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Bilag 1. Produktsorteringer  
 
1. For produktsorteringerne nedenfor gælder, at der er tilføjet en eller 
flere søgekriterier til de generelle søgekriterier i tabel 4.  

2. Generelt gælder der for sorteringerne, at der er beregnet en gen-
nemsnitspris på daglig basis for DK1 og DK2. For samme dag er der fra-
trukket prisen for en finansiel kontrakt for systemprisen og CfD-kontrakt 
samt profilomkostninger. For perioden 1. kvartal 2012 til og med 4. kvar-
tal 2013 er der således for hver handelsdag to mark-up observationer,  
som er indekseret. Medianen af disse observationer giver mark-up værdi-
en i de enkelte tabeller nedenfor. 

3. Produktsorteringerne er defineret ud fra et generelt princip om at 
finde el-handelsprodukter med forskellige produktspecifikationer, som 
dækker og udtrykker et samlet prisniveau for detailmarkedet for el-
produkter.  

4. Produktsorteringerne tager udgangspunkt i både faste og variable 
priser. Herefter bliver der tilføjet søgekriterier som leverings- og kon-
traktperiode, bindingsperiode og såkaldte klimavalg. El-handelsprodukter, 
som udbydes af ikke-koncernforbundne selskaber bliver også medtaget.  

Fast pris og leverings- og kontraktperiode 

Produktsortering 1 
 
5. I Produktsortering 1 er der valgt alle produkter med faste priser, 
som bliver udbudt på Elpristavlen. Et el-produkt med faste priser er karak-
teriseret ved, at kunden kender prisen i leveringsperioden. Der sondres ik-
ke mellem kontrakt- og leveringsperioder. Begrundelsen for denne pro-
duktsortering er at få et samlet billede af hele markedet for fastprisproduk-
ter.  

Tabel 1.1. El-handelsprodukt. Produktsortering 1 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Mark-up værdi  59,12 kr./MWh 

 
Produktsortering 2 
 
6. I produktsortering 2 er der valgt alle produkter med faste priser og 
leverings- og kontraktperiode på højest to måneder. Dette er en præcise-
ring af produktsortering 1, hvor der nu sorteres efter leverings- og kon-
traktperiode på højest to måneder. Produktsorteringen er medtaget for at 
få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort leverings- og kon-
traktperiode med henblik på at undersøge, hvorledes leverings- og kon-
traktperioden påvirker mark-up værdien.  
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Tabel 1.2. El-handelsprodukt. Produktsortering 2 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Leverings-/kontraktperiode Højest 2 måneder 
Mark-up værdi  39,39 kr./MWh 

 
Produktsortering 3 
 
7. I produktsortering 3 er der valgt alle produkter med faste priser og 
leverings-og kontraktperiode på højest fire måneder. Dette er en ændring 
af produktsortering 2, hvor der nu sorteres efter leverings- og kontraktpe-
riode på højest fire måneder. Produktsorteringen er medtaget for at få en 
beregning af fastprisprodukter med relativ kort leverings- og kontraktperi-
ode, men med en længere periode end i produktsortering 2.  

Tabel 1.3. El-handelsprodukt. Produktsortering 3 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Leverings-/kontraktperiode Højest 4 måneder 
Mark-up værdi  14,86 kr./MWh 

 
Produktsortering 4 
 
8. I produktsortering 4 til og med 8 er der valgt alle produkter med 
faste priser og leverings- og kontraktperioder, som alle varierer i periode. 
Dette er en ændring af produktsortering 2 og 3, hvor der nu sorteres efter 
andre leverings- og kontraktperioder. Produktsorteringerne 4 til og med 8 
er medtaget for at få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort le-
verings- og kontraktperiode, men med en forskellig periode end i produkt-
sortering 2 og 3. Ved at variere længden af leverings- og kontraktperioden 
kan der beregnes forskellige mark-up værdier.  

9. Tabellerne 1.4 - 1.8 viser, hvordan mark-up værdierne for fastpris 
el-produkter varierer afhængigt af leverings- og kontraktperioden.  

