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Resumé 

1. Denne sag drejer sig om fastsættelsen af en maksimalgrænse for det 

dækningsbidrag eller den bruttofortjeneste, som et elforsyningspligtselskab 

må opnå ved at udbyde et elforsyningspligtprodukt. Maksimalgrænsen for et 

dækningsbidrag kaldes en mark-up og bliver beregnet i kr. pr. MWh.  

2. Energitilsynet skal efter lovgivningen kontrollere 

forsyningspligtpriserne på el, og da forsyningspligtreguleringen har 

betydning  for et stort antal forbrugere, forelægges sagen for Energitilsynet. 

Sigtet med reguleringen er, at prisen på forsyningspligtproduktet modsvarer 

markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.  

3. Der findes 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark. En 

elforsyningspligtbevilling dækker et nærmere afgrænset geografisk 

forsyningspligtområde. For hver bevilling findes et forsyningspligtprodukt, 

som bliver udbudt i det til bevillingen hørende forsyningspligtområde. 

Energistyrelsen har sendt 26 af de 39 bevillinger i offentligt udbud. Der blev 

fastsat bud i marts 2013 for 24 af de 26 bevillinger samt i september 2013 

for de to resterende udbudte bevillinger. Maksimalprisen for de tilhørende 

forsyningspligtprodukter for disse 26 forsyningspligtbevillinger bliver efter 

udbudsrunderne ikke længere bestemt med udgangspunkt i mark-up’en, men 

ved brug af et ved udbuddet fastsat tillæg samt en defineret engros pris.  

4. De resterende 13 af de 39 forsyningspligtbevillinger har ikke været i 

udbud, da de blev administrativt forlænget, før udbudsreglerne trådte i kraft, 

og vil fortsat være omfattet af Energitilsynets kvartalsvise priskontrol, hvor 

den godkendte forsyningspligtpris fastsættes med udgangspunkt i en fastsat 

mark-up.  Mark-up fastsættelsen for 2014-2015 vil have betydning for 

reguleringen af priser for disse 13 bevillingsindehaveres 

forsyningspligtprodukter.  

5. De oprindelige 26 bevillingsindehavere, hvis bevilling har været i 

udbud, skal udbyde et såkaldt tilbagefaldsprodukt til de 
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forsyningspligtkunder, der ikke aktivt vælger et nyt el-produkt efter udbuddet. 

Tilbagefaldsproduktet kan også aktivt vælges af andre el-kunder indenfor det pågældende 

forsyningspligtområde. Prisen på  tilbagefaldsproduktet må ikke overstige prisen på det 

hidtidige forsyningspligtprodukt. Den fastsatte mark-up vil således ligeledes finde 

anvendelse i beregningen af prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt, som vil danne 

grundlag for Sekretariatet for Energitilsynets (herefter SET) tilsyn med 

tilbagefaldsproduktet.  

6. Forud for hvert kvartal skal de 13 elselskaber med forsyningspligtbevilling, som 

ikke har været omfattet af et udbud, anmelde en pris for det til bevillingen hørende 

forsyningspligtprodukt. SET beregner med udgangspunkt i den fastsatte mark-up en 

maksimalpris for det forsyningspligtige el-produkt. Prisen på forsyningspligtproduktet 

bliver reguleret i forhold til maksimalprisen. Det betyder, at prisen bliver nedreguleret, 

hvis den anmeldte pris er højere end den beregnede maksimalpris.  

7. Energitilsynet har siden 1. januar 2005 kontrolleret prisen for forsyningspligtig el 

hvert kvartal. Priskontrollen er fastsat i elforsyningsloven, hvoraf det fremgår, at 

forsyningspligtprisen skal modsvare markedets prisniveau for tilsvarende 

forbrugssegmenter og leveringsvilkår.  

8. Energitilsynet skal efter lovgivningen tage stilling til principperne for 

udmøntningen af priskontrollen med forsyningspligtigt el. Tilsynet har tidligere besluttet at 

gøre det for en toårig periode ad gangen. Derfor forelægges denne sag om fastsættelse af 

en mark-up for perioden 2014-2015.    

9. Markedet for forsyningspligtige el-produkter er efter SET’s opfattelse ikke 

kendetegnet ved effektiv konkurrence, og SET har derfor i 2011 udviklet en 

markedsprismodel til brug for identifikation af markedets prisniveau i forbindelse med den 

kvartalsvise priskontrol. Energitilsynet har i fastsættelsen af mark-up grænsen for 2012-

2013 godkendt metoden, som også anvendes i denne afgørelse.  

10. Én mark-up kan opfattes som et udtryk for et dækningsbidrag ved salg af et el-

produkt. En mark-up beregning består af en salgspris fratrukket omkostninger til indkøb af 

el, risikoafdækning, profilomkostninger. Mark-up’en skal dække omkostninger til balance, 

administration og avance.   

11. Fastsættelsen af en mark-up foreslås at skulle ske på baggrund af estimater for de 

foregående to års mark-up observationer på lignende el-produkter solgt på 

markedsmæssige vilkår.  

12. SET har i 2011 udviklet en metode til bestemmelse af et volumentillæg. Metoden er 

ligeledes anvendt i denne afgørelse. Et volumentillæg er udtryk for, at der kan komme 

uforudsete ændringer i efterspørgslen efter elektricitet hos forbrugerne. Da selskabet skal 

købe el på spotbørsen og prissikrer vha. forward-kontrakter, kan ændringer i efterspørgslen 

medføre, at købet af el på spotbørsen afviger fra det volumen, som selskabet har prissikret. 

Fordi spotpriserne uforudset kan ændre sig gennem perioden, kan selskaberne risikere, at 

elprisen på spotbørsen har ændret sig i forhold til forwardprisen. Dermed kan selskabet lide 

et tab eller en gevinst.  
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13. SET har ud fra et samlet skøn fastsat en mark-up for perioden 1. januar 2014 – 31. 

december 2015 til 61,59 kr./MWh. Mark-up’en indekseres for hvert kommende kvartal i 

perioden med et vægtet prisindeks svarende til 50 pct. Danmarks Statistiks prisindeks for 

indenlandsk vareforsyning (PRIS10) og 50 pct. lønindeks for den private sektor (ILON 2). 

Denne mark-up indeholder et volumentillæg på 0,95 kr./MWh. Til sammenligning udgør 

mark-up’en for 4. kvartal 2013, som er indeksreguleret på grundlag af den fastsatte mark-

up for perioden 1. kvartal 2012 til og med 31. december 2013, 46,99 kr./MWh, inklusive 

volumentillæg.  

14. Stigningen i den fastsatte mark-up grænse skal ses i lyset af, at bruttofortjenesten på 

el-handelsprodukter på detailmarkedet for el generelt er øget i perioden fra og med 14. 

oktober 2011 til og med 15. august 2013 i forhold til den hidtidige periode fra 1. oktober 

2009 til og med 12. september 2011.  

15. For en husholdning med et gennemsnitligt elforbrug på 4.000 kWh pr. år vil den 

højere mark-up isoleret set betyde en stigning i den rene elpris på 61,60 kr. pr. år 

eksklusive moms eller 5,13 kr. pr. måned eksklusive moms. Dog afhænger 

forsyningspligtprisen også af grundlasten og profilomkostninger for det pågældende 

kvartal. Grundlasten og profilomkostningerne ændrer sig mellem kvartalerne. En stigning i 

mark-up’en medfører ikke nødvendigvis en stigning i den godkendte pris, hvis grundlasten 

og profilomkostningerne falder mere.  

