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Punkt 5 
Energitilsynets møde den 17. december 2013 

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbage-
faldsprodukter i elforsyningspligtområder  

Resumé 
1. Denne sag drejer sig om at fastlægge tilsynet med det såkaldte tilbage-
faldsprodukt for el. De oprindelige 26 bevillingsindehavere, hvis elforsy-
ningspligtbevilling har været i udbud, skal udbyde et tilbagefaldsprodukt til 
de forsyningspligtkunder, der ikke aktivt vælger et nyt el-produkt efter ud-
buddet. Prisen på tilbagefaldsproduktet må ikke overstige prisen på det hid-
tidige forsyningspligtprodukt. Energitilsynet skal efter lovgivningen føre til-
syn med priserne på tilbagefaldsprodukterne for el, og da dette tilsyn har be-
tydning for et stort antal forbrugere, forelægges sagen for Energitilsynet.  

2. Sigtet med tilsynet er, at kravene til tilbagefaldsproduktet om, at prisen 
på tilbagefaldsproduktet ikke overstiger prisen på det hidtidige elforsy-
ningspligtprodukt, samt at leveringsvilkår svarer til leveringsvilkår for det 
hidtidige forsyningspligtprodukt, overholdes. Hensigten er, at passive for-
brugere ikke betaler en højere pris for et tilbagefaldsprodukt end den pris, 
som de ellers ville have betalt for et forsyningspligtprodukt, hvis der ikke 
havde fundet et udbud sted i deres forsyningspligtområde.  

3. Der bliver udbudt et tilbagefaldsprodukt for både ikke-timeaflæste for-
brugere og timeaflæste forbrugere. Det er alene storkunder, typisk produkti-
onsvirksomheder, der er timeaflæst. Husholdninger og mindre erhvervsdri-
vende er ikke-timeaflæste.  

4. Sekretariatet for Energitilsynet (herefter SET) vil fastsætte en model for 
udmøntningen af tilsynet med tilbagefaldsproduktet for ikke-timeaflæste 
forbrugere. Modellen vil i grove træk bestå i, at: 

• Der bliver fastsat en metode til beregning af priser på de hidtidige 
forsyningspligtprodukter til kontrol af tilbagefaldsproduktet 

• Der sker offentliggørelse af priser på de hidtidige forsyningspligt-
produkter for ikke-timaflæste forbrugere forud for et kvartal som en 
rettesnor til prisfastsættelse af tilbagefaldsproduktet 
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• Der sker beregning af priser på tilbagefaldsprodukter for ikke-
timeaflæste forbrugere fra udtræk fra Elpristavlen 

• Der sker en sammenligning af priser på tilbagefaldsprodukter og pri-
ser på de hidtidige forsyningspligtprodukter for ikke-timeaflæste 
forbrugere 

• Der bliver foretaget en vurdering af, om priser og leveringsvilkår for 
tilbagefaldsprodukterne er opfyldt for ikke-timeaflæste forbrugere 

• Der bliver foretaget en vurdering af muligheden for at træffe en af-
gørelse eller udstede et påbud for tilbagefaldsproduktet for ikke-
timeaflæste forbrugere, hvis lovens betingelser for priser og leve-
ringsvilkår ikke er opfyldt.  

• Der sker en offentliggørelse af priser for ikke-timeaflæste forbrugere 
og evt. afgørelse eller påbud på Energitilsynets hjemmeside 

5. Metoden til at beregne prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt for 
ikke-timeaflæste forbrugere tager udgangspunkt i den kvartalsvise priskon-
trol, som ville være den metode, der ville have været anvendt, hvis forsy-
ningspligtproduktet i det pågældende område ikke havde været omfattet af 
udbuddet og derfor stadig blev udbudt.  

6. SET vil forud for et kvartal beregne den hidtidige pris på forsynings-
pligtproduktet til ikke-timeaflæste forbrugere for både DK1 og DK2 og of-
fentliggøre disse på Energitilsynets hjemmeside. Således har udbyderne af 
tilbagefaldsprodukter en vejledende maksimalpris for tilbagefaldsprodukter-
ne. At SET forud for et kvartal offentliggør en pris for det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt skal alene opfattes som en vejledning og hjælp til selska-
berne til at kunne sætte en korrekt pris på tilbagefaldsproduktet, da selska-
bets pris afhænger af egne profilomkostninger.   

7. Prisen på et tilbagefaldsprodukt på Elpristavlen består af en listepris i 
øre/kWh og et abonnement. SET vil normere abonnementet for tilbage-
faldsproduktet, således at der bliver beregnet en gennemsnitspris inkl. abon-
nement for tilbagefaldsproduktet for ikke-timeaflæste forbrugere. Denne 
gennemsnitspris vil blive sammenlignet med prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt. Herefter skal det vurderes, om prisen på tilbagefaldspro-
duktet overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

8. SET vil hver uge tilfældigt vælge en handelsdag og foretage beregnin-
gen af gennemsnitspriser for tilbagefaldsprodukter for de to prisområder. 
SET vil umiddelbart herefter kontakte udbydere af tilbagefaldsprodukter, 
hvis det er vurderingen, at priserne procentmæssigt er for høje i forhold til 
prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt.  
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9. Der er tale om et bagudrettet tilsyn med tilbagefaldsprodukterne for el. I 
medfør af bestemmelserne i EFL fører Energitilsynet tilsyn med prisen på 
tilbagefaldsproduktet. Konkret er det for prisen til de ikke-timeaflæste kun-
der alene muligt efterfølgende at konstatere, at prisen har været for høj. En 
afgørelse om en prisoverskridelse kan kun træffes for det forgangne kvartal. 
Et påbud kan blive udstedt, hvis leveringsvilkår ikke er opfyldte.  

10. SET vil efter afslutningen af hvert kvartal offentliggøre priserne på til-
bagefaldsprodukterne for ikke-timeaflæste forbrugere og priserne på de hid-
tidige forsyningspligtprodukter på Energitilsynets hjemmeside. En evt. afgø-
relse eller et evt. påbud vil også blive offentliggjort sammen med pristabel-
lerne.  

11. Der føres også tilsyn med tilbagefaldsprodukter for timeaflæste forbru-
gere, dvs. typisk stærke forbrugere i form af virksomheder m.m. Der findes 
antageligt et begrænset antal af disse. For timeaflæste forbrugere gælder, at 
den rene elpris er givet ved timespotprisen, der fastsættes på el-børsen Nord 
Pool Spot tillagt et balancerings- og administrationstillæg. Det er alene ba-
lancerings- og administrationstillægget, som SET regulerer i forbindelse 
med den kvartalsvise priskontrol af bevillinger, der ikke har været omfattet 
af udbuddet.  Balancerings- og administrationstillægget er entydigt bestemt 
som et fast beløb pr. MWh for hvert prisområde. Det er således ikke nød-
vendigt at fastsætte en ny metode til beregning af balancerings- og admini-
strationstillægget på det hidtidige forsyningspligtprodukt for timeaflæste 
forbrugere for, at SET kan føre tilsyn med tilbagefaldsproduktet for timeaf-
læste forbrugere.  

12. For timeaflæste forbrugere vil en absolut overskridelse af prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt medføre, at SET udsteder et påbud om at 
reducere tillægget til den fastsatte grænse. Dette skyldes, at tillægget for det 
hidtidige forsyningspligtprodukt er fast og ikke skal beregnes for hvert kvar-
tal.  

13. Priserne for timeaflæste forbrugere vil ikke blive offentliggjort, da der 
kun sker en stikprøvevis kontrol af dette tillæg, idet tillæggene ikke er 
umiddelbart tilgængelige i dataudtræk. Endvidere er der tale om et tilbage-
faldsprodukt, som bliver udbudt til storkunder, som må forventes at have 
mindre behov for forbrugeroplysninger end husholdninger.  

Afgørelse 
14. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse og i medfør af § 34 a, i lovbekendtgørelse nr. 1275 af 11. november 
2013 om elforsyning, tilsluttet sig følgende metode: 

• At SET på grundlag af beregninger af priser for de hidtidige forsy-
ningspligtprodukter og priser for tilbagefaldsproduktet, samt de på 
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Elpristavlen angivne leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter, vur-
derer hvert tilbagefaldsprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere ift., 
om EFL § 34 a, er opfyldt.  

• At der forud for et kvartal på Energtilsynets hjemmeside bliver of-
fentliggjort en vejledende prisindikation for det hidtidige forsynings-
pligtprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere for elprisområderne 
DK1 og DK2. 

• At der kvartalsvis på Energtilsynets hjemmeside bliver offentliggjort 
en oversigt med priser for tilbagefaldsprodukter og priser for de hid-
tidige forsyningspligtprodukter for ikke-timeaflæste forbrugere samt 
evt. afgørelser og udstedte påbud vedrørende det forgangne kvartal.  
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Sagsfremstilling 
15. Formålet med lovgivningen er at sikre, at forbrugere, der aftager tilbage-
faldsprodukter ikke bliver opkrævet en pris, som overstiger prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt. Sigtet er således at undgå, at såkaldt passi-
ve forbrugere ikke betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet end den 
pris, som de ellers ville have betalt for forsyningspligtproduktet, hvis der ik-
ke havde fundet et udbud sted i deres forsyningspligtområde.  

16. Tidligere forsyningspligtkunder i de forsyningspligtområder, hvor der 
har fundet et udbud sted, som ikke aktivt foretog et valg af el-produkt, blev 
automatisk flyttet over på et tilbagefaldsprodukt. Tilbagefaldsproduktet kan 
også aktivt vælges af andre kunder indenfor det pågældende forsynings-
pligtområde. En kunde, der aftager et el-handelsprodukt og ikke aktivt for-
nyer dette produkt inden en leveringsperiodes udløb, og hvor det samtidig af 
kontrakten ikke fremgår, at kunden fortsætter med at aftage et af selskabets 
andre el-handelsprodukter, bliver betragtet som passiv og vil automatisk 
blive flyttet over på forsyningspligtproduktet i det forsyningspligtområde, 
hvor den pågældende kunde har adresse.  

17. Tilbagefaldsproduktet er ikke omfattet af en fastlagt kvartalsvis priskon-
trol som de forsyningspligtprodukter, der bliver udbudt i forsyningspligtom-
råder, hvor der ikke har fundet et udbud sted. Tilbagefaldsproduktet er om-
fattet af et tilsyn, hvor der i loven ikke på forhånd er præciseret en eksplicit 
metode til at fastsætte en pris.  

18. SET skal føre tilsyn med, at leveringsvilkår og prisen på tilbagefalds-
produktet svarer til og ikke overstiger prisen på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt, jf. § 34 a, i lovbekendtgørelse nr. 1275 af 11. november 2013 
om elforsyning (herefter EFL). Det fremgår ikke eksplicit af EFL § 34 a, 
hvorledes SET skal føre tilsyn med, at kravene er overholdt. Det fremgår 
heller ikke eksplicit, hvordan prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt 
skal beregnes.  

19. Af lovbemærkningerne til EFL § 34 a, er der ikke yderligere konkrete 
angivelser af, hvorledes SET skal føre tilsyn. Det nævnes i lovbemærknin-
gerne, at tilbagefaldsproduktet skal være et kvartalsprodukt og højest må 
have en bindingsperiode på én måned. Ligeledes må tilknyttede gebyrer ik-
ke overstige de hidtidige gebyrer.  

