid.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 
opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkost-
ninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgs-tidspunktet. For-
tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 
måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi, 
opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller 
tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab, og med tillæg 
eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill, 
opgjort efter overtagelsesmetoden.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ 
regnskabsmæssig indre værdi måles til den negative indre værdi. 
Negativ indre værdi indregnes under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og as-
socierede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve 
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang 
den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnska-
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bet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder 
indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og 
associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhæn-
delsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på 
salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill, samt forventede 
omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes 
i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Ved køb af nye dattervirksomheder og associerede virksomheder 
anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomhe-
ders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestids-
punktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede 
omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse 
med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne 
omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og 
dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser inkl. hensatte for-
pligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i dat-
tervirksomheder og associerede virksomheder, og afskrives over 
den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund 
af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Af-
skrivningsperioden udgør maksimalt 20 år, og er længst for strategisk 
erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang 
indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes 
løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den 
regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoind-
tægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

Andre kapitalandele
Kapitalandele omfatter investeringer, hvor selskabet har en ejer- og 
stemmeandel på under 20%. Kapitalandelene måles til kostpris. 
I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettore-alisationsværdien, 
nedskrives til denne lavere værdi.

varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er net-
torealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne 
lavere værdi.

Kostpris omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses-
omkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som 
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og om-
kostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes 
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i 
forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til 
imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter af-
holdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter 
indtægter vedrørende efterfølgende år.

værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi 
på balancedagen.

gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det mod-
tagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostnin-
ger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til 
amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved 
anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen 
over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til no-
minel værdi.

SeLSkABSSkAT
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indreg-
nes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, 
reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt 
for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 
af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skat-
temæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. 
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages 
efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grund-
lag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling 
af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsbe-
rettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil de 
forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden 
for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskat-
teaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skat-
tesatser, der med balancedagens lov-givning vil være gældende, 

ANVENDT REGNSkAbSPRAkSIS
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når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring 
i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i 
resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats 
på 25%.

PeNgeSTRØMSoPgØReLSe
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme, fordelt 
på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets 
forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse 
og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat, regu-
leret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt 
betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbin-
delse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og 
salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i stør-
relse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger 
forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende 
gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, 
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå 
der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

ANVENDT REGNSkAbSPRAkSIS
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RESuLTATOPGØRELSE

ReSuLTAToPgØReLSe 1. jANuAR - 31. DeceMBeR
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bALANCE

BALANce 31. DeceMBeR
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bALANCE

BALANce 31. DeceMBeR
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PENGESTRØmSOPGØRELSE

PengestrømsoPgøreLse 1. januar - 31. DecemBeR
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NOTER
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NOTER

NoTeR

*Dattervirksomheder og associerede virksomheder består af:  
LEF NET A/S, Rudkøbing, ejerandel 100%.  
Langelands Elforsyning A/S, Rudkøbing, ejerandel 100%.  
Langelands Forsyningsselskab ApS, Rudkøbing, ejerandel 100%.  
Gadelys Langeland A/S, Rudkøbing, ejerandel 51%.  
LEF Vind 1 ApS, Rudkøbing, ejerandel 100%.  
LEF Vind 2 ApS, Rudkøbing, ejerandel 100%.   
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STATISTIk
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