16. En forbruger har frit valg af el-leverandør og el-produkt og har mulighed for at 

skifte fra et elforsyningspligtprodukt til et el-handelsprodukt. 

17. Som nævnt er målet med metoden at ramme en forsyningspligtpris, der modsvarer 

markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. Metoden 

bygger på de priser, som handelsselskaberne har indmeldt til elpristavlen. Imidlertid giver 

udbudsrunderne af forsyningspligtbevillinger, som Energistyrelsen har i værksat i 2013, 

også et bidrag til forståelse af markedets prisniveau. Der er imidlertid alene tale om et 

bidrag til forståelsen af markedets prisniveau, fordi buddene drejer sig om 

forsyningspligten i afgrænsede geografiske områder dækkende faste perioder på ca. 1½ år. 

18. Det er imidlertid kun el-kunder i de udbudte forsyningspligtområder, som har 

mulighed for at vælge et forsyningspligtprodukt, der bliver prissat med udgangspunkt i de 

fastsatte tillæg og en grundlast. De el-handelsprodukter, som indgår i fastsættelsen af 

mark-up’en, kan som hovedregel vælges af alle el-kunder.  

19. Buddene på forsyningspligtbevillingerne er udtrykt som tillæg til den såkaldte 

grundlastpris. Til forskel fra mark-up´en inkluderer tillægget også profilomkostningerne i 

bevillingsområdet. Profilomkostningerne er omkostningerne forbundet med, at elforbruget 

svinger over tid. Profilomkostningerne er kendte for et bestemt område, og 

omkostningerne indgår i udbudstillægget. Tillæggene opgøres således på en lidt anden 

måde end mark-up’en. For at sammenligne mark-up´en med udbudstillæggene er det 

forsøgt at omregne resultatet af mark-up´en til et udbudstillæg. Udbudstillægget beregnes 

på grundlag af den fastsatte mark-up for perioden 2012-2013 og den gennemsnitlige 

profilomkostning for henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark. Opgjort på denne måde 

svarer det beregnede tillæg til et udbudstillæg for Vestdanmark på 6,20 øre/kWh og 6,42 

øre/kWh for Østdanmark. Hvis et udbudstillæg i stedet beregnes på grundlag af den 
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fastsatte mark-up for perioden 2014-2015 og den gennemsnitlige profilomkostning for 

henholdsvis Vestdanmark og Østdanmark, kan det blive beregnet til 7,67 øre/kWh og 7,90 

øre/kWh for hhv. Vestdanmark og Østdanmark. De fastsatte tillæg for de selskaber, som 

har vundet Energistyrelsens udbud af bevillinger varierer mellem 2,40 øre/kWh og 8,90 

øre/kWh for Vestdanmark og 8,38 øre/kWh og 17,0 øre kWh for Østdanmark. Nogle af 

tillægsbuddene ligger således under de omregnede mark-up bud mens andre ligger over.  

20. Sekretariatet skal videre anføre, at forsyningspligtområderne hørende til de udbudte 

bevillinger varierer både mht. geografisk størrelse og antal forbrugere, hvilket kan have 

haft betydning for afgivelse af bud.  

Afgørelse 

21. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering og i medfør af 

bestemmelserne i elforsyningslovens § 72 truffet afgørelse om med virkning fra 1. januar 

2014 at fastsætte en maksimal mark-up på: 

61,59 kr./MWh 

 

Mark-up’en er gældende til og med den 31. december 2015. Hvis væsentlige forhold eller 

forudsætninger i markedet for elektricitet ændres i perioden, kan Energitilsynet tage mark-

up’en op til fornyet vurdering inden udgangen af december 2015. 

Mark-up’en er endvidere fastsat under følgende forudsætninger: 

 At mark-up’en indeholder et volumentillæg på 0,95 kr./MWh.  

 At mark-up’en indekseres for hvert kommende kvartal i perioden med et vægtet 

prisindeks svarende til 50 pct. Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk 

vareforsyning (PRIS10) og 50 pct. lønindeks for den private sektor (ILON 2).  
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Sagsfremstilling 

21. Energitilsynet har siden 1. januar 2005 kontrolleret prisen for forsyningspligtig el 

hvert kvartal. Priskontrollen er fastsat i elforsyningsloven, hvoraf fremgår, at 

forsyningspligtprisen skal modsvare markedets prisniveau for tilsvarende 

forbrugssegmenter og leveringsvilkår.  

22. Markedet for forsyningspligtige el-produkter er efter SET’s opfattelse ikke 

kendetegnet ved effektiv konkurrence, og SET udviklede derfor en markedsprismodel til 

brug for identifikation af markedets prisniveau i forbindelse med den kvartalsvise 

priskontrol.  

23. Energitilsynet besluttede på tilsynsmødet den 28. januar 2008, at der med virkning 

fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark-up gældende for perioden frem til 

udgangen af 2009, og herefter for hver toårige kalenderperiode. SET har tidligere fastsat en 

mark-up for perioden 1. april 2008 til og med 31. december 2009, perioden 1. januar 2010 

– 31. december 2011 samt perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013. Mark-up’en for 4. 

kvartal 2013 udgør 46,99 kr./MWh inklusive volumentillæg.  

24. Der findes i alt 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark. Energistyrelsen har primo 

2013 afholdt en udbudsrunde for 24 af disse forsyningspligtbevillinger. 

Forsyningspligtbevillingen hørende til hhv. Frederikshavns og Jysk Energis 

forsyningspligtområde har været i udbud i september 2013. Der er således tildelt i alt 26 

nye forsyningspligtbevillinger pr. 1. oktober 2013. Disse 26 bevillinger er ikke omfattet af 

en priskontrol med udgangspunkt i mark-up’en. Maksimalprisen bliver for de 26 

forsyningspligtbevillinger i stedet bestemt af et ved udbuddet fastsat tillæg samt den 

såkaldte grundlast. 

25. De resterende 13 forsyningspligtbevillinger har ikke været i udbud, da de blev 

administrativt forlænget, før udbudsreglerne trådte i kraft, og vil fortsat være omfattet af 

Energitilsynets kvartalsvise priskontrol.  Mark-up fastsættelsen vil have betydning for 

prisreguleringen af forsyningspligtproduktet, som bliver udbudt af disse 13 

bevillingsindehavere.  

26. Mark-up’en kan opfattes som et udtryk for et dækningsbidrag ved salg af et el-

produkt. En mark-up beregning består af en salgspris fratrukket omkostninger, jf. figur 1. 

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i mark-up beregningen.  
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Figur 1. Model til identifikation af markedets prisniveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode for beregning af mark-up 

27. SET har indhentet slutbrugerpriser på daglig basis for kommercielle el-produkter 

(herefter el-handelsprodukter), der tilbydes de ikke-timemålte kunder på det frie marked – 

benævnt detailprisen i fig. 1. Fra de daglige observationer af salgspris for en 

produktkategori fratrækkes selskabernes såkaldte profilomkostninger samt engrosprisen, 

som er givet ved prisen på forwardkontrakter. Derved fremkommer de mark-ups, som 

detailleddet oppebærer på det åbne marked for salg af el-handelsprodukter. Mark-up’en 

skal dække el-leverandørernes balance- og administrationsomkostninger samt en 

markedsbaseret avance. De enkelte elementer til fastsættelsen af mark-up’en og 

datagrundlaget herfor er beskrevet nedenfor.  