20. Klima-, energi,- og bygningsminister, Martin Lidegaard, har 29. novem-
ber 2012 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget med tilsynet for til-
bagefaldsprodukter for el besvaret et spørgsmål 10 vedrørende Energitilsy-
nets tilsynsforpligtelse. Ministeren gjorde i sit svar rede for, at tilsynet vil 
være selskabsspecifik, og priserne vil blive overvåget i forhold til prisen på 
det hidtidige forsyningspligtprodukt, samt at priserne vil blive offentliggjort 
på Energitilsynets hjemmeside.  



6/34 

21. SET skal fastsætte en model for tilsynet med tilbagefaldsproduktet til 
både ikke-timeaflæste og timeaflæste forbrugere. Tilsynet for ikke-
timeaflæste forbrugere vil i sagsfremstillingen nedenfor blive gennemgået i 
den rækkefølge, som de enkelte delprocesser vil foregå. Tilsynet for time-
aflæste forbrugere vil blive gennemgået særskilt til sidst i sagsfremstillin-
gen.  

22. Tilsynet med tilbagefaldsproduktet til ikke-timeaflæste forbrugere vil 
tage udgangspunkt i følgende metode: 

• Der bliver fastsat en metode til beregning af priser på de hidtidige 
forsyningspligtprodukter til kontrol af tilbagefaldsproduktet 

• Offentliggørelse af priser på de hidtidige forsyningspligtprodukter 
for ikke-timaflæste forbrugere forud for et kvartal 

• Beregning af priser på tilbagefaldsprodukter for ikke-timeaflæste 
forbrugere fra udtræk fra Elpristavlen 

• Ugentlig beregning af priser på tilbagefaldsprodukter for ikke-
timeaflæste forbrugere  

• Sammenligning af priser på tilbagefaldsprodukter og priser på de 
hidtidige forsyningspligtprodukter for ikke-timeaflæste forbrugere 

• Vurdering af om priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter-
ne er opfyldt for ikke-timeaflæste forbrugere 

• Vurdering af mulighed for at træffe afgørelse eller udstede et påbud 
for tilbagefaldsproduktet for ikke-timeaflæste forbrugere, hvis lo-
vens betingelser for priser og leveringsvilkår ikke er opfyldt. 

• Offentliggørelse af priser for ikke-timeaflæste forbrugere og evt. af-
gørelser eller påbud på Energitilsynets hjemmeside 

23. En elforsyningspligtbevilling er en forudsætning for at kunne udbyde et 
elforsyningspligtprodukt. En elforsyningspligtbevilling dækker et nærmere 
afgrænset geografisk forsyningspligtområde. For hver bevilling findes et 
forsyningspligtprodukt. Et elselskab kan have en eller flere bevillinger.  
Energistyrelsen administrerer tildelingen af bevillingerne. SET fører tilsyn 
med forsyningspligtpriserne.  

24. Der findes i alt 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark. 26 af de 39 be-
villinger har været i udbud i 2013. Flertallet af de udbudte bevillinger trådte 
i kraft pr. 1. maj 2013. Enkelte bevillinger trådte først i kraft i løbet af maj 
og juni 2013. De resterende 13 bevillinger har ikke været i udbud, da de 
blev administrativt forlænget før udbudsreglerne trådte i kraft.  
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25. I forbindelse med udbuddet havde forsyningspligtkunder i de forsy-
ningspligtområder, hvor den tilhørende bevilling var i udbud, mulighed for  
aktivt at vælge det nye forsyningspligtprodukt eller et el-handelsprodukt. De 
forsyningspligtkunder, der ikke aktivt valgte et el-produkt, blev automatisk 
tildelt et såkaldt tilbagefaldsprodukt. Tilbagefaldsprodukter bliver således 
kun udbudt i de forsyningspligtområder, der har været omfattet af Energisty-
relsens udbudsrunder. Tilbagefaldsproduktet kan aktivt vælges af alle el-
kunder indenfor et udbudt forsyningspligtområde.  

26. Tilbagefaldsproduktet bliver udbudt af den oprindelige bevillingsinde-
haver for det forsyningspligtområde, som har været i udbud. Der bliver ud-
budt et tilbagefaldsprodukt for både ikke-timeaflæste forbrugere og timeaf-
læste forbrugere. Det er alene storkunder, der er timeaflæst. Husholdninger 
og mindre erhvervsdrivende er ikke-timeaflæste. For de forsyningspligtom-
råder, hvor bevillingen er overtaget af et nyt selskab, vil udbyderen af tilba-
gefaldsproduktet og det nye forsyningspligtprodukt hermed være forskellig.  

27. Tilsynet med tilbagefaldsprodukter vil fokusere på ikke-timeaflæste for-
brugere, dels fordi disse forbrugere generelt har mindre forståelse for mar-
kedsforhold end timeaflæste forbrugere, og dels fordi dette tilsyn er baseret 
på fastsættelse af ny metode til beregninger af prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt. Det er ikke nødvendigt at beregne et balancerings- og 
administrationsbidrag for timeaflæste forbrugere, idet balancerings- og ad-
ministrationstillægget for det hidtidige forsyningspligtprodukt er fast mel-
lem kvartalerne. Modellen for tilsynet med tilbagefaldsproduktet for timeaf-
læste forbrugere er kort beskrevet i pkt. 81-87. 

Oversigt over forsyningspligtreguleringen for el 

28. Pr. 1. oktober 2013 kan der skelnes mellem to typer af elforsyningspligt-
regulering afhængig af, om bevillingen har været i udbud: 

1) Gamle bevillinger, der ikke har været i udbud (13 stk.):  
Der sker en anmeldelse af priser. SET fører priskontrol  og regulerer 
prisen efter den hidtidige mark-up metode.  

2) Nye bevillinger, der har været i udbud (26 stk.)1 

i) SET påser, at prisen på det nye forsyningspligtprodukt ikke oversti-
ger det ved udbuddet fastsatte tillæg samt grundlast (maksimal-
prisen), jf. EFL § 71 a. 

                                                 
1 Imidlertid vil der først blive udbudt et tilbagefaldsprodukt i Jysk’s forsyningspligtområde 
pr. 1. januar 2014, idet den tidligere bevilling udløber 31. december 2013.  
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ii)  SET fører tilsyn med, at prisen på tilbagefaldsproduktet ikke over-
stiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, jf. EFL § 34 
a.                  

Gamle bevillinger, der ikke har været i udbud 

29. Selskaberne, hvis bevillinger ikke har været omfattet af udbuddet, an-
melder forsyningspligtpriser efter proceduren fastsat for Energitilsynets 
kvartalsvise priskontrol. SET kontrollerer, at den anmeldte pris for forsy-
ningspligtproduktet for ikke-timeaflæste forbrugere ikke er højere end mak-
simalprisen, der bliver bestemt ved en mark-up beregning. Den eksisterende 
mark-up regulering fortsætter uændret for de bevillinger, der ikke har været 
i udbud. Nærværende afgørelse, der behandler SET’s tilsyn med tilbage-
faldsprodukter, omfatter derfor ikke bevillinger, der ikke har været i udbud.  

Nye bevillinger, der har været i udbud 

Det nye forsyningspligtprodukt 

30. Selskaber, der ved udbuddet har opnået bevilling til at udbyde nye for-
syningspligtprodukter, skal anmelde forsyningspligtpriser til Energitilsynet 
efter regler fastsat af Energitilsynet, jf. EFL § 71 a.  

31. Tilsynet med det nye forsyningspligtprodukt sker ved, at priserne bliver 
anmeldt til SET, der påser, at prisen på det nye forsyningspligtprodukt ikke 
overstiger det ved udbuddet fastsatte tillæg samt grundlast (maksimalpri-
sen). Grundlast beregnes forud for hvert kvartal.  

Tilbagefaldsproduktet 

32. Tilbagefaldsprodukter bliver kun udbudt i bevillingsområder, hvor den 
tilhørende bevilling har været i udbud. Priser for tilbagefaldsproduktet bli-
ver ikke anmeldt til SET, men bliver alene indberettet til Elpristavlen.  

Beregning af prisen på det hidtidige elforsyningspligtprodukt for ikke-
timeaflæste forbrugere 

33. SET skal fastsætte en metode til beregning af prisen på det hidtidige for-
syningspligtprodukt. Dette gælder for forsyningspligtproduktet til ikke-
timeaflæste forbrugere.  

34. SET vurderer, at den mest retvisende metode til at fastsætte prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere skal tage 
udgangspunkt i den metode, som bliver anvendt i den kvartalsvise priskon-
trol for forsyningspligtprodukter. Dette ville ligeledes have været den meto-
de, der ville have fundet anvendelse, hvis forsyningspligtproduktet i det på-
gældende område ikke havde været omfattet af udbuddet. Udledning af en 
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metode til beregning af en pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt vil 
blive gennemgået nedenfor.  

35. De bevillinger, der ikke har været omfattet af udbuddet, bliver fortsat 
reguleret efter mark-up grænsen. Med udgangspunkt i den kvartalsvise pris-
kontrol er maksimalprisen for det hidtidige forsyningspligtprodukt givet 
ved:  

(1)  Maksimalpris = mark-up + grundlast + ex ante profilomkostninger 

 
36. Mark-up’en udtrykker en maksimalgrænse for det dækningsbidrag eller 
bruttofortjeneste, som et elforsyningspligtselskab må opnå ved at udbyde et 
elforsyningspligtprodukt. Mark-up’en bliver fastsat for to år ad gangen og 
indeksreguleres mellem hvert kvartal. Mark-up grænsen bliver i forvejen 
anvendt i reguleringen af de bevillinger, der ikke har været omfattet af ud-
buddet.  

37. Grundlasten udtrykker et elselskabs indkøbspris svarende til engrospri-
sen, som en forsyningspligtindehaver kan indregne i sin godkendte pris. 
Grundlasten bliver anvendt i reguleringen af bevillinger, som ikke har været 
omfattet af udbudsrunderne samt i beregningen af maksimalprisen for for-
syningspligtprodukter hørende til bevillinger, der har været i udbud.  

38. Grundlast består af en systemforwardkontrakt og en såkaldt CfD-
kontrakt. Systemprisen er den pris, der ville skabe ligevægt mellem udbud  
og efterspørgsel efter el, hvis der ikke fandtes flaskehalse mellem prisområ-
derne nogen steder i hele det nordiske område. CfD er en forkortelse for 
Contracts for Difference og er udtryk for forskellen mellem systemprisen og 
timespotprisen i et prisområde. En CfD-kontrakt er et finansielt produkt, 
som kan handles på den finansielle el-børs, Nasdaq OMX, for at afdække 
prisrisikoen på forskellen mellem systemprisen og områdeprisen. Priser for 
forwardkontrakter for både systempris og CfD-kontrakter fastsættes på dag-
lig basis på Nasdaq OMX. I beregningerne indgår såkaldte closing prices for 
forwardkontrakterne. Systemprisen gælder for hele Norden, mens CfD er 
regionalfordelt på DK1 og DK2. Priser offentliggøres i Euro/MWh på 
Nasdaq OMX.  

39. Profilomkostninger er forbundet med, at elforbruget svinger over fx 
døgnet, måneden, kvartalet eller året. Forbruget er typisk højere om dagen, 
hvor timeprisen på el-børsen Nord Pool Spot tilsvarende er højere, end om 
natten, hvor timespotprisen er lavere – og på samme måde er forbruget ty-
pisk højere om vinteren, hvor timespotprisen typisk er højere, end om som-
meren, hvor timespotprisen er lavere. For hver time over en given periode 
har et elselskab et forbrug pr. time. Dette timemæssige forbrug bliver afreg-
net til en timespotpris for den pågældende time. Beregningen af profilom-
kostninger består både af et mængdeelement, som er bestemt af et forbrug 



10/34 

pr. time og et priselement, som er bestemt af timespotprisen på Nord Pool 
Spot for den til forbruget hørende time. 