Tabel 1.4. El-handelsprodukt. Produktsortering 4 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Leverings-/kontraktperiode Over 4 og højest 6 måneder 
Mark-up værdi  69,17 kr./MWh 

 
Produktsortering 5 
 
Tabel 1.5. El-handelsprodukt. Produktsortering 5 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Leverings-/kontraktperiode Under 6 måneder 
Mark-up værdi  20,60 kr./MWh 
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Produktsortering 6 
 
Tabel 1.6. El-handelsprodukt. Produktsortering 6 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Leverings-/kontraktperiode Præcis 6 måneder 
Mark-up værdi  71,75 kr./MWh 

 
Produktsortering 7 
 
Tabel 1.7. El-handelsprodukt. Produktsortering 7 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Leverings-/kontraktperiode Under 12 måneder 
Mark-up værdi  55,39 kr./MWh 

 
Produktsortering 8 
 
Tabel 1.8. El-handelsprodukt. Produktsortering 8 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Leverings-/kontraktperiode Præcis 12 måneder 
Mark-up værdi  56,79 kr./MWh 

 
Fast pris og bindingsperiode 

Produktsortering 9 
 
10. I produktsortering 9 og 10 er der valgt alle produkter med faste 
priser og bindingsperiode.  Dette er en ændring af produktsorteringerne 1-
8, hvor der nu sorteres efter bindingsperiode i stedet for leverings- og kon-
traktperiode. I produktsortering 9 og 10 bliver sorteret på alle el-
handelsprodukter med fast pris og en bindingsperiode på hhv. nul til 4 
måneder og mellem fire og seks måneder. Produktsorteringerne er medta-
get for at få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort bindingspe-
riode med henblik på at undersøge, hvorledes bindingsperioden påvirker 
mark-up værdien.  

Tabel 1.9. El-handelsprodukt. Produktsortering 9 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Bindingsperiode 0 til 4 måneder 
Mark-up værdi  31,30 kr./MWh 
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Produktsortering 10 
 
Tabel 1.10. El-handelsprodukt. Produktsortering 10 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Bindingsperiode Mellem 4 til 6 måneder 
Mark-up værdi  62,95 kr./MWh 

 
Produktsortering 11 
 
11. I produktsortering 11 og 12 er der valgt alle produkter med faste 
priser og bindingsperiode.  Dette er en ændring af produktsorteringerne 9 
og 10, hvor der nu sorteres efter bindingsperiode på hhv. under 6 måneder 
og præcis 6 måneder.  

Tabel 1.11. El-handelsprodukt. Produktsortering 11 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Bindingsperiode Under 6 måneder 
Mark-up værdi  32,57 kr./MWh 

 
Produktsortering 12 
 
Tabel 1.12. El-handelsprodukt. Produktsortering 12 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Bindingsperiode Præcis 6 måneder 
Mark-up værdi  63,10 kr./MWh 

 
Produktsortering 13 
 
12. I produktsortering 13 er der valgt alle produkter med faste priser 
og bindingsperiode under seks måneder samt leverings- og kontraktperio-
de på højest 12 måneder. Produktsortering 13 kombinerer søgekriterierne 
bindingsperiode og leverings- og  kontraktperiode for fastprisprodukter. 
Formålet med produktsortering 13 er at beregne en mark-up værdi for el-
handelsprodukter med faste priser og leverings- og kontraktperioder på 
højest 12 måneder, hvor der til el-produktet er en bindingsperiode på un-
der seks måneder.  

Tabel 1.13. El-handelsprodukt. Produktsortering 13 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Fast 
Bindingsperiode Under 6 måneder 
Lev- og kontraktperiode Højest 12 måneder 
Mark-up værdi  9,09 kr./MWh 
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Variabel pris og leverings- og kontraktperiode 
 
Produktsortering 14 
 
13. Under Produktsortering 14 betragtes alle kommercielle el-
handelsprodukter med variabel pris. Denne sortering er valgt for at have et 
sammenligningsgrundlag med estimationer af fastprisprodukter.  

Tabel 1.14. El-handelsprodukt. Produktsortering 14 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Variabel 
Mark-up værdi  60,10 kr./MWh 

 
Produktsortering 15 
 
14. I produktsortering 15 udvælges el-handelsprodukter med variabel 
pris og løbende leverings- og kontraktperiode. Denne beregning for pro-
dukter med variable priser er medtaget som sammenligning til sorterin-
gerne med faste priser.  

Tabel 1.15. El-handelsprodukt. Produktsortering 15 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Variabel 
Leverings-/kontraktperiode Løbende 
Mark-up værdi  59,65 kr./MWh 

 
Variabel pris og bindingsperiode 
 
Produktsortering 16 
 
15. Produktsortering 16 medtager el-handelsprodukter med variabel 
pris og en bindingsperiode på én måned. Denne beregning for produkter 
med variable priser er medtaget som sammenligning til sorteringerne med 
faste priser.  