Estimation af salgsprisen 

28. Fastsættelse af salgsprisen sker på baggrund af daglige udtræk fra Elpristavlen. 

Elpristavlen er en forbrugerportal, hvor samtlige udbydere af el-produkter på 

detailmarkedet har pligt til at offentliggøre priser. Den gennemsnitlige salgspris er udtryk 

for detailprisen, som er vist i fig. 1.  

29. Den gennemsnitlige salgspris for en given dag i prisområderne Vestdanmark 

(herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2) er beregnet inkl. abonnement. 

Abonnementet er et fast beløb, som en forbruger betaler uanset størrelsen af sit forbrug. 

Abonnementet skal fordeles, så der kan beregnes en gennemsnitlig salgspris pr. MWh. 

Normeringen af abonnementet gøres ud fra en betragtning om, at abonnementet ikke må 

vægte for højt i den gennemsnitlige enhedspris. Dette forsigtighedsprincip gælder også i 

forbindelse med den kvartalsvise priskontrol for forsyningspligtprodukter. Her er 
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antagelsen, at abonnement kan fordeles ud på to MWh
1
. For at anvende en konsistent 

beregning af en gennemsnitlig salgspris i forhold til den kvartalsvise priskontrol er det i 

beregningerne af mark-up’en lagt til grund, at abonnementsdelen af prisen opgøres på 

grundlag af et forbrug på to MWh pr. kvartal.  

30. Salgsprisen er kun beregnet for ikke-forsyningspligtprodukter, dvs. el-

handelsprodukter, på handelsdage. Den gennemsnitlige salgspris er beregnet som et 

simpelt gennemsnit af de prisobservationer, der fremkommer ved de enkelte sorteringer af 

el-produkter beskrevet nedenfor. Salgsprisen er estimeret på daglig basis fordelt på DK1 

og DK2.  

Grundlast 

31. Grundlasten udtrykker et elselskabs indkøbspris, svarende til engrosprisen i fig. 1. 

Grundlast består af en system forwardkontrakt og en såkaldt CfD-kontrakt. Systemprisen 

er den pris, der ville skabe ligevægt mellem udbud af el og efterspørgsel efter el, hvis der 

ikke fandtes flaskehalse mellem prisområderne nogen steder i hele det nordiske område. 

CfD er en forkortelse for Contracts for Difference, og er udtryk for forskellen mellem 

systemprisen og spotprisen 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 daglig 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.  

Profilomkostninger 

32. 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 (herefter benævnt spotprisen) tilsvarende er højere, end om natten, 

hvor spotprisen er lavere – og på samme måde er forbruget typisk højere om vinteren, hvor 

spotprisen typisk er højere, end om sommeren, hvor spotprisen er lavere. For hver time 

over en given periode har et elselskab et forbrug pr. time. Dette timemæssige forbrug 

bliver afregnet til en spotpris for den pågældende time. Beregningen af profilomkostninger 

består både af et mængdeelement, som er bestemt af et forbrug pr. time og et priselement, 

som er bestemt af spotprisen på Nord Pool Spot for den til forbruget hørende time. 

33. Profilomkostninger udtrykker forskellen i omkostninger for elselskaberne mellem 

et helt jævnt forbrug over døgnet, måneden, kvartalet eller året og et profileret forbrug. 

Profilomkostninger er defineret ved forskellen mellem en forbrugsvægtet spotpris og den 

gennemsnitlige spotpris for en given periode. Det er den forbrugsvægtede engrospris, der 

svarer til virksomhedernes faktiske indkøbsprofil og dermed virksomhedernes faktiske 

                                                 
1
 En antagelse om et el-forbrug på to MWh pr. kvartal svarer til 2.000 kWh, dvs. et årligt el-forbrug på 8.000 

kWh. En gennemsnitlig dansk husholdning har et årligt forbrug på 4.000 kWh. Antagelsen om et relativt højt 

el-forbrug til fordeling af abonnementet i gennemsnitsprisen skyldes, at el-varme kunder og mindre 

virksomheder også køber forsyningspligtig el. For at tage højde for disse kundegrupper og det generelle 

forsigtighedsprincip om, at abonnement ikke må vægte for højt i beregningen af enhedsprisen, er el-forbruget 

antaget at være to MWh pr. kvartal. 
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omkostninger til køb af elektricitet. Profilomkostningen udtrykker en meromkostning, 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 beregningen. Boks 1 viser en generel beregning af profilomkostninger for et 

døgn. Her bliver de enkelte elementer i beregningen vist.   

Boks 1. Beregning af profilomkostninger for et døgn 
 

Profilomkostninger 
 

Time Spotpris Forbrug 
1 p1 x1 

      
i pi xi 

      
24 p24 x24 

 

Tabel for et døgn med priser og forbrug pr. time. 
 

Der kan nu beregnes profilomkostninger for et døgn. 

Simpelt gennemsnit:  
24

24

1


i

ip

 

Volumenvægtet gennemsnit: 









24

1

24

1

i

i

i

ii

x

xp

 

Profilomkostninger for et døgn er nu givet ved:  

Volumenvægtet gennemsnit – Simpelt gennemsnit 
 

 

34. Profilomkostninger, der indgår i mark-up beregningerne nedenfor, er estimeret på 

grundlag af dataudtræk med spotpriser og timeforbrug fra Energinet.dk’s hjemmeside. 

Profilomkostninger er opdelt i DK1 og DK2. Profilomkostninger er estimeret i perioden fra 

den sidste dag før en måned begynder og 12 måneder tilbage i tid. Der er valgt en periode 

på 12 mdr. for at finde et mere stabilt udtryk for en profilomkostning fremfor en 

profilomkostning baseret på en kortere periode, hvor der må forventes at være større 

udsving. Profilomkostninger udgør en relativ beskeden andel af de samlede omkostninger i 

den kvartalsvise priskontrol.  

35. De beregnede profilomkostninger er holdt faste for en måned ad gangen. Herefter 

bliver der beregnet nye profilomkostninger for den næste måned ved at rykke perioden på 

12 mdr. en måned frem. Denne proces gentages for alle måneder i den betragtede periode. 

Dette kaldes glidende gennemsnit. Det betyder, at der kan beregnes en profilomkostning 

for hver måned inden for hvert kvartal.  
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Valutakurs 

36. Valutakursen mellem Euro og DKK anvendes til at omregne kurser for system 

forwardkontrakter og CfD-kontrakter fra Nasdaq OMX. Valutakursen antages at være 7,45 

for forholdet mellem kr./Euro. Dette forhold har været relativt konstant i den betragtede 

periode.  

Indeksering 

37. Mark-up’en opgøres hvert kvartal over en længere periode. Men prisniveauet 

ændrer sig generelt løbende. Derfor skal den fastsatte mark-up værdi forud for hvert 

kvartal korrigeres for prisudviklingen. Det sker ved at indeksere de enkelte mark-up 

observationer for hvert kvartal med et vægtet prisindeks svarende til 50 pct. Danmarks 

Statistiks prisindeks fo r indenlandsk vareforsyning (PRIS10) og 50 pct. Lønindeks for den 

private sektor (ILON 2). Vægtningen og udviklingen af disse to prisindeks foreslås også 

fremadrettet, at blive anvendt til at fremskrive mark-up’en for et kommende kvartal i den 

kvartalsvise priskontrol for perioden 2014-2015.  

Beregning af mark-up 
 

38. Tabel 1 viser en oversigt over metoden til beregning af mark-up observationer med 

udgangspunkt i priserne for et el-handelsprodukt for et givent kvartal.   