40. Profilomkostninger udtrykker forskellen i omkostninger for elselskaber-
ne mellem et helt jævnt forbrug over døgnet, måneden, kvartalet eller året 
og et profileret forbrug. Profilomkostninger er defineret ved forskellen mel-
lem en forbrugsvægtet spotpris og den gennemsnitlige spotpris for en given 
periode. Det er den forbrugsvægtede engrospris, der svarer til virksomhe-
dernes faktiske indkøbsprofil og dermed virksomhedernes faktiske omkost-
ninger til køb af elektricitet. Profilomkostningen udtrykker en meromkost-
ning, som elselskabet har ved at forbruget varierer over en given periode i 
forhold til et konstant forbrug. En profilomkostning er pr. definition positiv, 
idet det volumenvægtede forbrug for en given periode altid vil være højere 
end et simpelt gennemsnit af spotpriserne.  Det skyldes, at spotprisen typisk 
er højere, når forbruget er højt. Derved vægter en høj pris relativt mere i be-
regningen.  

41. Profilomkostninger kan først blive beregnet efter en given periodes op-
hør. Ex ante profilomkostninger bliver i den kvartalsvise priskontrol for de 
bevillinger, der ikke har været omfattet af udbudsrunden, anvendt som et 
estimat for en profilomkostning, da forsyningspligtprisen skal anmeldes og 
godkendes forud for et kvartal og profilomkostninger først kan blive opgjort 
efter et kvartals afslutning. Selskaberne kan i sagens natur ikke på forhånd 
indregne deres realiserede profilomkostninger i den anmeldte pris for det 
kommende kvartal. Selskaberne skal derfor i stedet indregne en ex ante pro-
filomkostning i priserne for det kommende kvartal2.  

Metode til beregning af prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt 
for ikke-timeaflæste forbrugere 

42. Mark-up og grundlast kendes fra den kvartalsvise priskontrol og vil bli-
ve anvendt i beregningen af en pris for det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

43. Der sker ikke en anmeldelse af ex ante profilomkostninger for tilbage-
faldsprodukter eller forsyningspligtprodukter i de forsyningspligtområder, 
som har været omfattet af udbudsrunderne. Det er således nødvendigt at ud-
lede en metode til at beregne en profilomkostning for at kunne fastsætte 
maksimalprisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Der kan, i stedet for 

                                                 
2 Den økonomiske intuition i metoden for beregning af ex ante profilomkostninger er, at 
der sker en opgørelse af en over-/underdækningssaldo af de realiserede profilomkostninger 
i forhold til ex ante profilomkostningerne to kvartaler tidligere. Denne overdækning bliver 
videreført i beregningen af ex ante profilomkostningen for det kommende kvartal. Således 
sker der bagudrettet en opgørelse af et selskabs profilomkostninger. Selskaberne får derved 
dækning for de faktisk afholdte profilomkostninger i tidligere kvartaler og får samtidig mu-
lighed for at indregne de profilomkostninger, der modelteknisk hører til det kommende 
kvartal, dvs. ex ante profilomkostninger.  
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den ved priskontrollen fastsatte ex ante profilberegning, estimeres et udtryk 
for en  profilomkostning, da estimationen af prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt ikke er baseret på indberetning af profilomkostninger.   

44. Der kan opstilles en maksimalpris for det hidtidige forsyningspligtpro-
dukt, hvor ex ante profilomkostningen erstattes af et estimat for en profil-
omkostning.  

(2)  Maksimalpris = mark-up + grundlast + profilomkostninger 

 
45. I udtrykket (2) er det alene profilomkostningerne, som er ukendte. 
Mark-up og grundlast bliver beregnet forud for et kvartal til brug for den 
kvartalsvise priskontrol. For at kunne beregne prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt er det derfor nødvendigt at finde et estimat for en profil-
omkostning.  

46. SET vurderer, at et estimat for en profilomkostning bør være baseret på 
realiserede profilomkostninger for forsyningspligtprodukter fra tidligere 
kvartaler, idet beregningerne er baseret på mængder alene for forsynings-
pligtprodukter. Det betyder, at et estimat for profilomkostninger til bereg-
ning af prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt således vil være base-
ret på mængder for de hidtidige forsyningspligtprodukter3.  

47. SET har i forbindelse med tidligere kvartalsvise priskontroller af forsy-
ningspligtprodukterne modtaget indberetninger af realiserede profilomkost-
ninger fra selskaber, der udbyder et forsyningspligtprodukt. SET vil på 
grundlag af disse indberetninger beregne en profilomkostning for hvert pris-
område, dvs. DK1 og DK2. SET vurderer, at beregningen bør være baseret 
på prisområdeniveau, idet der bør estimeres et generelt niveau for profilom-
kostningerne i et givent prisområde fremfor at estimere en profilomkostning 
for hvert forsyningspligtområde. Ensartede profilomkostninger til beregnin-
gen af en pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt for hvert prisområde 
er ligeledes mere administrativt håndterbare.  

48. SET har beregnet et gennemsnit af realiserede profilomkostninger for 
perioden fra og med 2. kvartal 2008 til og med 4. kvartal 2012. SET har ik-
ke de realiserede profilomkostninger fra samtlige områder og selskaber efter 
4. kvartal 2012, da priskontrollen ikke omfatter alle selskaber efter 2. kvar-
tal 2013, men kun de bevillinger, der ikke har været omfattet af udbudsrun-
den. SET vurderer, at en periode på 19 kvartaler udgør et tilstrækkeligt da-
tagrundlag for at kunne beregne gennemsnitlige profilomkostninger for hhv. 
DK1 og DK2.  

                                                 
3 Der er tale om mængder for samtlige forsyningspligtområder, herunder områder, hvor den 
tilhørende bevilling ikke har været i udbud.  
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49. SET har beregnet gennemsnitlige profilomkostninger for hvert prisom-
råde for perioden fra og med 2. kvartal 2008 til og med 4. kvartal 2012. De 
realiserede profilomkostninger udgør hhv. 15,15 og 17,38 DKK/MWh for 
DK1 og DK2. SET vurderer, at profilomkostningen kan indekseres fremad-
rettet med samme prisindeks som mark-up’en, således at der sker en ensartet 
fremskrivning af både mark-up’en og profilomkostninger, som begge indgår 
i beregningen af prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

50. Elementerne i den kvartalsvise beregning af prisen på det hidtidige for-
syningspligtprodukt for 4. kvartal 2013 er vist i tabel 1. 

Tabel 1. Prisen for det hidtidige forsyningspligtprodukt 4. kvartal 2013 
Priselementer DK1 DK2 

Mark-up DKK/MWh 46,99 46,99 

Grundlast DKK/MWh 285,36 304,58 

Profilomkostninger DKK/MWh 15,28 17,53 

I alt DKK/MWh 347,63 369,10 

Pris på det hidtidige forsyningspligtpro-
dukt øre/kWh 34,76 36,91 

 
51. Det er muligt at beregne en pris på det hidtidige el-produkt forud for et 
kvartal, når profilomkostningerne er baseret på historiske data og bliver in-
deksreguleret. Således er det muligt for SET på Energitilsynets hjemmeside 
forud for et kvartal at offentliggøre en pris på det hidtidige forsyningspligt-
produkt til ikke-timeaflæste forbrugere, som består af summen af mark-
up’en, grundlasten og estimerede profilomkostninger.  

52. Den forud for kvartalet offentliggjorte pris på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt i hhv. DK1 og DK2 er alene en vejledende pris, idet der i be-
regningen er anvendt gennemsnitlige profilomkostninger. Offentliggørelsen 
på Energitilsynets hjemmeside af en vejledende pris på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt vil være en hjælp til udbyderne af tilbagefaldsprodukter 
til fastsættelsen af en pris.   

Beregning af prisen på tilbagefaldsproduktet for ikke-timeaflæste for-
brugere 

53. En udbyder af et tilbagefaldsprodukt har mulighed for at ændre prisen på 
et tilbagefaldsprodukt på daglig basis i løbet af et kvartal. Der vil blive be-
regnet en gennemsnitspris for et tilbagefaldsprodukt for et kvartal på grund-
lag af de daglige prisobservationer i løbet af kvartalet. Der vil blive beregnet 
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en gennemsnitspris inkl. abonnement, hvor der er et datomæssigt sammen-
fald mellem datoerne for et elpristavleudtræk og datoerne i det pågældende 
kvartal.  

54. En daglig prisobservation på Elpristavlen består af en listepris i øre/kWh 
og et abonnement. For hvert tilbagefaldsprodukt bliver der beregnet en dag-
lig gennemsnitspris efter samme metode som ved den eksisterende prisregu-
lering efter mark-up metoden, hvor abonnement fordeles ud på et antaget 
forbrug på 2.000 kWh pr. kvartal og lægges til listeprisen i øre/kWh. Derved 
haves der for hvert tilbagefaldsprodukt en daglig gennemsnitspris inkl. 
abonnement. Herefter tages der et simpelt gennemsnit af de daglige gen-
nemsnitspriser for hver handelsdag i kvartalet. Dette gennemsnit udtrykker 
prisen på tilbagefaldsproduktet i det pågældende kvartal.  

55. Gennemsnitsprisen inkl. abonnement for tilbagefaldsproduktet vil blive 
sammenlignet med prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt for det 
pågældende kvartal. 

Sammenligning af pris på tilbagefaldsproduktet og det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt 

56. Tabel 2 viser en oversigt over de anvendte metoder til beregning af pri-
ser for det hidtidige forsyningspligtprodukt og tilbagefaldsproduktet.  

Tabel 2. Oversigt over metoder til beregning af priser  
Kategori Metode 

Prisen på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt for ikke-timeaflæste 
forbrugere 

Prisen beregnes som summen af 
mark-up, grundlast og   gennemsnit-
lige profilomkostninger 

Prisen på tilbagefaldsproduktet for 
ikke-timeaflæste forbrugere 

Listepris og abonnement hentes fra 
daglige elpristavleudtræk. Herefter 
beregnes en gennemsnitspris inkl. 
abonnement 

 
57. Prisen på tilbagefaldsproduktet for hvert af de enkelte forsyningspligt-
områder, der har været omfattet af udbudsrunden, bliver sammenlignet med 
prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Der bliver beregnet en abso-
lut og procentmæssig forskel mellem prisen på tilbagefaldsproduktet og pri-
sen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Tabel 3 viser en oversigt over 
prissammenligninger.   
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Tabel 3. Sammenligning af priser for tilbagefaldsprodukter og de hidti-
dige forsyningspligtprodukter 
Selskab Pris på tilbage-

faldsprodukt 
Pris på hidtidige 
forsyningspligt-
produkt 

Prisforskel 
øre/kWh 

Procent-
mæssig 
prisfor-
skel 

     
 
58. Tabel 3 vil blive offentliggjort for det forgangne kvartal på Energitilsy-
nets hjemmeside. Tilsynet med tilbagefaldsproduktet vil være selskabsspeci-
fik, idet der bliver beregnet en gennemsnitspris inkl. abonnement for hver 
udbyder af et tilbagefaldsprodukt.  