Tabel 1.16. El-handelsprodukt. Produktsortering 16 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Fast/variabel pris Variabel 
Bindingsperiode 1 måned 
Mark-up værdi  58,14 kr./MWh 

 
Generelle søgekriterier 
 
Produktsortering 17 
 
16. I Produktsortering 17 er der valgt el-handelsprodukter med løben-
de leverings- og kontraktperiode. Denne sortering er uafhængig af faste 
eller variable priser og medtager alle el-handelsprodukter med løbende le-
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verings- og kontraktperiode. Produktsortering 17 er medtaget for at dække 
alle el-handelsprodukter med en relativ kort leveringsperiode.  

Tabel 1.17. El-handelsprodukt. Produktsortering 17 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Leverings-/kontraktperiode Løbende 
Mark-up værdi  61,00 kr./MWh 

 
Produktsortering 18 
 
17. I Produktsortering 18 er der valgt el-handelsprodukter med en bin-
dingsperiode på en måned. Sorteringen medtager alle el-handelsprodukter 
med en relativ kort bindingsperiode. 

Tabel 1.18. El-handelsprodukt. Produktsortering 18 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Bindingsperiode 1 måned 
Mark-up værdi  58,14 kr./MWh 

 
Ikke-koncernforbundne selskaber 
 
Produktsortering 19 
 
18. I produktsortering 19 bliver der foretaget en beregning af el-
handelsprodukter, som bliver udbudt af ikke-koncernforbundne elselska-
ber. Dvs. elselskaber, der ikke er ejet af en eller flere koncerner, der også 
ejer et net-selskab. Blandt elselskaber findes der kun syv handelsselska-
ber, som er ikke-koncernforbundne med net-selskaber. Disse syv selska-
ber må ligeledes forventes ikke at have direkte økonomiske interesser i 
forsyningspligtprodukterne, da forsyningspligtprodukter typisk bliver ud-
budt af selskaber, som har koncernrelationer til et net-selskab. De ikke-
koncernforbundne selskaber er medtaget for at undersøge priserne på el-
handelsprodukter udbudt af selskaber, der må forventes at være uafhængi-
ge af udbuddet af forsyningspligtprodukter. 

Tabel 1.19. Ikke-koncernforbundne selskaber 
NettoPower 

Vindstød A/S 

Switch.dk 

Modstrøm Danmark A/S 

Nordjysk Elhandel A/S 

OK A.m.b.a. 

Natur-Energi A/S 
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Tabel 1.20. El-handelsprodukt. Produktsortering 19 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Selskab Ikke-koncernforbundne selskaber 
Mark-up værdi  73,46 kr./MWh 

 
Produktsortering 20 
 
19. I produktsortering 20 vises en beregning af el-handelsprodukter 
med variable priser, som bliver udbudt af ikke-koncernforbundne selska-
ber.  

Tabel 1.21. El-handelsprodukt. Produktsortering 20 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Selskab Ikke-koncernforbundne selskaber 
Fast/variabel pris Variabel pris 
Mark-up værdi  62,47 kr./MWh 

 
Klimaprodukter 
 
Produktsortering 21 
 
20. Produktsortering 21 medtager alle el-handelsprodukter med klima-
valg. Produktsorteringen er medtaget for at undersøge mark-up’en for alle 
klimaprodukter.  

Tabel 1.22. El-handelsprodukt. Produktsortering 21 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Produktkategori Klimaprodukter 
Mark-up værdi  81,05 kr./MWh 

 
Produktsortering 22 
 
21. I forhold til produktsortering 21 er sorteringen begrænset til kun at 
omhandle fastprisprodukter med klimavalg.   

Tabel 1.23. El-handelsprodukt. Produktsortering 22 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Produktkategori Klimaprodukter 
Fast/variabel pris Fast pris 
Mark-up værdi  83,64 kr./MWh 

 
Produktsortering 23 
 
22. Produktsortering 23 er begrænset til kun at omhandle el-
handelsprodukter med variable priser og klimavalg.   
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Tabel 1.24. El-handelsprodukt. Produktsortering 23 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Produktkategori Klimaprodukter 
Fast/variabel pris Variabel pris 
Mark-up værdi  82,49 kr./MWh 

 
Produktsortering 24 
 
23. I produktsortering 24 er søgekriteriet leverings- og kontraktperiode 
tilføjet til fasprisprodukter med klimavalg. I forhold til produktsortering 
22 er der kun medtaget el-handelsprodukter med en leverings- og kon-
traktperiode over seks og op til 12 måneder.   