Tabel 1. Oversigt over elementer i mark-up beregningen 

Mark-up 

observationer 

for kvartal Qx 

Elpristavlen System 

forwardkon-

trakt  

CfD Profilomk. 

Mark-up 

observationer 

for både DK1 

og DK2 på 

daglig basis for 

Qx 

 

Betragter 

gennemsnits-

priser fra 

Elpristavlen 

fordelt på 

DK1 og  

DK2 for hver 

enkelt 

handelsdag i 

Qx-1 

Betragter 

daglig pris i 

Qx-1 for køb 

af en 

forwardkon-

trakt for Qx 

Betragter 

daglig 

pris i Qx-1 

for køb af 

en 

forwardk

ontrakt 

for  Qx for 

hhv.DK1 

og  DK2 

Sidste 12 

mdr. 

profilomk. 

for både 

DK1 og 

DK2 for 

hver 

måned i 

Qx-1 

 

39. En mark-up observation for en handelsdag i et givent kvartal Qx bliver beregnet på 

baggrund af gennemsnitspriser fra Elpristavlen i forrige kvartal Qx-1, der er udtryk for en 

forwardpris i kvartal Qx. Der vælges en sortering af el-produkter fra Elpristavlen en given 

dag i kvartal Qx-1, og der beregnes fra listepriserne på el-produkterne en gennemsnitlig pris. 

Prisen på Elpristavlen udtrykker en forwardpris. Elselskabet antages at købe en 

forwardkontrakt den samme handelsdag til levering i det kommende kvartal, dvs. en 

forwardkontrakt til levering i kvartal Qx.  
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40. Elselskabet kan hver dag sætte en forwardpris på Elpristavlen for et givent el-

produkt. Det er antagelsen, at et selskab opdaterer sine listepriser på Elpristavlen afhængig 

af prisen for en forwardkontrakt på Nasdaq OMX. I listepriserne indregner elselskabet i 

øvrigt de tidligere nævnte profilomkostninger.  

Periode 

41. Der er foretaget en beregning af en mark-up observation for både DK1 og DK2 for 

hver handelsdag i kvartal Qx. De daglige mark-up observationer for de relevante kvartaler 

bliver indekseret med det vægtede prisindeks. Således viser datasættet forskellige mark-up 

værdier for kvartaler i perioden 1. januar 2012 til og med 31. december 2013. På det 

grundlag kan der beregnes en mark-up værdi for hele landet. Der udledes en median af alle 

observationerne for DK1 og DK2. Denne median udgør mark-up grænsen. Ved at tage 

udgangspunkt i en median af de indekserede mark-up observationer vil relativt mange høje 

eller lave mark-up værdier ikke kunne påvirke resultatet som det ville være tilfældet ved 

beregning af et simpelt gennemsnit.   

42.  Metoden til beregning af en toårig mark-up udtrykker det generelle princip i den 

kvartalsvise priskontrol, hvor et forsyningspligtselskab skal anmelde en pris forud for et 

kvartal og kan fratrække en omkostning i form af den gennemsnitlige pris for 

forwardkontrakter for systemprisen og CfD-kontrakten hørende til det kommende kvartal 

samt fratrække profilomkostninger i sin anmeldte pris. Det betyder, at tidspunktet for 

prisobservationer og dermed beregningen af en mark-up bliver rykket frem til et 

kommende kvartal. Dette tidsaspekt har alene betydning for indekseringen af mark-up 

observationen. Tidsforløbet for den kvartalsvise prisregulering er vist i boks 2. Det fremgår 

af boks 2, at der bliver beregnet en selskabsspecifik mark-up for det kommende kvartal 

baseret på prisobservationer for forwardkontrakter i det foregående kvartal. Den 

selskabsspecifikke mark-up, som er givet ved anmeldt pris fratrukket omkostninger, er 

grundlaget for, om den anmeldte pris skal nedreguleres i forhold til maksimalprisen for det 

kommende kvartal.  

Boks 2. Tidsforløb for priskontrol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

43. Tabel 2 viser metoden for beregninger af mark-up observationer for perioden 1. 

kvartal 2012 til og med 4. kvartal 2013. Beregningen af profilomkostninger er præciseret i 

Q
x
 Q

x-1
 

Et selskab køber 

forwardkontrakter i Qx-1 med 

levering i Qx. 

Et selskab anmelder pris i Qx-1 

for Qx. 

Priskontrol 

Mark-up observation for Qx er 

beregnet på grundlag af 

prisanmeldelse og indkøb af 

forwardkontrakter i Qx-1. 
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tabel 3, hvor der gives et eksempel på beregning af profilomkostninger for 1. kvartal 2012. 

Der er opstillet en oversigt over de eksakte perioder for prisobservationerne, som hører til 

mark-up observationerne for de enkelte kvartaler. Det fremgår af tabel 2, at der er foretaget 

prisobservationer for perioden fra 4. kvartal 2011 til og med 3. kvartal 2013. Det vil reelt 

sige perioden 14. oktober 2011 til og 15. august 2013
2
. Mark-up observationerne for 4. 

kvartal 2013 er baseret på prisobservationer i perioden fra og med 1. juli til og med 15. 

august 2013
3
.  

Tabel 2. Mark-up perioder 

Tidspunkt for 

observationer 

fra 

Elpristavlen 

og Nasdaq 

OMX 

Mark-up 

observation 

Forwardkont

raktens 

leveringsperi

ode 

Profilomkostnin

ger 

Q4 2011 Q1 2012 Q1 2012 Seneste 12 mdr. 

Q1 2012 Q2 2012 Q2 2012 Seneste 12 mdr. 

Q2 2012 Q3 2012 Q3 2012 Seneste 12 mdr. 

Q3 2012 Q4 2012 Q4 2012 Seneste 12 mdr. 

Q4 2012 Q1 2013 Q1 2013 Seneste 12 mdr. 

Q1 2013 Q2 2013 Q2 2013 Seneste 12 mdr. 

Q2 2013 Q3 2013 Q3 2013 Seneste 12 mdr. 

Q3 2013 Q4 2013 Q4 2013 Seneste 12 mdr. 

Note: I beregningen af mark-up observationerne for 1. kvartal 2012 er der ikke medtaget observationer for 

perioden 1. oktober 2011 til og med 13. oktober 2011, da det, pga. teknisk problemer i forbindelse med 

driften af Elpristavlen, ikke var muligt at få leveret daglige elpristavleudtræk for denne periode.  

44. Tabel 3 viser princippet for beregning af profilomkostninger observeret i perioden 

oktober 2011 til og med december 2011, som indgår i beregningen af mark-up 

observationer for 1. kvartal 2012. Det fremgår af tabel 3, at tidspunktet for observationer 

for oktober 2011 er baseret på de seneste 12 mdr. Profilomkostningerne for hele oktober er 

i beregningen holdt konstante. Det gælder generelt, at profilomkostningerne for de enkelte 

måneder er holdt konstante.  

 

 

                                                 
2
 Det har  pga. teknisk problemer i forbindelse med driften af Elpristavlen ikke været muligt at få leveret 

daglige elpristavleudtræk for perioden fra og med 1. oktober 2011 til og med 13. oktober 2011.  
3
 Således har det ikke været muligt at medtage observationer for perioden efter 15. august 2013 og frem til og 

med 30. september 2013 pga. tidsplanen for høringsfasen og den følgende afgørelse for fastsættelsen af 

mark-up’en. 
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Tabel 3. Eksempel med beregning af profilomkostninger for 1. kvartal 2012 

Tidspunkt for 

observationer fra 

Elpristavlen og 

Nasdaq OMX 

Mark-up 

observation 

Måned for mark-

up observationer 

Profilomkostninger. 