59. SET vil på grundlag af udtræk fra Elpristavlen en tilfældig dag i hver 
uge foretage en beregning af gennemsnitspriserne inkl. abonnement for de 
enkelte tilbagefaldsprodukter. Dette sker for løbende at følge priserne på til-
bagefaldsprodukterne. Beregningen er kun til internt brug i SET. I denne 
sammenhæng vil leveringsvilkår for tilbagefaldsproduktet ligeledes blive 
underlagt tilsyn, idet disse fremgår direkte af udtræk fra Elpristavlen. Den 
offentliggjorte pris for et kvartal vil være et gennemsnit af listepriserne i 
øre/kWh og abonnement for samtlige handelsdage i et kvartal. 

60. Hvis en beregning foretaget en tilfældig dag i en uge viser, at gennem-
snitsprisen for et tilbagefaldsprodukt er højere end prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt, og SET samtidig vurderer, at der konkret er tale om 
en for høj pris, vil det pågældende selskab blive kontaktet af SET. Selskabet 
vil derved have mulighed for at rette sin pris, hvis det skulle være tilfældet, 
at selskabet ved en fejl havde sat en højere pris på tilbagefaldsproduktet end 
prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Hvis selskabet fastholder, at 
prisen på tilbagefaldsproduktet bør være højere end prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt, vil SET bede om en redegørelse herfor.    

61. Et selskab vil efter et kvartals ophør have mulighed for at redegøre for, 
at det har taget en højere pris, end prisen på det hidtidige forsyningspligt-
produkt, hvis profilomkostningerne for det pågældende kvartal har været 
ekstraordinært høje.  Dette skyldes, at prisen på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt bl.a. er beregnet på grundlag af gennemsnitlige profilomkost-
ninger. Et selskab kan i løbet af et kvartal opleve, at en høj timespotpris 
sandsynligvis vil resultere i, at profilomkostningerne for tilbagefaldsproduk-
tet for ikke-timeaflæste forbrugere forventeligt vil blive højere end de gen-
nemsnitlige profilomkostninger. På den baggrund kan et selskab øge sin pris 
på tilbagefaldsproduktet i løbet af et kvartal. Således bør et selskab have 
mulighed for at dokumentere, at prisen på tilbagefaldsproduktet reelt set ik-
ke har været højere end prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt for 
det pågældende kvartal.  
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Beregninger af priser for 2. kvartal 2013 og 3. kvartal 2013 

62. SET har foretaget beregninger af priserne på tilbagefaldsprodukter og 
priserne på det hidtidige forsyningspligtprodukt for hhv. DK1 og DK2. Be-
regningerne er foretaget for 2. kvartal 2013 og 3. kvartal 2013.  

63. Tabel 4 og tabel 5 viser priser på tilbagefaldsprodukter og priser på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt samt en prisforskel i både øre/kWh og pct. 
for hhv. 2. kvartal 2013 og 3. kvartal 2013.  

Tabel 4. Priser på tilbagefaldsprodukter for 2. kvartal 2013 

Selskab 
Tilbagefalds-

produkt. 
Øre/kWh 

Hidtidige for-
syningspligt-

produkt. 
Øre/kWh 

Prisfor-
skel. 

Øre/kWh 

Procent-
cent-

mæssig 
forskel 

DK1         

ELRO Forsyningspligt A/S 35,18 34,63 0,55 1,6 

Energi Fyn Handel A/S 34,69 34,63 0,06 0,2 

Energi Nord Forsyning A/S 37,30 34,63 2,67 7,7 

Energi Viborg Forsyning A/S 36,01 34,63 1,38 4,0 

EnergiMidt Handel A/S 34,98 34,63 0,35 1,0 

Frederikshavn Forsyningspligt A/S         

Hirtshals El-forsyningsselskab A/S 31,95 34,63 -2,68 -7,7 

Hjerting El- og Vandforsyning A/S 31,92 34,63 -2,71 -7,8 

Hornum Elforsyning A/S 33,45 34,63 -1,18 -3,4 

Ideelle A/S 35,13 34,63 0,50 1,5 

Jysk Energi         

LEF A/S 32,40 34,63 -2,23 -6,4 

Lokalenergi Forsyning A/S 35,68 34,63 1,05 3,0 

Nibe Elforsyning A/S 33,45 34,63 -1,18 -3,4 

Thy-Mors Energi Elsalg A/S 34,97 34,63 0,34 1,0 

Nyfors Energi A/S 34,62 34,63 -0,01 0,0 

Scanenergi Elsalg A/S 35,37 34,63 0,74 2,2 

Taars Elforsyning A/S 35,70 34,63 1,07 3,1 

VOS El-handel A/S 35,62 34,63 0,99 2,9 

Ærø Elforsyning A/S 32,30 34,63 -2,33 -6,7 

Aars Elforsyning A/S 33,45 34,63 -1,18 -3,4 

DK2         

DONG Energy El & Gas A/S 36,20 35,12 1,08 3,1 

Helsingør Elforsyning A/S 35,98 35,12 0,86 2,5 

SEAS-NVE Strømmen A/S 33,48 35,12 -1,64 -4,7 
Note: Størstedelen af tilbagefaldsprodukterne blev udbudt fra og med 1. maj 2013. Enkelte 
tilbagefaldsprodukter blev først udbudt i løbet af maj og juni 2013. Frederikshavn Forsy-
ningspligt og Jysk Energi vil først udbyde et tilbagefaldsprodukt hhv. pr. 1. oktober 2013 
og 1. januar 2014, men er medtaget i tabellen for fuldstændighedens skyld.  



16/34 

 
Tabel 5. Priser på tilbagefaldsprodukter for 3. kvartal 2013 

Selskab 
Tilbagefalds-

produkt. 
Øre/kWh 

Hidtidige for-
syningspligt-

produkt. 
Øre/kWh 

Prisfor-
skel. 

Øre/kWh 

Procent-
cent-

mæssig 
forskel 

DK1         

ELRO Forsyningspligt A/S 34,60 34,60 0,00 0,0 

Energi Fyn Handel A/S 33,58 34,60 -1,02 -3,0 

Energi Nord Forsyning A/S 34,83 34,60 0,23 0,7 

Energi Viborg Forsyning A/S 34,09 34,60 -0,51 -1,5 

EnergiMidt Handel A/S 34,60 34,60 0,00 0,0 

Frederikshavn Forsyningspligt A/S         

Hirtshals El-forsyningsselskab A/S 32,93 34,60 -1,68 -4,8 

Hjerting El- og Vandforsyning A/S 30,03 34,60 -4,57 -13,2 

Hornum Elforsyning A/S 33,45 34,60 -1,15 -3,3 

Ideelle A/S 34,13 34,60 -0,48 -1,4 

Jysk Energi         

LEF A/S 32,40 34,60 -2,20 -6,4 

Lokalenergi Forsyning A/S 33,53 34,60 -1,07 -3,1 

Nibe Elforsyning A/S 33,45 34,60 -1,15 -3,3 

Thy-Mors Energi Elsalg A/S 35,30 34,60 0,70 2,0 

Nyfors Energi A/S 34,50 34,60 -0,10 -0,3 

Scanenergi Elsalg A/S 35,30 34,60 0,70 2,0 

Taars Elforsyning A/S 35,00 34,60 0,40 1,1 

VOS El-handel A/S 35,63 34,60 1,03 3,0 

Ærø Elforsyning A/S 32,40 34,60 -2,20 -6,4 

Aars Elforsyning A/S 33,45 34,60 -1,15 -3,3 

DK2         

DONG Energy El & Gas A/S 33,73 35,43 -1,70 -4,8 

Helsingør Elforsyning A/S 35,78 35,43 0,35 1,0 

SEAS-NVE Strømmen A/S 33,79 35,43 -1,64 -4,6 
Note: Størstedelen af tilbagefaldsprodukterne blev udbudt fra og med 1. maj 2013. Enkelte 
tilbagefaldsprodukter blev først udbudt i løbet af maj og juni 2013. Frederikshavn Forsy-
ningspligt og Jysk Energi udbyder først et tilbagefaldsprodukt hhv. pr. 1. oktober 2013 og 
1. januar 2014, men er medtaget i tabellen for fuldstændighedens skyld.  

64. Det fremgår af tabel 4 og tabel 5, at enkelte selskaber tager en lavere el-
ler højere pris på sit tilbagefaldsprodukt i forhold til prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt. Der er ikke et entydigt mønster for prisforskellene 
mellem priserne for tilbagefaldsprodukter og priserne for de hidtidige forsy-
ningspligtprodukter i tabel 4 og tabel 5.  
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Vurdering af pris og leveringsvilkår for tilbagefaldsproduktet  

65. Hvis SET efter et kvartals ophør konstaterer, at gennemsnitsprisen på 
tilbagefaldsproduktet for hele kvartalet overstiger prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt 
der reelt er tale om en for høj pris på tilbagefaldsproduktet.  

66. SET vil ikke træffe en afgørelse baseret på, at der alene er tale om en 
absolut overskridelse, idet prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt er 
estimeret. Det er ikke en eksakt pris for det hidtidige forsyningspligtpro-
dukt, da profilomkostninger er beregnet som et gennemsnit af historiske 
profilomkostninger for forsyningspligtområderne. Dette forhold er væsent-
ligt, hvis det konstateres, at prisen på tilbagefaldsproduktet overstiger den 
beregnede pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

67. SET vil på grundlag af en procentmæssig grænse vurdere i hvilke tilfæl-
de, prisen på tilbagefaldsproduktet kan være for høj i forhold til prisen på 
det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

68. Et selskab vil efterfølgende have mulighed for at redegøre for, at det har 
taget en højere pris end prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, hvis 
profilomkostningerne for det kvartal, som undersøgelsen omhandler, har 
været ekstraordinært høje.  Det er alene profilomkostninger, der kan be-
grunde, at prisen på tilbagefaldsproduktet overstiger prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt, da mark-up’en og grundlasten på forhånd er fastsat 
for reguleringen af det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

69. SET har hjemmel i EFL § 84, stk.1, til at anmode om, at et elselskab, der 
udbyder et tilbagefaldsprodukt, indsender sine profilomkostninger som do-
kumentation for, at selskabet har opkrævet en højere pris end prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt. 

70. Fra dataudtræk fra Elpristavlen kan bindingsperioden for tilbagefalds-
produktet direkte aflæses. Bindingsperioden må højest være på én måned. 
Det kan ligeledes aflæses, om der er tale om et kvartalsprodukt med fast 
pris. Således kan SET via dataudtræk føre tilsyn med, om leveringsvilkårene 
for tilbagefaldsproduktet svarer til vilkårene for det hidtidige forsynings-
pligtprodukt, jf. § EFL 34 a.  

Afgørelse om overskridelse af pris på tilbagefaldsproduktet 

71. Efter et kvartals ophør, hvor prisen på det hidtidige forsyningspligtpro-
dukt er beregnet for hele kvartalet og vilkårene for levering er undersøgt, 
skal der ske en fortolkning af om § EFL 34 a, er opfyldt for det pågældende 
kvartal.   
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72. Hvis SET vurderer, at prisen eller leveringsvilkår for et tilbagefaldspro-
dukt ikke overholder lovgivningens krav, vil SET først kontakte det pågæl-
dende selskab og anmode om dokumentation for profilomkostninger. Sel-
skabet har derefter mulighed for at indsende dokumentation for sine profil-
omkostninger for det kvartal, som undersøgelsen vedrører. Hvis profilom-
kostninger for et kvartal er ekstraordinært høje, må SET efterfølgende vur-
dere, om dette forhold berettiger en højere pris på tilbagefaldsproduktet i 
forhold til prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, eller om der skal 
træffes en afgørelse om, at prisen har været for høj.  