Tabel 1.25. El-handelsprodukt. Produktsortering 24 
Kategori Sortering fra Elpristavlen 
Produktkategori Klimaprodukter 
Fast/variabel pris Fast pris 
Leverings-/kontraktperiode Over 6 til 12 mdr. 
Mark-up værdi  70,57 kr./MWh 
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Bilag 2. Figurer for produktsorteringer  

24. Figur 2.1 og 2.2 viser prisudviklingen for alle el-handelsprodukter 
med faste priser for hhv. DK1 og DK2 i perioden 1. oktober 2009 til og 
med 15. august 2013. Denne periode omfatter de to perioder, som danner 
grundlag for mark-up estimationerne for hhv. 2012-2013 og 2014-2015. 

Figur 2.1. Faste priser DK1 

Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for 2014-2015. 

Figur 2.2. Faste priser DK2 

Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for 2014-2015.  

25. Figur 2.3 og 2.4 viser prisudviklingen for alle el-handelsprodukter 
med variable priser for hhv. DK1 og DK2 i perioden 1. oktober 2009 til 
og med 15. august 2013. Denne periode omfatter de to perioder, som dan-
ner grundlag for mark-up estimationerne for hhv. 2012-2013 og 2014-
2015. 
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Figur 2.3. Variable priser DK1 

Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for 2014-2015.  

 
Figur 2.4. Variable priser DK2. 

Note: Den stiplede linje angiver startdatoen for beregning af mark-up for 2014-2015.  
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Bilag 3. Udledning af et tillæg efter mark-up metod en 
 

26. De bevillinger, der ikke har været omfattet af udbuddet, er omfat-
tet af den kvartalsvise priskontrol med anmeldelse af forsyningspligtpri-
ser. De anmeldte forsyningspligtpriser bliver fortsat reguleret efter mark-
up grænsen. For ikke-udbudte bevillinger fortsætter den eksisterende 
mark-up regulering som udgangspunkt frem til den enkelte bevillings ud-
løb. Størstedelen af disse bevillinger udløber i 2017.  

27. Mark-up reguleringen tager udgangspunkt i følgende udtryk: 

(3.1) Mark-up grænse ≥ selskabsspecifik mark-up 

 
28. Den selskabsspecifikke mark-up må ikke overstige mark-up græn-
sen, jf. (3.1). Den selskabsspecifikke mark-up, der bliver beregnet i for-
bindelse med priskontrollen, er givet ved: 

(3.2) Selskabsspecifik mark-up = anmeldt pris – grundlast – ex 
ante profilomkostninger 

 
29. Med udgangspunkt i, at et selskab vil have maksimalprisen for sit 
el-produkt, kan anmeldt pris blive beregnet til den højeste tilladte god-
kendte pris (maksimalprisen) ved at sætte den selskabsspecifikke mark-up 
lig mark-up grænsen i (3.2). Maksimalprisen er nu givet ved: 

(3.3) Godkendt pris (maksimalpris) = mark-up grænse + grund-
last + ex ante profilomkostninger 

 
30. Mark-up grænsen bliver fremskrevet forud for et kvartal med et 
gennemsnit af to prisindeks.  

31. Grundlasten indgår i beregningen af den maksimale pris for  både 
udbudte og ikke-udbudte bevillinger. Grundlasten bliver beregnet hvert 
kvartal til brug for tilsynet med begge kategorier af forsyningspligtpro-
dukter.  

32. Ex ante profilomkostninger bliver i priskontrollen for de bevillin-
ger, der ikke har været omfattet af et udbud, anvendt som et estimat for en 
realiseret profilomkostning. Da realiserede profilomkostninger hørende til 
et kvartal i sagens natur ikke er kendte på forhånd, bliver der beregnet et 
omkostningselement, der udtrykker denne størrelse, dvs. ex ante profil-
omkostninger. Ex ante profilomkostninger bliver beregnet på grundlag af 
bl.a. realiserede profilomkostninger fra kvartalet tidligere. Forsynings-
pligtpriser skal anmeldes og godkendes forud for et kvartal, og profilom-
kostninger kan blive opgjort efter et kvartals afslutning. Selskaberne kan i 
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stedet for en realiseret profilomkostning indregne en ex ante profilom-
kostning i priserne for det kommende kvartal1.  