Tidspunkt for 

observationer 

Q4 2011 Q1 2012 Januar 2012 Oktober 2011: 1. 

oktober 2010 – 30 

september 2011 

Q4 2011 Q1 2012 Februar 2012 November 2011: 1. 

november 2010 – 31 

oktober 2011 

Q4 2011 Q1 2012 Marts 2012 December 2011: 1. 

november 2010 – 30 

november 2011 

 

45. For perioden 1. kvartal 2012 og 4. kvartal 2013 er der på dagsbasis beregnet mark-

up observationer for DK1 og DK2. I boks 3 er en konkret opgørelse af mark-up værdier for 

1. kvartal 2012 nærmere beskrevet.  

Boks 3: Beregning af mark-up observationer for 1. kvartal 2012 

Betragt en sortering af el-produkter fra Elpristavlen en given handelsdag i 4. kvartal 

2011. For denne produktsortering bliver der beregnet en gennemsnitlig pris. Elselskabet, 

der udbyder et produkt, som er omfattet af produktsorteringen, antages at købe en 

forwardkontrakt den samme handelsdag i 4. kvartal 2011 til levering i 1. kvartal 2012. 

Der beregnes en købspris for en systemkontrakt og CfD-kontrakt ved at tage 

udgangspunkt i dagens closing price fra børsen Nasdaq OMX. Priserne på Nasdaq OMX 

er angivet i Euro. Herefter bliver købspriserne omregnet til DKK. Profilomkostningen er 

estimeret af de seneste 12 måneders timeforbrug og spotpriser. Der kan blive beregnet en 

mark-up observation for 1. kvartal 2012 ved at fratrække prisen på systemkontrakten, 

CfD-kontrakten og profilomkostningerne fra den gennemsnitlige salgspris. Dette kan 

gøres for både DK1 og DK2 for den pågældende handelsdag. Denne beregning foretages 

for  alle handelsdage i 4. kvartal 2011 for DK1 og DK2. Derved haves to mark-up 

observationer for alle handelsdage i 4. kvartal 2011. Disse mark-up observationer udgør 

de daglige mark-up observationer i 1. kvartal 2012.   
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Definition af et el-handelsprodukt  

46. Et el-handelsprodukt er et el-produkt, der ikke er et el-forsyningspligtprodukt eller 

et tilbagefaldsprodukt. El-handelsprodukter er ikke omfattet af SET’s priskontrol eller 

tilsyn. Prisen på el-handelsprodukter kan frit sættes på det frie el-marked. 

47. Som udgangspunkt skal der udvælges et eller flere el-handelsprodukter, der er 

sammenlignelige med forsyningspligtproduktet til beregning af en gennemsnitlig salgspris 

til brug for mark-up estimationen. Der findes imidlertid ikke et el-handelsprodukt på 

Elpristavlen med karakteristika fuldstændig svarende til forsyningspligtproduktet, som 

bliver prisreguleret forud for et kvartal.  

48. Derfor har SET foretaget forskellige sorteringer af el-handelsprodukter for at kunne 

estimere en gennemsnitlig salgspris til brug for en mark-up estimation. Nedenfor er der i 

de enkelte produktsorteringer angivet forskellige kriterier for udvælgelse af el-

handelsprodukter fra Elpristavlen til at beregne en gennemsnitlig salgspris for en given 

handelsdag.  

Elpristavlen - kategorier 

49. SET har udvalgt enkelte søgekriterier for at finde et sammenligneligt el-

handelsprodukt, der kan danne grundlag for estimation af en mark-up. De enkelte 

søgekriterier til udvælgelse af el-produkter på Elpristavlen bliver gennemgået nedenfor. 

Type af el-produkt 

50. Overordnet er udbudte el-produkter på Elpristavlen opdelt i 

forsyningspligtprodukter, tilbagefaldsprodukter og el-handelsprodukter. I datagrundlaget 

for opgørelsen af mark-up’en indgår alene såkaldte el-handelsprodukter.  

Kundetype 

51. Et el-produkt kan sælges til tre kategorier af el-kunder: Private husholdninger (P), 

erhvervskunder (E) eller både erhvervskunder og private (EP). For de enkelte 

produktsorteringer er der kun valgt produkter, der sælges til private eller både private og 

erhverv. Priskontrollen af de forsyningspligtige elpriser tager udgangspunkt i en 

husholdnings elforbrug, når abonnementet skal indregnes i et selskabs gennemsnitspris. El-

produkter, der kun sælges til erhvervskunder, er derfor ikke medtaget i sorteringerne.  

Begyndelsesinterval 

52. Visse el-produkter kræver et mindsteforbrug for, at en kunde kan aftage disse. 

Dette forbrug er anført under kategorien ”Begyndelsesinterval”. Her er det valgt alene at 

lade produkter indgå i datagrundlaget for opgørelsen af mark-up’en, hvor der intet 

minimumskrav er til at kunne købe dette el-produkt. En husholdning med et beskedent 

forbrug kan derfor købe et el-produkt uden mindstekrav til forbrug.  

53. Generelt gælder således for nedenstående produktsorteringer, at der kun er valgt el-

handelsprodukter, der sælges til private eller både private og erhverv, samt at der intet 

minimumskrav er til forbrug. De generelle søgekriterier er vist i tabel 4. 
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Tabel 4. Generelle søgekriterier for produktsorteringerne 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Forsyningspligt Nej 

Kundetype EP og P 

Begyndelsesinterval 0 

 

54. Ved at tilføje et eller flere søgekriterier til de generelle i tabel 4, kan der formuleres 

produktsorteringer, som udtrykker et markedsniveau for el-handelsprodukter. Formålet 

med de enkelte produktsorteringer er, at de samlet set skal udgøre et markedsniveau og 

danne grundlag for en mark-up estimation. De enkelte søgekriterier er gennemgået 

nedenfor. I bilag 1 er søgekriterierne for de valgte produktsorteringer eksplicit opstillet i 

tabelform og beskrevet.  

Priser 

55. El-handelsprodukter kan overordnet opdeles i fastprisprodukter og produkter med 

variable priser. Ved køb af et fastprisprodukt med en given leveringsperiode bliver prisen 

på købstidspunktet låst fast for hele leveringsperioden. Forbrugeren aftaler således i dette 

tilfælde en fast pris i kontraktperioden den dag, hvor kontrakten bliver indgået. På 

Elpristavlen kan der dagligt aflæses en pris for et fastprisprodukt. Denne pris kan ændre sig 

på daglig basis på Elpristavlen. 

56. Ved køb af et el-produkt med variabel pris kender forbrugeren ikke prisen for 

leveringsperioden, idet prisen bestemmes på daglig basis i leveringsperioden. Forbrugerens 

afregningspris for den forbrugte el i leveringsperioden bliver efterfølgende beregnet som  

et gennemsnit af de daglige elpriser i leveringsperioden.  

Leverings- og kontraktperiode 

57. I denne kategori på Elpristavlen kan leverings- og kontraktperioden aflæses. En 

forbruger kan vælge et el-produkt på Elpristavlen under hensyntagen til leverings- og 

kontraktperioden. Eksempelvis kan der vælges et fastprisprodukt på årsbasis, hvor prisen 

låses fast for 12 måneder på tidspunktet for købet.  