73. En afgørelse vil generelt ikke blive truffet, før SET har modtaget doku-
mentation for et selskabs profilomkostninger for det pågældende kvartal.  

74. En afgørelse vedrører den gennemsnitlige elpris inkl. abonnement. 
Abonnement må maksimalt udgøre kr. 30,00 pr. kvartal. Dette følger prin-
cippet fra den kvartalsvise priskontrol.  

75. Et påbud vedrører alene leveringsvilkår, fx ændring af bindingsperioden. 
Et påbud kan blive udstedt fremadrettet, hvis SET i forbindelse med ugent-
lige stikprøver konstaterer, at leveringsvilkår for tilbagefaldsproduktet ikke 
svarer til leveringsvilkårene for det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

76. En afgørelse om, at prisen har været for høj, vil først blive truffet efter, 
at et kvartal er afsluttet, og der har fundet en sagsbehandling sted, hvor sel-
skabet har haft mulighed for at indsende dokumentation for, at prisen på til-
bagefaldsproduktet har oversteget prisen på det hidtidige forsyningspligt-
produkt. En afgørelse vil således angå en tidligere pris. I forlængelse af af-
gørelsen vil der ske en offentliggørelse af, at selskaber i det givne kvartal 
har taget en for høj pris for tilbagefaldsproduktet. Det betyder, at forbrugere 
har mulighed for at konstatere, at en pris på et tilbagefaldsprodukt har været 
for høj i et kvartal. Sigtet er at synliggøre, hvis et selskab har modtaget en 
afgørelse, således at en forbruger kan blive opmærksom på dette. Der kan 
således sondres mellem en afgørelse, som vedrører en pris samt et påbud, 
som alene vedrører leveringsvilkår og bliver udstedt fremadrettet.  

77. SET vurderer, at hensigten med elforsyningsloven er at føre et tilsyn 
med tilbagefaldsproduktet, der adskiller sig fra den kvartalsvise priskontrol 
af det forsyningspligtige el-produkt, herunder muligheden for en efterføl-
gende tilbagebetaling til forbrugerne. En afgørelse får ikke virkning med til-
bagevirkende kraft mht. en prisnedsættelse. Der bliver således ikke tale om 
en tilbagebetaling til forbrugerne, hvis der bliver truffet en afgørelse om, at 
prisen på tilbagefaldsproduktet i et givent kvartal både absolut og relativt 
har oversteget prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Tilsynet vil 
heller ikke indebære, at der vil ske en efterregulering i prisen på tilbage-
faldsproduktet fremadrettet.  
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Offentliggørelse af priser for tilbagefaldsprodukter 

78. SET vil kommunikere, at der bliver ført tilsyn med tilbagefaldsproduk-
tet, således at både forbrugere og selskaber bliver bekendt med dette.  

79. Sammenligningen af priserne for tilbagefaldsproduktet og det hidtidige 
forsyningspligtprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere vil blive publiceret i 
en separat fane på Energitilsynets hjemmeside, som det er tilfældet for den 
nuværende elprisstatistik. I forbindelse med offentliggørelse af priserne vil 
der blive udarbejdet en skabelon med forklaringer til beregningerne, som det 
ligeledes er tilfældet for elprisstatistikken.  

80. Hvis Sekretariatet har anmodet et selskab om en redegørelse for prisfast-
sættelsen af tilbagefaldsproduktet, vil dette forhold blive offentliggjort med 
pristabellerne. En afgørelse vil efterfølgende blive offentliggjort sammen 
med pristabellerne, således at forbrugere kan se, om et selskab efter SET’s 
opfattelse har opkrævet en for høj pris på tilbagefaldsproduktet.  

Tilsynet med tilbagefaldsproduktet for timeaflæste forbrugere 

81. En timeaflæst forbrugers rene elpris pr. time består af timespotprisen fra 
Nord Pool Spot samt et balancerings- og administrationstillæg. Dette tillæg 
skal dække bevillingshaverens balancerings- og administrationsomkostnin-
ger. Tillægget består af en listepris pr. MWh og et abonnement. SET har 
fastsat balancerings- og administrationstillæggene inklusive abonnement til 
15 DKK/MWh og 14 DKK/MWh for hhv. DK1 og DK24.  

82. SET skal i denne sammenhæng kun føre tilsyn med balancerings- og 
administrationstillægget. Tillægget på tilbagefaldsproduktet til timeaflæste 
forbrugere må ikke overstige det hidtidige balancerings- og administrations-
tillæg.  

83. Det er ikke nødvendigt i forbindelse med tilsynet med tilbagefaldspro-
duktet at estimere et tillæg for det hidtidige forsyningspligtprodukt for time-
aflæste forbrugere, da grænsen er fast og ikke bliver reguleret mellem de 
enkelte kvartaler. 

84. For tilbagefaldsproduktet til timeaflæste forbrugere er balancerings- og 
administrationstillægget for det hidtidige forsyningspligtprodukt fast. En ab-
solut overskridelse af tillægget for tilbagefaldsproduktet for timeaflæste for-
brugere i forhold til tillægget for det hidtidige forsyningspligtprodukt vil re-
sultere i et påbud. Det er således ikke nødvendigt at foretage et skøn for, 

                                                 
4 I beregningen af denne grænse bliver abonnement normeret med et antaget forbrug på 
50.000 MWh og lagt til prisen pr. MWh for at få et gennemsnitligt balancerings- og admi-
nistrationsbidrag.  
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hvorvidt der er tale om en overskridelse, efter at en absolut overskridelse af 
det fastsatte balancerings- og administrationstillæg er konstateret. 

Tabel 6. Oversigt over metoder til beregning af priser  
Kategori Metode 

Prisen på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt for timeaflæste for-
brugere 

Fastsat grænse for balancerings- og 
administrationstillæg inkl. abonne-
ment på 15 DKK/MWh og 14 
DKK/MWh for hhv. DK1 og DK2 

Prisen på tilbagefaldsproduktet for 
timeaflæste forbrugere 

Balancerings- og administrationstil-
læg samt abonnement indhentes ved 
at kontakte selskaberne. Abonne-
ment bliver normeret og der bliver 
beregnet et gennemsnitligt balance-
rings- og administrationstillæg. Der 
foretages en stikprøve hvert kvartal 
blandt selskaberne 

 

85. Balancerings- og administrationstillæg bliver ikke anmeldt til Elpristav-
len. Tillæggene for tilbageprodukterne for timeaflæste forbrugere er ikke 
umiddelbart tilgængelige i dataudtræk. SET vil stikprøvevis kontakte udby-
derne af tilbagefaldsprodukter for at få oplyst tillæggene for tilbagefalds-
produktet til timeaflæste forbrugere. SET vil i den forbindelse undersøge, 
om tilbagefaldsproduktet opfylder betingelserne nævnt i bemærkningerne til 
EFL § 34 a, som angiver, at opsigelsesperioden højest må være en måned 
samt, at andre gebyrer og leveringsvilkår skal være uændrede i forhold til 
det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

86. For tilbagefaldsproduktet til timeaflæste forbrugere vil der blive udstedt 
et påbud om at fastsætte balancerings- og administrationstillægget svarende 
til tillægget for det hidtidige forsyningspligtprodukt, hvis SET konstaterer, 
at tillægget for tilbagefaldsproduktet overstiger tillægget for det hidtidige 
forsyningspligtprodukt.  

87. Tillægget for tilbagefaldsproduktet til timeaflæste forbrugere vil ikke 
blive offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. Dette skyldes, at der kun 
sker en stikprøvevis kontrol af dette tillæg, idet tillæggene ikke er umiddel-
bart tilgængelige i dataudtræk. Endvidere er der tale om et tilbagefaldspro-
dukt, som bliver udbudt til såkaldte storkunder, som må forventes at have 
mere forståelse for og indsigt i markedsforhold end for eksempel hushold-
ninger.  
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Høring 
88. Energitilsynets model for tilsynet med tilbagefaldsproduktet for el 
blev sendt i høring 1. november 2013 blandt de forsyningspligtige 
elselskaber; selskaber, der udbyder et tilbagefaldsprodukt samt Dansk 
Energi og Energistyrelsen. Høringsfristen var 11. november 2011. SET har 
modtaget høringssvar fra Dansk Energi og DONG Energy A/S (herefter 
DONG).  

89. Dansk Energi’s og DONG’s høringssvar omhandler generelt følgen-
de: 

• Offentliggørelse af priser 

• Beregning af priser på tilbagefaldsprodukter 

• Beregning af profilomkostninger 

Offenliggørelse af priser 

90. Dansk Energi finder det problematisk, at SET vil offentliggøre 
prissammenligninger mellem tilbagefaldsprodukterne og prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt uden at præcisere, at en høj pris på 
tilbagefaldsproduktet kan skyldes høje profilomkostninger, som selskabet 
ikke kan kontrollere. Dansk Energi nævner videre, at prisbegreberne bør 
forklares i forbindelse med offentliggørelsen af priserne, samt at kolonnerne 
”Prisforskel øre/kWh” og ”Procentmæssig prisforskel” ikke bør medtages i 
den samlede pristabel.  

91. DONG fremhæver, at det ikke bør offentliggøres, hvis et selskab er 
blevet anmodet om at dokumentere sine profilomkostninger, fordi prisen på 
tilbagefaldsproduktet overstiger prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt, før SET har undersøgt om dette forhold kan 
begrundes i høje profilomkostninger. DONG nævner, at det ligeledes bør 
fremgå af pristabellen, hvis en prisafvigelse skyldes høje 
profilomkostninger, som selskabet ikke selv kan kontrollere.  

92. SET er ifølge lovgivningen forpligtet til at føre tilsyn med, at prisen 
på tilbagefaldsprodukterne ikke overstiger prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt. Offentliggørelse af priser på tilbagefaldsprodukter 
og det hidtidige forsyningspligtprodukt på Energitilsynet’s hjemmeside er 
en væsentlig del af dette tilsyn. Klima-, energi,- og bygningsministeren har i 
forbindelse med besvarelse af et spørgsmål 10 i behandlingen af 
lovforslaget om tilsynet med tilbagefaldsprodukter præciseret, at 
Energitilsynet vil offentliggøre priserne på sin hjemmeside.  

93. SET vil i forbindelse med offentliggørelsen af priser på 
tilbagefaldsprodukter og det hidtidige forsyningspligtprodukt udarbejde en 
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skabelon, som forklarer de enkelte prisbegreber. Således vil forbrugere 
blive vejledt i forståelsen af priserne. Det vil i den sammenhæng ligeledes 
fremgå, at en relativ høj pris på et tilbagefaldsprodukt kan skyldes høje 
profilomkostninger. Det kan således indenfor tilsynets rammer være 
rimeligt, at en pris på tilbagefaldsproduktet overstiger prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt. Hvis et selskab sætter en pris på sit 
tilbagefaldsprodukt, som overstiger prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt som følge af høje profilomkostninger, bør en 
forbruger imidlertid have mulighed for via en offentliggjort pristabel at 
indhente denne information. Derved har en forbuger ligeledes mulighed for 
at vurdere, om en relativ høj pris på et tilbagefaldsprodukt generelt set er 
for høj i forhold til priser på andre el-produkter på detailmarkedet for el. 
SET vurderer, at forbrugerhensynet til at offentliggøre, at en pris på et 
tilbagefaldsprodukt er ved at blive sagsbehandlet, vægter tungere end at 
udsætte en offentliggørelse af dette forhold til, at en sagsbehandling er 
endeligt afsluttet.  