33. Da der i denne sammenhæng bagudrettet beregnes en pris for det 
hidtidige forsyningspligtprodukt, er det ikke nødvendigt at estimere en ex 
ante profilomkostning og foretage den efterfølgende procedure med opgø-
relse af en over-/underdækning for denne omkostning i forhold til de rea-
liserede profilomkostninger. Der kan i stedet estimeres en realiseret pro-
filomkostning, da estimationen af prisen på et forsyningspligtprodukt til 
brug for denne analyse er bagudrettet.  

34. Med udgangspunkt i udtrykket (3.3) kan der nu udledes en maksi-
malpris, hvor ex ante profilomkostningen erstattes af et estimat for en pro-
filomkostning: 

(3.4) Maksimalpris = mark-up grænse + grundlast + profilom-
kostninger 

 
35. I udtrykket (3.4) er det alene profilomkostningerne, som er ukend-
te. Mark-up og grundlast bliver fortsat beregnet. Et estimat for en profil-
omkostning kunne være en beregning baseret på realiserede profilomkost-
ninger fra tidligere kvartaler. Nedenfor vil der blive estimeret en profil-
omkostning på grundlag af realiserede profilomkostninger, som selska-
berne tidligere har indberettet i forbindelse med den kvartalsvise priskon-
trol før udbudsrunderne.  

36. For selskaber, hvis bevillinger har været i udbud, bliver forsy-
ningspligtprisen i bevillingsområdet fastsat som grundlast tillagt det ved 
udbuddet fastsatte tillæg. Selskabet anmelder kun sin pris. Selskabet fore-
tager således ikke anmeldelse af ex ante profilomkostninger.  

37. På baggrund af udtrykket (3.4) kan mark-up grænsen og ex ante 
profilomkostninger sættes lig et tillæg. Dvs. for udtrykket (3.5) gælder, at 
tillæg = mark-up grænse + ex ante profilomkostninger. Maksimalprisen 
for et nyt forsyningspligtprodukt i et udbudt forsyningspligtområde kan 
omformuleres til følgende:  

(3.5)  Godkendt pris (maksimalpris) = grundlast + tillæg 

                                                      
1 Den økonomiske intuition i metoden for beregning af ex ante profilomkostninger er, at 

der sker en opgørelse af en over-/underdækningssaldo af de realiserede profilomkostnin-

ger i forhold til tidligere fastsatte ex ante profilomkostninger. Denne overdækning bliver 

videreført i beregningen af ex ante profilomkostningen for det kommende kvartal. Såle-

des sker der bagudrettet en opgørelse af et selskabs profilomkostninger. Selskaberne får 

derved dækning for de faktisk afholdte profilomkostninger i tidligere kvartaler og får 

samtidig mulighed for at indregne de profilomkostninger, der modelteknisk hører til det 

kommende kvartal, dvs. ex ante profilomkostninger.  
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38. Udtrykket (3.5) viser, at maksimalprisen for en ny bevillingsinde-
haver kvalitativt svarer til maksimalprisen ved mark-up reguleringen 
(3.4), når tillægget sættes lig mark-up grænsen og et estimat for profilom-
kostninger.  

39. Grundlasten for de enkelte kvartaler er beregnet efter samme me-
tode som den grundlast, der i forvejen kendes fra reguleringen af de eksi-
sterende bevillinger og de nye bevillinger. Grundlasten har derfor samme 
størrelse for et givent kvartal for både de nye og eksisterende bevillinger. 
Et estimat for tillægget i (3.5) kan sammenlignes med tillæggene, der blev 
fastsat ved udbuddet, se bilag 4, tabel 4.1.  

40. SET har estimeret realiserede profilomkostninger og mark-up 
grænsen. Mark-up grænsen er imidlertid estimeret som et simpelt gen-
nemsnit  af de indeksregulerede mark-ups fra de seneste fire kvartaler. 
Dette skyldes, at mark-up grænsen er fastsat for to år ad gangen og kun 
indeksreguleres mellem kvartalerne, mens profilomkostningerne mellem 
kvartalerne kan svinge markant pga. timeforbruget og spotprisen.  