Bindingsperiode 

58. Et el-produkt kan have en bindingsperiode. Det betyder, at en forbruger forpligter 

sig til at aftage et el-produkt for en given periode. For en forbruger er den maksimale 

bindingsperiode på seks måneder. Eksempelvis kan en forbruger købe et el-handelsprodukt 

med fastpris med en leverings- og kontraktperiode på 12 måneder og en bindingsperiode 

på seks måneder. Det betyder, at en forbruger i dette eksempel låser prisen på el-

handelsproduktet fast i leveringsperioden på 12 måneder og forpligter sig til at aftage 

produktet i mindst seks måneder.  

Ikke-koncernforbundne selskaber  

59. Enkelte sorteringer tager udgangspunkt i produkter, der bliver udbudt af et ikke-

koncernforbundet elselskab. Dvs. et elselskab, der ikke er ejet af en eller flere koncerner, 

der også ejer et net-selskab. Blandt elselskaber findes der kun syv handelsselskaber, som er 
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ikke-koncernforbundne med net-selskaber. Disse syv selskaber må ligeledes forventes ikke 

at have direkte økonomiske interesser i forsyningspligtprodukterne, da 

forsyningspligtprodukter typisk bliver udbudt 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 uafhængige af udbuddet 

af forsyningspligtprodukter. 

Klimaprodukter  

60. Visse el-handelsprodukter bliver markedsført som særligt klimavenlige. På 

Elpristavlen findes en funktion, hvor et selskab kan angive, hvis prisen på det givne el-

handelsprodukt indeholder et tillæg til prisen pr. kWh for betaling eller donation til en 

tilknyttet CO2- eller VE-indsats. Eksempelvis kan et klimaprodukt være et el-

handelsprodukt, hvor udbyderen køber og annullerer CO2-kvoter eller –kreditter i forhold 

til forbruget. Der kan også være tale om et el-handelsprodukt, hvor forbrugeren sikrer sig, 

at elektricitet er produceret fra vedvarende energianlæg. Produktsorteringer for 

klimaprodukter er medtaget for at undersøge disse prisers betydning for el-markedet.  

Beregninger af mark-up værdier for forskellige produktsorteringer 
 

61. Ved at medtage en generel produktsortering for alle produkter med hhv. fast og 

variabel pris vil alle udbudte produkter på elmarkedet blive medtaget. Herefter kan der 

tilføjes yderligere søgekriterier til produktsorteringerne for hhv. faste og variable priser. 

Det gælder leverings- og kontraktperiode, bindingsperiode, klimaprodukter samt el-

handelsprodukter, som alene bliver udbudt af ikke-koncernforbundne selskaber.  

62. Et søgekriterium er leverings- og kontraktperiode. Hermed kan fastprisprodukter 

med forskellig leverings- og kontraktperiode betragtes for at undersøge, hvorledes prisen 

bliver påvirket af forskellige kontraktperioder. Fastprisprodukter med lang kontraktperiode 

kan indeholde en risikopræmie
4
 til elselskaberne eller i modsat fald være prissat i en 

periode med lave prisforventninger.  

63. Mark-up’en er opgjort for forskellige typer af el-handelsprodukter fra Elpristavlen. 

Disse mark-up værdier danner grundlag for et skøn over værdien af mark-up’en i 

opgørelsen af forsyningspligtpriserne, så denne modsvarer markedets niveau. De enkelte 

sorteringer til at estimere gennemsnitlige salgspriser er opstillet i tabelform i bilag 1.  

64. Produktsorteringerne varierer mellem faste og variable priser, kontrakt- og 

leveringsperiode, bindingsperiode, ikke-koncernforbundne selskaber og klimaprodukter. I 

alt har SET udvalgt 24 produktsorteringer fra Elpristavlen som grundlag for estimation af 

en mark-up. Det er SET’s vurdering, at de 24 udvalgte produktsorteringer udgør et rimeligt 

grundlag for at estimere en mark-up. 

65. Tabel 5 viser en samlet oversigt over resultaterne for mark-up beregningerne for de 

24 produktsorteringer.  

                                                 
4
 En risikopræmie udtrykker den merpris, som en el-udbyder vil tage for at låse prisen fast for en fremtidig 

leveringsperiode. Ved at tage en risikopræmie kan en udbyder reducere eller undgå tab på salg af et el-

produkt, hvis prisen på el stiger i løbet af leveringsperioden. 
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Tabel 5. Mark-up værdier for de udvalgte produktsorteringer 

Sortering fra Elpristavlen Mark-up 

(kr./MWh) 

Produktsortering 1 59,12 

Produktsortering 2 39,39 

Produktsortering 3 14,86 

Produktsortering 4 69,71 

Produktsortering 5 20,60 

Produktsortering 6 71,75 

Produktsortering 7 55,39 

Produktsortering 8 56,79 

Produktsortering 9 31,30 

Produktsortering 10 62,95 

Produktsortering 11 32,57 

Produktsortering 12 63,10 

Produktsortering 13 9,09 

Produktsortering 14 60,10 

Produktsortering 15 59,65 

Produktsortering 16 58,14 

Produktsortering 17 61,00 

Produktsortering 18 58,14 

Produktsortering 19 73,46 

Produktsortering 20 62,47 

Produktsortering 21 81,05 

Produktsortering 22 83,64 

Produktsortering 23 82,49 

Produktsortering 24 70,57 
Note: I bilag 1 er udvælgelseskriterierne for de forskellige produktsorteringer nærmere beskrevet.  

66. SET har udført forskellige mark-up beregninger baseret på estimation af 

indtægtsside og omkostningsside for el-handelsprodukter. På indtægtssiden er der estimeret 

salgspriser ud fra forskellige produktsorteringer på Elpristavlen. Omkostningssiden er 

beregnet på baggrund af kurser for en forwardkontrakt for systemprisen og en CfD-

kontrakt samt profilomkostninger for de seneste 12 måneder.  

67. De enkelte beregningsmetoder resulterer i mark-up værdier, der varierer mellem 

9,09 kr./MWh og 83,64 kr./MWh, jf. resultaterne i tabel 5. Bemærk, at disse mark-up 

værdier er angivet uden det såkaldte volumentillæg, som beskrives nedenfor i punkt 77-89.  

68. Der er forholdsvis store forskelle i mark-up værdierne for de enkelte 

produktsorteringer. Værdierne for de enkelte sorteringer er generelt højere end for 

produktsorteringerne i afgørelsen af 28. november 2011 til fastsættelsen af den toårige 

mark-up grænse for perioden 2012-2013.  

69. Forklaringen på, at mark-up sorteringerne generelt er højere end for estimationen i 

2011 skyldes, at spændet mellem gennemsnitspriserne og indkøbsomkostningerne i form af 

kvartalsvise forwardkontrakter prissat på Nasdaq OMX generelt er steget. Det vil sige, at 

bruttofortjenesten (mark-up’en) på el-handelsprodukter generelt er steget mere i perioden 
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fra og med 14. oktober 2011 til og med 15. august 2013 i forhold til perioden 1. oktober 

2009 til og med 12. september 2011. Mark-up beregningerne er baseret på en antagelse 

om, at et selskab prisfastsætter et el-produkt med udgangspunkt i prisen på en kvartalsvis 

forwardkontrakt. Dette skyldes, at selskaberne i forbindelse med den kvartalsvise 

priskontrol i den anmeldte pris kan fratrække en indkøbspris beregnet på grundlag af 

kvartalsvise forwardkontrakter. For at opnå en sammenhæng mellem metoden for 

fastsættelsen af mark-up grænsen og den kvartalsvise priskontrol, bliver der beregnet en 

indkøbspris baseret på kvartalsvise forwardkontrakter.  