94. Kolonnerne ”Prisforskel øre/kWh” og ”Procentmæssig prisforskel” 
er en naturlig del af offentliggørelsen af pristabellerne. Selv om SET efter 
indhentning af profilomkostninger måtte konstatere, at et selskab indenfor 
tilsynets rammer havde mulighed for at sætte en højere pris på 
tilbagefaldsproduktet end prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, 
bør en forbruger allerede efter afslutningen af et kvartal have mulighed for 
at konstatere, om prisen i et kvartal har været højere end prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt. Der kan på den anden side være tilfælde, 
hvor et selskab uberettiget sætter en højere pris end prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt, dvs. en pris som ikke kan begrundes med høje 
profilomkostninger. I denne sammehæng bør forbrugere have mulighed for 
at indhente information om priser på tilbagefaldsprodukter, herunder 
absolutte og procentmæssig prisforskelle i forhold til prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt, som efter SET’s tilsyn ikke opfylder lovens krav om, 
at prisen på tilbagefaldsproduktet ikke må overstige prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt.   

Beregning af priser 

95. Dansk Energi nævner, at selskaber på daglig basis har mulighed for 
at ændre prisen på tilbagefaldsproduktet, hvorfor en beregning på grundlag 
af tilfældigt valgte dagsobservationer vil medføre en risiko for, at den 
beregnede gennemsnitspris enten er for høj eller for lav ift. den korrekte 
gennemsnitspris baseret på alle dagsobservationer i kvartalet.  

96. DONG anfører, at en beregning af en gennemsnitspris baseret på en 
tilfældigt valgte dagsobservationer vil medføre en risiko for, at den 
beregnede gennemsnitspris afviger væsentligt fra den korrekte 
gennemsnitspris baseret på alle dagsobservationer i kvartalet.  
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97. SET’s tilsyn medfører, at prisen på et tilbagefaldsprodukt for et 
givent kvartal bliver beregnet som en gennemsnitspris af listepriser og 
abonnement for samtlige handelsdage i kvartalet. Denne gennemsnitspris 
for kvartalet bliver offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside. Det er 
korrekt, at selskaber dagligt har mulighed for at ændre prisen på 
tilbagefaldsproduktet. Derfor vil SET hver uge vælge en tilfældig 
handelsdag og beregne en gennemsnitspris for alle tilbagefaldsprodukter 
for den pågældende handelsdag. Denne beregning er kun til internt brug i 
SET for løbende at føre tilsyn med priserne. Beregningen er med til at 
kvalitetssikre, at tilbagefaldsprodukterne er korrekt prissat. Således vil 
selskaberne have mulighed for at blive kontaktet af SET, hvis det 
konstateres, at der på Elpristavlen er anmeldt en pris på et 
tilbagefaldsprodukt, som sandsynligvis ikke er korrekt beregnet. En ugentlig 
beregning af priser på tilbagefaldsprodukter vil ikke blive offentliggjort. 
SET har tydeliggjort dette i pkt. 5960 i sagsfremstillingen og i pkt. 129137 i 
konklusionen.  

Beregning af profilomkostninger 

98. Dansk Energi nævner:  
 ”I prisfastsættelsen af det hidtidige forsyningspligtprodukt har sel-
skaberne kunnet efterregulere over- eller underdækning i forhold til profil-
omkostningerne to kvartaler tidligere. I udkastet til tilsyn med tilbagefalds-
produktet vil selskaberne i et givent kvartal imidlertid kun kunne opkræve 
netop de profilomkostninger, der vedrører det pågældende kvartal. Det be-
tyder, at selskaberne vil skulle regulere priserne løbende ift. de realiserede 
profilomkostninger.” 
 
99. DONG fremhæver, at selskaber, der har haft højere 
profilomkostninger i 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 end den ex ante 
profilomkostning, som selskabet på egen hånd havde indregnet i prisen på 
tidspunktet ved prissætningen, ikke kan opkræve denne omkostning i 
fremtidige kvartaler.  

100. I forbindelse med priskontrollen af det forsyningspligtige elprodukt i 
de forsyningspligtområder, hvor der har fundet et udbud sted, blev der 
tidligere beregnet og anmeldt en såkaldt ex ante profilomkostning. Der sker 
ikke længere en anmeldelse af ex ante profilomkostninger, da det nye 
forsyningspligtprodukt ikke er omfattet af den hidtidige priskontrol. Da der 
ikke sker en anmeldelse af ex ante profilomkostninger, kan SET ikke 
fastsætte en ex ante profilomkostning til brug for beregning af prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt. Det er ikke hensigten med lovgivningen, at 
der skal ske en anmeldelse af ex ante profilomkostninger forud for et kvartal 
i forbindelse med tilsynet af tilbagefaldsproduktet. Det er heller ikke 
hensigten, at selskaberne sideløbende skal foretage beregninger af ex ante 
profilomkostninger og opgøre en over-/underdækning af profilomkostninger 
i forhold til ex ante profilomkostninger fra tidligere kvartaler.  
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101. SET skal som følge af manglende indberetning af ex ante 
profilomkostninger fastsætte en profilomkostning til brug for beregningen af 
prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. SET har beregnet en 
gennemsnitlig profilomkostning baseret på realiserede profilomkostninger 
for forsyningspligtprodukter i peroden fra og med 2. kvartal 2008 til og med 
4. kvartal 2012 i hhv. DK1 og DK2. Der kan komme kvartaler, hvor de 
realiserede profilomkostninger for tilbagefaldsprodukter efterfølgende viser 
sig at være hhv. højere eller lavere end den gennemsnitlige 
profilomkostning, som indgår i SET’s beregning af den hidtidige 
forsyningspligtpris.  

102. Den gennemsnitlig profilomkostning vil ud fra en 
gennemsnitsbetragtning over tid svare til profilomkostningerne for 
tilbagefaldsprodukterne. Den beregnede gennemsnitlige profilomkostning 
bliver endvidere fremskrevet med prisudviklingen for mark-up’en. Hvis der 
skulle opstå tilfælde med esktraordinært høje profilomkostninger, 
eksempelvis som følge af markant høje timespotpriser, har et selskab 
mulighed for at indsende sine profilomkotninger til dokumentation for, at 
selskabet har taget en højere pris for tilbagefaldsproduktet end prisen på 
det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

103. SET har således i tilsynet med prisen på tilbagefaldsproduktet taget 
højde for, at et selskab kan få profilomkostninger, som bevirker at prisen på 
tilbagefaldsproduktet kan overstige prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt.  
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Lovgrundlag 
104. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har 
relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende 
kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 
Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskilde-
hierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis 
og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist. Gennem-
gangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede 
vurdering – således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere 
underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 

105. Lovbekendtgørelse nr. 1275 af 11. november 2013 om elforsyning. 

106. SET skal føre tilsyn med, at prisen på tilbagefaldsproduktet ikke 
overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Det fremgår af 
EFL § 34 a, at: 

§ 34 a. Bevilling til forsyningspligtig virksomhed tildeles efter afholdelse af udbud 
til den, der tilbyder at levere elektricitet i bevillingsperioden til forbrugere i bevil-
lingsområdet til den laveste pris opgjort som angivet i § 71 a, stk. 1 og 2, og som 
opfylder kravene i § 33, stk. 1. Udbuddet afholdes af klima-, energi- og bygnings-
ministeren, som også fastsætter udbudsvilkår, herunder den udbudte bevillings lø-
betid. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for udbuddets gennemførelse. 

Stk. 2. Modtages ingen bud, eller findes det eller de indkomne bud at være urime-
lige i forhold til markedet generelt, afholder klima-, energi- og bygningsministeren 
et nyt udbud. Klima-, energi- og bygningsministeren kan i så fald forlænge den 
hidtidige bevilling, indtil en ny bevilling kan udstedes efter gennemførelsen af nyt 
udbud. Bevillingen forlænges på tilsvarende vis, hvis udbuddet bliver annulleret af 
andre grunde, herunder efter imødekommelse af en klage over udbuddet, eller hvis 
en klage over udbuddet tillægges opsættende virkning. 

Stk. 3. En elhandelsvirksomhed, hvis eksisterende bevilling til forsyningspligtig 
virksomhed udløber efter gennemførelse af et udbud, skal ved individuel kommu-
nikation underrette de berørte forbrugere om, at bevillingen udløber. Såfremt el-
handelsvirksomheden vælger fortsat at opretholde et kundeforhold til sine hidtidige 
forsyningspligtkunder ved bevillingens udløb, skal virksomheden i sin underret-
ning tilbyde forbrugeren fortsat levering af et elprodukt, jf. stk. 4, samtidig med at 
forbrugeren oplyses om muligheden for at vælge et andet elprodukt eller en anden 
leverandør. Underretningen skal ske, inden bevillingen udløber, men efter at ud-
buddet har været afholdt. Endvidere fremsender virksomheden en skrivelse fra 
klima-, energi- og bygningsministeren, der oplyser forbrugerne om, hvem der har 
vundet udbuddet om forsyningspligtig virksomhed, den vindende pris, forbruger-
nes valgmuligheder og mulighederne for at orientere sig om produkter og leveran-
dører på Elpristavlen. 

Stk. 4. Det i underretningen tilbudte elprodukt skal være et standardprodukt, hvis 
leveringsvilkår svarer til, og hvis pris ikke overstiger prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt. Produktet skal tilbydes mindst frem til den 1. oktober 2014. 
Forbrugere, der ikke vælger at skifte til et andet produkt eller en anden leverandør, 
vil blive forsynet fra deres hidtidige leverandør på de i underretningen angivne vil-
kår fra tidspunktet for bevillingens udløb. 
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Stk. 5. Energitilsynet fører tilsyn med, at kravene til det i stk. 4 nævnte elprodukt 
overholdes. 

107. Det fremgår af EFL § 71 a, at: 

§ 71 a. For elhandelsvirksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig 
virksomhed ved udbud efter § 34 a, fastsættes prisen for elektricitet leveret fra 
virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til ikketimemålte 
erhvervsdrivende forbrugere og ikkeerhvervsdrivende forbrugere kvartalsvis. Pri-
sen sammensættes af det ved udbuddet tilbudte tillæg, som dækker balancerings- 
og administrationsbidrag samt profilomkostninger, og en af Energitilsynet kvar-
talsvis beregnet grundlastpris. Grundlastprisen er prisen på de relevante prissik-
ringskontrakter for det pågældende kvartal. Energitilsynet udmelder grundlastpri-
sen senest 7 hverdage inden kvartalsskiftet. 

Stk. 2. For elhandelsvirksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig 
virksomhed ved udbud efter § 34 a, fastsættes prisen for elektricitet leveret fra 
virksomheden i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til timemålte er-
hvervsdrivende forbrugere, hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en 
anden elleverandør er ophørt, til en pris, der svarer til timeprisen på elspot i det 
prisområde, hvor forbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt det ved udbuddet til-
budte tillæg, som dækker balancerings- og administrationsbidrag. 

Stk. 3. Priser, der er fastsat i henhold til stk. 1 og 2, offentliggøres af virksomheden 
og anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Energitilsynet. 