41. SET har i forbindelse med de kvartalsvise priskontroller af forsy-
ningspligtprodukterne modtaget realiserede profilomkostninger. SET har 
beregnet et gennemsnit af realiserede profilomkostninger for perioden fra 
og med 2. kvartal 2008 til og med 4. kvartal 2012. SET har ikke de reali-
serede profilomkostninger fra samtlige områder og selskaber efter 4. kvar-
tal 2012, da priskontrollen ikke omfatter alle selskaber efter 2. kvartal 
2013, men kun de bevillinger, der ikke har været omfattet af udbudsrun-
derne2. SET vurderer, at en periode på 19 kvartaler udgør et tilstrækkeligt 
datagrundlag for at kunne beregne et estimat for realiserede profilomkost-
ninger for perioden.  

42. De realiserede profilomkostninger er estimeret som et gennemsnit 
af selskabernes realiserede profilomkostninger i perioden for hhv. DK1 og 
DK2. Ved at estimere en gennemsnitlig profilomkostning for hvert pris-
område bliver der udledt et gennemsnitligt niveau for en profilomkost-
ning. Betydningen i udsving i enkelte selskabers profilomkostninger bli-
ver derved mindsket. De estimerede profilomkostninger udgør hhv. 15,15 
og 17,38 DKK/MWh for DK1 og DK2. Mark-up grænsen har i gennem-
snit været 46,81 DKK/MWh for perioden fra og med 1. kvartal 2013 til og 
med 4. kvartal 2013.  

43. Tabel 3.1 viser beregningerne for tillæggene efter mark-up meto-
den.  

                                                      
2 I forbindelse med prisanmeldelsen af forsyningspligtpriser for et kvartal bliver de reali-
serede profilomkostninger fra to kvartaler tidligere indberettet. Det betyder, at de realise-
rede profilomkostninger fra 4. kvartal 2012 blev indberettet i forbindelse med priskon-
trollen for 2. kvartal 2013. Fra og med 3. kvartal 2013 vil SET med to kvartalers forsin-
kelse kun modtage realiserede profilomkostninger fra de 13 bevillingsindehavere, hvis 
bevillinger ikke har været omfattet af et udbud.  
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Tabel 3.1. Estimation af tillæg 
 DK1 DK2 
Mark-up DKK/MWh 46,81 46,81 
Profilomkostninger 
DKK/MWh 

15,15 17,38 

I alt DKK/MWh 61,96 64,19 
Tillæg i alt øre/kWh 6,20 6,42 
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Bilag 4. Oversigt over udbudte forsyningspligtområ-
der og nye bevillingsindehavere  
 
44. I tabel 4.1 er der opstillet en oversigt over de forsyningspligtområ-
der, der har været omfattet af udbuddet og de selskaber, som efterfølgende 
har opnået en bevilling. Tabel 4.1 viser også de tillæg, der blev fastsat for 
skabelonproduktet.  

Tabel 4.1. Udbudte forsyningspligtområder  

Bevillingsindehaver Udbudt forsyningspligtområde 

Skabelonpro-

dukt Tillæg i 

øre pr. kWh 

  DK1   

Energi Fyn Handel A/S Paarup 3,90 

Energi Fyn Handel A/S Brenderup 3,90 

Energi Fyn Handel A/S Rolfsted 3,90 

Energi Fyn Handel A/S Ideelle 2,60 

Energi Nord A/S Frederikshavn 2,50 

Energi Viborg Forsyning A/S Viborg 7,24 

Jysk Energi A/S  Jysk Energi 2,40 

Jysk Energi A/S  Scanenergi 2,50 

Jysk Energi A/S  VOS 3,00 

LEF A/S (Langelands Forsyning) LEF (Langeland) 4,00 

Lokalenergi Forsyning A/S Lokalenergi 3,54 

Nyfors Energi A/S ELRO 4,50 

Nyfors Energi A/S EnergiMidt 4,50 

Nyfors Energi A/S EnergiNord 2,80 

Nyfors Energi A/S Hirtshals 2,80 

Nyfors Energi A/S Hornum 2,80 

Nyfors Energi A/S Nibe 2,80 

Nyfors Energi A/S Nyfors 2,50 

Nyfors Energi A/S Thy-Mors 2,80 

Nyfors Energi A/S Taars 2,80 

Nyfors Energi A/S Aars 2,80 

Sydenergi Salg A/S Hjerting 8,90 

Ærø Elforsyning Elsalg  A/S Ærø 4,00 

      

  DK2   

DONG Energy El & Gas A/S DONG 8,38 

ScanEnergi Elsalg A/S Helsingør 17,00 

SEAS-NVE Strømmen A/S SEAS-NVE 16,10 

 

 