70. I bilag 2 er der vist figurer for produktsorteringerne baseret på alle el-

handelsprodukter med hhv. variable og fast priser for både DK1 og DK2. Omkostningerne 

er også vist i figurerne. Ved at vise udviklingen på alle el-handelsprodukter med både faste 

og variable priser fås et meget generelt billede af prisudviklingen på el-handelsprodukter. 

Det fremgår af figurerne, at spændet mellem priserne og omkostningerne generelt er øget 

siden 2011. Det fremgår af bilag 2, at priserne på forwardkontrakter over den betragtede 

periode generelt er faldet relativt mere i forhold til gennemsnitspriserne på el-

handelsprodukter. Profilomkostningerne udgør en relativ beskeden andel af de samlede 

omkostninger. Udviklingen i forholdet mellem gennemsnitspriser og omkostninger er den 

primære forklaring på, at mark-up’en samlet set er øget i perioden.  

71. Som nævnt kan der ikke entydigt peges på en produktsortering, som afspejler 

markedets prisniveau mere retvisende i forhold til de øvrige. Dertil er variationen i 

produktudbuddet for stort og udsvingene i elpriserne på daglig basis for store. Opgaven er 

at fastsætte en mark-up, således at forsyningspligtprisen modsvarer markedets prisniveau 

for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår – under det vilkår, at der ikke findes 

et el-handelsprodukt, der er direkte sammenligneligt med forsyningspligtproduktet. 

72. På den baggrund, har SET taget udgangspunkt i, at en enkelt mark-up estimation 

ikke alene bør danne grundlag for bestemmelse af den toårige faste mark-up værdi. SET 

anvender derfor en mere robust metode, hvor samtlige beregningsresultater, som varierer 

mellem 9,09 kr./MWh – 83,64 kr./MWh, inddrages i fastsættelsen af skønnet over 

markedsprisen.  

73. Mark-up værdierne i den lave og høje ende af spektret bliver i beregningerne 

sorteret fra, når der skal foretages et skøn for en fastsættelse af mark-up’en for 

forsyningspligtproduktet. Med udgangspunkt i mark-up værdierne fra de 24 

produktsorteringer i tabel 5 har SET foretaget en sortering af værdierne i numerisk 

rækkefølge i tabel 6. De ca. 20 pct. laveste og ca. 20 pct. højeste mark-up værdier kan 

betragtes om udtryk for hhv. de billigste og dyreste produkter på markedet. De 20 pct. 

laveste og højeste mark-up værdier vil ikke indgå i beregningsgrundlaget. Disse værdier 

bliver frasorteret, dvs. at de fem laveste og højeste mark-up værdier frasorteres i tabel 6 

(rød markering). De relevante mark-up værdier ligger herefter i intervallet 39,39 kr./MWh 

til 70,57 kr./MWh, jf. tabel 6.  
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Tabel 6. Numerisk sorterede mark-up værdier 

Sortering fra Elpristavlen Mark-up 

(kr./MWh) 

Produktsortering 13 9,09 

Produktsortering 3 14,86 

Produktsortering 5 20,60 

Produktsortering 9 31,30 

Produktsortering 11 32,57 

Produktsortering 2 39,39 

Produktsortering 7 55,39 

Produktsortering 8 56,79 

Produktsortering 16 58,14 

Produktsortering 18 58,14 

Produktsortering 1 59,12 

Produktsortering 15 59,65 

Produktsortering 14 60,10 

Produktsortering 17 61,00 

Produktsortering 20 62,47 

Produktsortering 10 62,95 

Produktsortering 12 63,10 

Produktsortering 4 69,71 

Produktsortering 24 70,57 

Produktsortering 6 71,75 

Produktsortering 19 73,46 

Produktsortering 21 81,05 

Produktsortering 23 82,49 

Produktsortering 22 83,64 

 

74. De 14 miderste værdier i tabel 6 kan opfattes som udtryk for niveauet for mark-up 

værdier for el-handelsprodukter. Gennemsnittet af disse mark-up værdier er 59,75 

kr./MWh og medianen er 59,87 kr./MWh.  

75. En median er et andet udtryk for den mellemste observation i et datasæt. Et 

gennemsnit kan blive påvirket af selve værdierne i et datasæt. Ved at sammenligne en 

median med et gennemsnit fås et udtryk for, hvorledes de balancerede mark-up værdier i 

tabel 6 er sammensat af relativt lave eller høje værdier i forhold til den mellemste værdi.  

Volumentillæg 

76. Mark-up’en skal foruden de før beskrevne elementer indeholde et volumentillæg. 

Volumentillægget er udtryk for, at der kan komme ændringer i efterspørgslen efter 

elektricitet hos forbrugerne. Da selskabet skal købe el på spotbørsen og prissikrer vha. 

forward-kontrakter, medfører ændringer i efterspørgslen, at købet af el på spotbørsen 

afviger fra det volumen, som selskabet har prissikret. Fordi spotpriserne uforudset kan 
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ændre sig gennem perioden, kan selskaberne risikere, at elprisen på spotbørsen har ændret 

sig i forhold til forwardprisen på en måde, som er ugunstig for selskabet. Dermed kan 

selskabet lide et tab. Volumentillægget kan opfattes som en risikopræmie til selskaberne 

for fremtidige, uforudsete ændringer i spotprisen og efterspørgslen.  

77. Et forsyningspligtselskab skal prissikre et givent volumen forud for perioden, hvor 

prisen til kunderne fastsættes. En ændring i forbruget kan stamme fra to kilder: 

1) Der er tilgang eller afgang af forsyningspligtkunder 

2) Den gennemsnitlige forsyningspligtkunde ændrer sit forbrug.  

 

78. I beregningen af et volumentillæg ses der i denne sammenhæng imidlertid bort fra 

de ændringer, der kan komme fra tilgang eller afgang af forsyningspligtkunder. Hvis et 

forsyningspligtselskab markedsfører sig med henblik på at hverve kunder, bør selskabet 

også indregne effekten af en sådan kampagne i den forventede afsætning.   

79. Selskabet er derimod påført en risiko med hensyn til ændringer i kundernes 

forbrug. Efterspørgselsændringer betyder, at der skal købes mere eller mindre el på børsen 

i forhold til det prissikrede volumen. Fordi spotpriserne kan ændre sig uforudset gennem 

perioden, kan selskaberne risikere, at spotprisen har ændret sig således, at det er til ugunst 

for selskabet.   

80. Volumenrisikoen består således i, at kvartalets faktiske forbrug afviger fra 

kvartalets prissikrede forbrug, og kvartalets gennemsnitlige spotpris samtidig afviger fra 

den sikrede pris på en måde, der er ugunstig for forsyningspligtselskabet.  

81. Volumentillægget er en risikopræmie til selskaberne for uforudsete ændringer i 

efterspørgslen og spotprisen. Volumenrisikoen kan give en udgift eller indtægt for 

forsyningspligtselskabet.  

82. SET har i 2011 valgt at tage udgangspunkt i en ny metode til beregning af et 

volumentillæg. Den nye metode tager udgangspunkt i en antagelse om, at et 

forsyningspligtselskab fastsætter en prognose forud for et kvartal og prissikrer et volumen 

svarende til prognosen. Forsyningspligtselskaberne er ikke pålagt at prissikre et volumen 

svarende til deres prognose, men kan i forbindelse med priskontrollen alene få fratrukket 

en indkøbsomkostning svarende til den gennemsnitlige sikrede pris, når deres godkendte 

forsyningspligtpris bliver fastsat.  