Stk. 4. Energitilsynet påser, at virksomhedens priser efter stk. 1 og 2 i bindingspe-
rioden ikke overstiger virksomhedens tilbud. Hvis Energitilsynet finder, at priserne 
er for høje, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af priserne. Klage over 
Energitilsynets afgørelser herom har ikke opsættende virkning. 

Stk. 5. Ved fusion mellem to eller flere virksomheder med bevilling til forsynings-
pligtig virksomhed, hvoraf mindst én virksomhed har opnået bevillingen ved ud-
bud efter § 34 a, fastholdes den prisregulering, som efter stk. 1 og 2 var gældende 
på fusionstidspunktet i det eller de hidtidige bevillingsområder. Ved spaltning af en 
virksomhed med bevilling til forsyningspligtig virksomhed, der har opnået bevil-
lingen ved udbud efter § 34 a, fastholdes den prisregulering, som efter stk. 1 og 2 
var gældende i det hidtidige bevillingsområde på spaltningstidspunktet. 

108. SET har hjemmel til at anmode om, at et elselskab, der udbyder et 
tilbagefaldsprodukt, indsender sine profilomkostninger som dokumentation 
for, at selskabet har opkrævet en højere pris end den hidtidige pris. Det 
fremgår af EFL § 84, stk.1, at: 

§ 84. Klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet og Energiklagenævnet 
kan i forbindelse med behandling af en klage, udøvelse af tilsyn eller overvågning 
af markedet indhente oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af disse op-
gaver, hos bevillingspligtige virksomheder, Energinet.dk, andre elproduktionsvirk-
somheder og elhandelsvirksomheder samt disses koncernforbundne virksomheder, 
berørte forbrugere og andre købere af elektricitet. 

109. SET har mulighed for at udstede påbud, jf. EFL § 85 c, stk 1. Det 
fremgår af EFL § 85 c, stk. 1, at:  
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Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, 
der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbin-
delse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller 
inden en nærmere angivet frist. 

110. Det fremgår endvidere af EFL § 87, at:  

§ 87. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bø-
de den, der 

1) driver produktions-, net- og transmissionsvirksomhed samt forsyningspligtig 
virksomhed efter §§ 10, 19 og 33 uden bevilling, 
2) etablerer og driver net eller anlæg efter §§ 11, 12 a, 21, 22 a og 23 uden tilladel-
se, 
3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte be-
stemmelser, 
4) undlader at foretage underretning som angivet i § 19 d, stk. 3, og § 35, 
5) undlader at afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse 
som angivet i §§ 37 og 37 a, 
6) anvender midler i strid med § 37 a, stk. 3, 
7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at 
berigtige et ulovligt forhold, 
8) undlader at afgive oplysninger som omhandlet i kapitel 12, 
9) meddeler klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet eller Energikla-
genævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at 
afgive oplysninger, 
10) overtræder § 19 a, stk. 8, § 84, stk. 5, eller § 84 a eller 
11) overtræder vilkår for en godkendelse efter § 98, stk. 2. 

 
 Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med 
bøde den, der overtræder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EF) om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling. 

111. I bemærkningerne til EFL § 34 a, stk. 4 i lovforslag til lov nr. 1352 
af 21. december 2012 (L58/Ft. saml. 2012/13) fremgår det bl.a., at: 

Med stk. 4 foreslås det, at det tilbudte produkt skal være et kvartalsprodukt, der le-
veres til en pris, der ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. 
Leveringsvilkårene i øvrigt skal også svare til det hidtidige forsyningspligtprodukt, 
således må det højst have en bindingsperiode på 1 måned, svarende til det normale 
vilkår for det hidtidige forsyningspligtprodukt. Herved sikres det, at der ikke sker 
en utilsigtet fastlåsning af markedet gennem øget udbredelse af kontrakter med 
lange bindingsperioder. Ligeledes må tilknyttede gebyrer ikke overstige de hidtidi-
ge gebyrer for forsyningspligtproduktet. Produktet skal være et standardprodukt, 
som er tilgængeligt for alle interesserede forbrugere. Produktet skal mindst være til 
rådighed frem til den 1. oktober 2014. Hermed tages der højde for, at der efter den 
1. oktober 2014 som følge af engrosmodellen vil skulle ske ændringer af forhol-
dende på elmarkedet, hvor elhandelsvirksomhederne vil skulle varetage en række 
ny opgaver, der vil nødvendiggøre en tilpasning af priser og vilkår, jf. lov nr. 575 
af 18. juni 2012 (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.).  
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112. Det fremgår af bemærkningerne til § 34 a om timeaflæste forbruge-
re, at: 

For forsyningspligtige forbrugere, der i dag afregnes efter spotpriser, vil de tilbudte 
nye produkter skulle afspejle dette forhold, men også for disse forbrugere skal der 
være en opsigelsesperiode på højst 1 måned, og gebyrer og andre vilkår skal være 
uændrede.  

113. Det fremgår af bemærkningerne til § 34 a, stk. 5 i forbindelse med 
Energitilsynets tilsyn med at kravene overholdes, at: 

Med stk. 5 foreslås det, at Energitilsynet fører tilsynet med, at kravene til det i stk. 
4 nævnte produkt overholdes. Ved overtrædelser har tilsynet mulighed for at ud-
stede påbud, jf. den gældende § 85 c, stk. 1, i lov om elforsyning. Herudover be-
mærkes det for situationen efter skæringstidspunktet i stk. 4, at Energitilsynet gen-
nem sit almindelige tilsyn med detailmarkedet for el, jf. § 82, stk. 6, i lov om elfor-
syning, og § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1002 af 20. oktober 2011 om 
Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v., vil sikre 
gennemsigtighed om prisudviklingen på detailmarkedet for el. Ved at sætte spot på 
området, vil Energitilsynet således kunne bidrage til at sikre, at markedsaktørerne 
ikke udnytter situationen til at hæve priserne.  

114. Klima-, energi-, og bygningsministeren fik i forbindelse med folke-
tingsbehandlingen af lovforslaget stillet spørgsmål om indhold, omfang og 
konsekvenser af det tilsyn, som Energitilsynet skal føre med, at de tidligere 
bevillingshavere overholder kravene til det standardprodukt, som forbruger-
ne automatisk overføres til, hvis de ikke reagerer. 

115. I ministerens svar til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget i forbin-
delse med udvalgets behandling af lovforslaget (L58/Ft. saml. 2011/2012, 
spm. 10) fremgår det, at: 

Kravene i lovforslaget til det produkt, som forbrugerne skal tilbydes af deres hidti-
dige leverandør, er, at prisen ikke må overstige den hidtidige pris, og leveringsvil-
kårene i øvrigt ikke må forringes. 

Udgangspunktet er, at det hidtidige regulerede produkt ophører fra de berørte virk-
somheder. Det gælder både for el og gas. Prisen på tilbagefaldsproduktet er dermed 
ikke reguleret på samme måde som tidligere, men overvåget af Energitilsynet. 

Energitilsynets tilsyn med, at kravene til tilbagefaldsprodukterne overholdes, vil 
således tage udgangspunkt i en intensiveret overvågning af priserne på detailmar-
kedet for el og gas generelt, hvor prisen på den enkelte virksomheds tilbagefalds-
produkt holdes op over for priserne på alle øvrige produkter på detailmarkedet. Det 
skal her erindres, at priserne fortsat vil ændre sig i takt med prisudviklingen på en-
grosmarkedet. 

Den intensiverede overvågning vil være selskabsspecifik, og priserne på tilbage-
faldsproduktet vil blive overvåget både i forhold til prisen på det hidtidige produkt, 
i forhold til prisen på det nye forsyningspligtprodukt og i forhold til markedets ge-
nerelle prisniveau. 
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Tilsynet vil være baseret på stikprøvekontrol kombineret med statistiske analyser 
af detailmarkedspriserne. 

Såfremt der konstateres en højere pris på et selskabs tilbagefaldsprodukt i forhold 
til det generelle markedsniveau og/eller prisen på forsyningspligtproduktet, vil der 
blive foretaget en nærmere undersøgelse af det pågældende selskabs priser, og så-
fremt prisstigningen ikke kan tilskrives forhøjede profilomkostninger (for el) eller 
andre forhold (for naturgas), som også ville have begrundet en højere pris under 
den hidtidige regulering, vil der være tale om en pris, der ikke lever op til lovens 
krav til tilbagefaldsproduktet, og Energitilsynet vil kunne gøre brug af gængse ind-
grebsbeføjelser. 

Energitilsynet vil eksponere resultaterne af overvågningen på sin hjemmeside. 

Hertil kommer, at forbrugerne altid vil kunne gøre brug af mulighederne for at 
skifte leverandør eller produkt, så de finder et produkt, der passer dem bedre i for-
hold til pris og vilkår i øvrigt. 
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Konklusion 
116. Energitilsynet skal efter lovgivningen føre tilsyn med, at priserne på 
tilbagefaldsprodukterne for el ikke overstiger prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt, og at leveringsvilkår svarer til de hidtidige.  

117. Tilsynet med tilbagefaldsproduktet vil primært ske med hjemmel i 
EFL § 34 a.  Det fremgår ikke eksplicit af lovens bestemmelser, hvorledes 
SET skal føre tilsyn med, at kravene i § 34 a, er overholdt. Det fremgår hel-
ler ikke eksplicit af loven, hvordan prisen på det hidtidige forsyningspligt-
produkt skal beregnes.  

118. Af lovbemærkningerne til § 34 a, er der ikke yderligere konkrete an-
givelser af, hvorledes SET skal føre tilsyn. Det nævnes i lovbemærkningen 
til § 1, nr. 6, at tilbagefaldsproduktet skal være et kvartalsprodukt og højest 
må have en bindingsperiode på 1 måned. Ligeledes må tilknyttede gebyrer 
ikke overstige de hidtidige gebyrer.  

119. Klima-, energi,- og bygningsminister, Martin Lidegaard, har 29. no-
vember 2012 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget med tilsynet 
for tilbagefaldsprodukter for el besvaret et spørgsmål 10 vedrørende Energi-
tilsynets tilsynsforpligtelse. Ministeren gjorde i sit svar rede for, at tilsynet 
vil være selskabsspecifik, og priserne vil blive overvåget i forhold til prisen 
på det hidtidige forsyningspligtprodukt, samt at priserne vil blive offentlig-
gjort på Energitilsynets hjemmeside.  

120. Der er væsentlig forskel på priskontrol af prisen på forsyningspligt-
produkter, som sker forud for et kvartal og et tilsyn med tilbagefaldsproduk-
ter, som vil være bagudrettet. Forskellen består grundlæggende i, at SET i 
forbindelse med priskontrollen kan nedregulere en pris på et forsynings-
pligtprodukt forud for et kvartal, men i tilsynet med tilbagefaldsproduktet 
bagudrettet skal føre tilsyn med, om prisen på et tilbagefaldsprodukt over-
stiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt uden aktivt at regulere 
prisen. SET kan imidlertid med tilsynet træffe en afgørelse om, at prisen på 
et tilbagefaldsprodukt har oversteget prisen på det hidtidige forsyningspligt-
produkt.    

Tilbagefaldsprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere 

121. For ikke-timeaflæste forbrugere skal der konkret fastsættes en model 
til beregning af prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, som udgør 
grundlaget for en prissammenligning med prisen på tilbagefaldsproduktet.  

122. SET vurderer, at prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt bør 
blive bestemt på et grundlag, som er i overensstemmelse med den metode, 
der var gældende før udbudsrunderne fandt sted, således at den fastsatte pris 
på det hidtidige forsyningspligtprodukt metodemæssigt svarer til de tidligere 
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fastsatte priser på forsyningspligtpriser. SET vurderer, at den mest retvisen-
de metode til at fastsætte prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt for 
ikke-timeaflæste forbrugere skal tage udgangspunkt i den kvartalsvise pris-
kontrol for forsyningspligtprodukter, som ville være den metode, der ville 
have været anvendt, hvis forsyningspligtproduktet i det pågældende område 
ikke havde været omfattet af udbuddet. Derved bliver der for hvert kvartal 
fremadrettet fastsat en pris på det hidtidige forsyningspligtprodukt med ud-
gangspunkt i den for kvartalet gældende mark-up og grundlast og gennem-
snitlige profilomkostninger. 

123. SET vurderer, at beregningen af profilomkostninger bør være baseret 
på realiserede profilomkostninger for forsyningspligtprodukter fra tidligere 
kvartaler, således at beregningerne bliver baseret på mængder alene for for-
syningspligtprodukter. Det betyder, at de gennemsnitlige profilomkostnin-
ger til beregning af prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt vil være 
baseret på mængder for det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

124. SET har i forbindelse med tidligere kvartalsvise priskontroller af for-
syningspligtprodukterne modtaget indberetninger af realiserede profilom-
kostninger fra selskaber, der udbyder et forsyningspligtprodukt. SET vil på 
grundlag af disse indberetninger beregne en profilomkostning for hvert pris-
område, dvs. DK1 og DK2. SET vurderer, at beregningen bør være baseret 
på prisområdeniveau, idet der bør bestemmes et generelt niveau for profil-
omkostningerne i et givent prisområde.  

125. SET har beregnet et gennemsnit af realiserede profilomkostninger 
for perioden fra og med 2. kvartal 2008 til og med 4. kvartal 2012. SET 
vurderer, at en periode på 19 kvartaler udgør et tilstrækkeligt datagrundlag 
for at kunne beregne et estimat for realiserede profilomkostninger for hhv. 
DK1 og DK2.  

126. Prisen på et tilbagefaldsprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere er 
på Elpristavlen angivet som en listepris pr. kWh og et abonnement. SET vil 
normere abonnementet for tilbagefaldsproduktet, således at der bliver be-
regnet en gennemsnitspris inklusive abonnement for tilbagefaldsproduktet 
for ikke-timeaflæste forbrugere. 

127. SET’s tilsyn består i at sammenligne prisen på tilbagefaldsproduktet 
med prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt med henblik på at vurde-
re, om prisen på tilbagefaldsproduktet overstiger prisen på det hidtidige for-
syningspligtprodukt. Efter hvert kvartal vil priserne for både det hidtidige 
forsyningspligtprodukt og tilbagefaldsproduktet blive offentliggjort.  

128. SET vil forud for et kvartal beregne den hidtidige pris på forsy-
ningspligtproduktet til ikke-timeaflæste forbrugere for både DK1 og DK2. 
Priser for begge prisområder bliver offentliggjort på Energitilsynets hjem-
meside. Således har udbyderne af tilbagefaldsprodukter en vejledende mak-
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simalpris for tilbagefaldsprodukterne. At SET forud for et kvartal offentlig-
gør en pris for det hidtidige forsyningspligtprodukt skal opfattes som en vej-
ledning og hjælp til selskaberne. Således har selskaberne en indikator for at 
sætte prisen på tilbagefaldsproduktet for ikke-timeaflæste forbrugere. Sel-
skaber, der udbyder tilbagefaldsprodukter, har derved mulighed for at blive 
bekendtgjort med en vejledende maksimalpris på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt.  

129. SET vil hver uge vælge en handelsdag og foretage en beregning af 
gennemsnitspriser for tilbagefaldsprodukter for de to prisområder for at un-
dersøge, om priserne er højere end priserne for det hidtidige forsynings-
pligtprodukt. Dette sker for løbende at følge priserne på tilbagefaldsproduk-
terne. Beregningen er kun til internt brug i SET. 

130. SET skal ligeledes føre tilsyn med, at leveringsvilkårene svarer til de 
leveringsvilkår, der gælder for det hidtidige forsyningspligtprodukt. Leve-
ringsvilkårene for tilbagefaldsproduktet fremgår af udtræk fra Elpristavlen. 
SET har hjemmel til at udstede et påbud, hvis leveringsvilkårene ikke er op-
fyldte. Der skal føres tilsyn med, at leveringsvilkårene for tilbagefaldspro-
duktet er opfyldte, jf. EFL § 34 a, stk. 5.  

131. Tilsynet med prisen på tilbagefaldsproduktet vil være bagudrettet. 
Efter et kvartals ophør vil priserne for tilbagefaldsprodukter blive sammen-
lignet med priserne for de hidtidige forsyningspligtprodukter. SET kan på 
det grundlag vurdere, om prisen på tilbagefaldsproduktet overstiger prisen 
på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Vurderingen kan ikke alene blive 
baseret på, om der er tale om en absolut prisoverskridelse i øre/kWh, da pri-
sen på det hidtidige forsyningspligtprodukt er fastsat på grundlag af bereg-
nede profilomkostninger.  

132. SET vil anmode et selskab om at indsende profilomkostninger til 
dokumentation for, at selskabet har haft omkostninger, som kan begrunde en 
højere pris på tilbagefaldsproduktet end prisen på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt.  

133. Et selskab vil efter et kvartals ophør have mulighed for at redegøre 
for, at det har taget en højere pris end prisen på det hidtidige forsynings-
pligtprodukt, hvis profilomkostningerne for det kvartal, som undersøgelsen 
omhandler, har været ekstraordinært høje.  Dette skyldes, at prisen på det 
hidtidige forsyningspligtprodukt bl.a. er beregnet på grundlag af gennem-
snitlige profilomkostninger. Et selskab kan i løbet af et kvartal opleve, at en 
høj timespotpris sandsynligvis vil resultere i, at profilomkostningerne for 
tilbagefaldsproduktet for ikke-timeaflæste forbrugere vil blive højere end de 
gennemsnitlige profilomkostninger. På den baggrund kan et selskab have 
grund til at øge sin pris på tilbagefaldsproduktet i løbet af et kvartal. Således 
bør et selskab efter et kvartals ophør have mulighed for, efter anmodning fra 
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SET, at dokumentere, at prisen på tilbagefaldsproduktet reelt set ikke har 
været højere end prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

134. Energitilsynet har med EFL § 85 c, stk. 1 en udtrykkelig hjemmel til 
at påbyde, at forhold der strider mod regler i medfør af loven, bringes i or-
den straks eller inden for en nærmere angivet frist. Manglende overholdelse 
af et sådan påbud er sanktioneret i EFL § 87, hvor det fremgår, at medmin-
dre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den 
der undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud 
om at berigtige et ulovligt forhold. 

135. For ikke-timeaflæste forbrugere vil en absolut overskridelse blive 
vurderet i hvert enkelt tilfælde.  

136. Energitilsynet vil træffe afgørelse, hvis det bliver vurderet, at prisen 
på tilbagefaldsproduktet for ikke-timeaflæste kunder i et givent kvartal 
oversteg prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, jf. Energitilsynets 
forpligtelse i EFL § 34, stk. 5 til at føre tilsyn med, at kravene til stk. 4 
overholdes. En afgørelse vil blive truffet på baggrund af en vurdering af pri-
sen for tilbagefaldsproduktet for det forrige kvartal. 

137. SET vil efter afslutningen af et kvartal offentliggøre priserne på til-
bagefaldsprodukterne for ikke-timeaflæste forbrugere og priserne på de hid-
tidige forsyningspligtprodukter på Energitilsynets hjemmeside. Det vil også 
blive offentliggjort, hvis SET er ved at behandle en sag, hvor et selskab har 
opkrævet en højere pris på et tilbagefaldsprodukt end prisen på det hidtidige 
forsyningspligtprodukt. Et påbud eller en afgørelse vil efterfølgende blive 
offentliggjort sammen med pristabellerne, således at forbrugere kan se, om 
et selskab har opkrævet en for høj pris på tilbagefaldsproduktet. 

Tilbagefaldsprodukt for timeaflæste forbrugere 

138. For timeaflæste forbrugere gælder, at prisen på tilbagefaldsproduktet 
er givet ved timespotprisen, der fastsættes på el-børsen Nord Pool Spot til-
lagt et balancerings- og administrationstillæg. Det er alene balancerings- og 
administrationstillægget, som SET regulerer i forbindelse med den kvartals-
vise priskontrol af bevillinger, der ikke har været omfattet af udbuddet.  Ba-
lancerings- og administrationstillægget er entydigt fastsat som et fast beløb 
pr. MWh. Tillægget bliver ikke reguleret mellem kvartalerne. Det er således 
ikke nødvendigt at fastsætte en metode til beregning af balancerings- og 
administrationstillægget på det hidtidige forsyningspligtprodukt for timeaf-
læste forbrugere, da tillægget er fastsat i forvejen. Balancerings- og admini-
strationstillægget for tilbagefaldsproduktet for timeaflæste kunder må ikke 
overstige det fastsatte tillæg for det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

139. Balancerings- og administrationstillæg for tilbagefaldsprodukter for 
time-aflæste forbrugere er ikke umiddelbart tilgængelige, da der ikke fore-
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går en anmeldelse til Elpristavlen, som det er tilfældet med priserne for til-
bagefaldsprodukter for ikke-timeaflæste forbrugere. SET vil hvert kvartal 
foretage en stikprøve blandt udbyderne af tilbagefaldsprodukter til timeaf-
læste forbrugere for at undersøge, om tillæg og leveringsvilkår svarer til det 
hidtidige forsyningspligtprodukt.  

140. For timeaflæste forbrugere vil en absolut overskridelse af prisen på 
det hidtidige forsyningspligtprodukt altid medføre, at SET udsteder et påbud 
om at reducere prisen til prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Det-
te skyldes, at tillægget er fast og ikke bliver beregnet for hvert kvartal.  

141. Priserne for timeaflæste forbrugere vil ikke blive offentliggjort, da 
der kun sker en stikprøvevis kontrol af dette tillæg, idet tillæggene ikke er 
umiddelbart tilgængelige i dataudtræk. Endvidere er der tale om et tilbage-
faldsprodukt, som bliver udbudt til storkunder, som må forventes at have 
mindre behov for forbrugerbeskyttelse.  

Afgørelse 
142. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og be-
grundelse og i medfør af § 34 a, i lovbekendtgørelse nr. 1275 af 11. novem-
ber 2013 om elforsyning, tilsluttet sig følgende metode: 

• At SET på grundlag af beregninger af priser for de hidtidige forsy-
ningspligtprodukter og priser for tilbagefaldsproduktet, samt de på 
Elpristavlen angivne leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter, vur-
derer hvert tilbagefaldsprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere ift., 
om EFL § 34 a, er opfyldt.  

• At der forud for et kvartal på Energtilsynets hjemmeside bliver of-
fentliggjort en vejledende prisindikation for det hidtidige forsynings-
pligtprodukt for ikke-timeaflæste forbrugere for elprisområderne 
DK1 og DK2. 

• At der kvartalsvis på Energtilsynets hjemmeside bliver offentliggjort 
en oversigt med priser for tilbagefaldsprodukter og priser for de hid-
tidige forsyningspligtprodukter for ikke-timeaflæste forbrugere samt 
evt. afgørelser og udstedte påbud vedrørende det forgangne kvartal.  

 