83. Der bliver i estimationen af volumentillægget bestemt en modelteknisk prognose, 

hvor prognosen for et kommende kvartal bliver bestemt af den afsatte volumen fra det 

samme kvartal året før. Det betyder, at en prognose for 4. kvartal 2012 bygger på den 

afsatte mængde i 4. kvartal 2011. Således er prognosen i modellen for estimation af 

volummentillægget ikke baseret på forsyningspligtselskabernes faktiske prognoser, som er 

anmeldt i forbindelse med den kvartalsvise priskontrol, men en modelteknisk fastsat 

prognose, der skal illustrere det forhold, at selskaberne har mulighed for at prissikre et 

volumen bestemt ud fra en prognose.  

84. Afvigelsen mellem den modeltekniske prognose og det faktiske forbrug pr. kvartal 

udtrykker mængdeændringen. Mængdeændringen ganges med ændringen mellem den 

gennemsnitlige spotpris og den sikrede pris. Herved fås volumentillægget pr. kvartal. Der 
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kan udledes et simpelt gennemsnit af volumentillægget for de enkelte kvartaler i den 

betragtede periode. Dette gennemsnit udtrykker volumentillægget for hhv. DK1 og DK2.  

85. SET har analyseret data for perioden 1. kvartal 2006 til og med 4. kvartal 2012. Det 

har på tidspunktet for udfærdigelsen af høringsudkastet ikke været muligt at få data for 1. 

kvartal 2013 og 2. kvartal 2013 til beregning af volumentillæg. Finanskrisen, der indtraf i 

2008, medførte markante ændringer i elforbruget. Perioden 4. kvartal 2008 til og med 2. 

kvartal 2009 må betragtes som værende atypiske, fordi sammenhængen mellem prognose 

og elforbrug ikke kunne forudsiges på et rimeligt grundlag. Disse tre kvartaler er derfor 

udeladt af analysen. Der er estimeret et volumentillæg for hvert kvartal i den betragtede 

periode. Det skal bemærkes, at et selskab kan opnå en gevinst i et kvartal, hvor den afsatte 

mængde bliver højere end prognosen samtidig med, at den gennemsnitlige spotpris bliver 

lavere end den prissikrede pris. I dette tilfælde vil der være tale om et volumentillæg med 

omvendt fortegn for det pågældende kvartal.  Der er beregnet et simpelt gennemsnit af 

volumentillæggene for de enkelte kvartaler i den betragtede periode. Samlet set har 

selskaberne et tab pga. volumenrisikoen.  

86. Volumentillægget for DK1 og DK2 udgør herefter hhv. 0,70 kr./MWh og 1,20 kr. 

/MWh. 

87. Mark-up’en gælder for både DK1 og DK2. Der bør efter SET’s opfattelse beregnes 

et volumentillæg, som gælder for begge prisområder, således at selskaberne dels har 

samme indtjeningsgrænse uafhængig af det prisområde, hvor selskabet opererer, og dels 

fordi det skaber en mere enkel regulering. Herefter vil variation mellem DK1 og DK2 i 

priskontrollen alene bestå af variationer i grundlast svarende til engrosprisen i de to 

prisområder.  

88. Et volumentillæg kan fastsættes som et simpelt gennemsnit af de estimerede 

værdier for hhv. DK1 og DK2, dvs. et simpelt gennemsnit af 0,70 kr./MWh og 1,20 kr. 

/MWh: 0,95 kr./MWh for hele landet. 
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Høring 

89. Den fastsatte mark-up på 61,59 kr./MWh for perioden 1. januar 2014 – 31. 

december 2015 blev sendt i høring 2. oktober 2013 blandt de forsyningspligtige 

elselskaber; selskaber, der udbyder et tilbagefaldsprodukt samt Dansk Energi og 

Energistyrelsen. Høringsfristen var 16. oktober 2013. SET har modtaget høringssvar fra 

Dansk Energi og DONG Energy A/S. På grund af en teknisk fejl modtog DONG Energy 

A/S et høringsudkast 9. oktober 2013, men fik efterfølgende forlænget høringsfristen til 18. 

oktober 2013.  

90. Dansk Energi’s høringssvar omhandler følgende: 

 Energinet.dk’s balancegebyr 

 Estimation af volumentillæg 

 Energistyrelsens udbudsrunder 

 De fastsatte tillæg fra Energistyrelsens udbudsrunder 

 Markedet for forsyningspligtige el-produkter 

Energinet.dk’s balancegebyr 

91. Dansk Energi nævner: 

 ”Det e r  tidligere se t , at Energinet.dk fra det ene år til det næste kan hæve det 

såkaldte forbrugsbalancegebyr meget betragteligt. Således blev gebyret med virkning fra 

1. januar 2012 hævet fra 0,77 DKK/MWh til 2,00 DKK/MWh. Da mark-up’en 

fastlægges på grundlag af historiske priser, der ikke tager højde for eventuelle nye, 

markante stigninger i Energinet.dk’s forbrugsbalancegebyr, bør elleverandørernes 

omkostninger hertil kunne tillægges detailprisen. Med andre ord bør detailprisen udgøres 

af summen af (1) engrospris, (2) profilomkostninger, (3) omkostning til 

forbrugsbalancegebyr samt (4) mark-up.” 

 

92.  Metoden til fastsættelse af mark-up’en tager udgangspunkt i Energitilsynets 

kvartalsvise priskontrol, hvor maksimalprisen for et elforsyningspligtprodukt består af 

summen af mark-up, grundlast (engrospris) og profilomkostninger. Mark-up’en skal bl.a. 

dække forbrugsbalancegebyret. Mark-up’en er estimeret på grundlag af prisobservationer, 

som indeholder forbrugsbalancegebyret. SET kan ikke yderligere lægge et 

forbrugsbalancegebyr til den fastsatte mark-up, som Dansk Energi foreslår, idet 

forbrugsbalancegebyret derved vil blive medregnet dobbelt i den godkendte pris. 

Elforsyningsloven giver hjemmel til at tage mark-up’en op til fornyet vurdering, hvis 

væsentlige forhold eller forudsætninger ændres i den pågældende periode. Endvidere har 

SET i afgørelsen præciseret, at Energitilsynet kan tage mark-up’en op til fornyet vurdering 

inden udgangen af 2015, hvis væsentlige forhold eller forudsætninger i markedet for 

elektricitet ændres i perioden, fx en ændring af forbrugsbalancegebyret.  
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Estimation af volumentillæg 

93. Dansk Energi skriver: 

 ”Det er Dansk Energis forståelse, at volumentillægget alene adresserer 

uforudsete forbrugsændringer hos den forsyningspligtige med en konstant kundemasse. 

Imidlertid har vi på detailmarkedet for el været vidner til en støt stigende konkurrence og 

tilsvarende større kundemobilitet. Det betyder, at der også er en omkostning til 

uforudsete ændringer i efterspørgslen efter elektricitet som følge af, at kunderne skifter 

elleverandør. Denne ekstraomkostning bør indregnes som et element i 

volumentillægget.” 

 

94. Den økonomiske intuition bag et volumentillæg er, at det skal dække omkostninger 

som følge af uforudsete ændringer i efterspørgslen fra en gennemsnitlig forsyningspligtig 

kunde. SET har på grundlag af en fastholdt kundemasse estimeret et volumentillæg.  SET 

vurderer, at forhold såsom effekter af konkurrenters kampagner eller stigende konkurrence 

på detailmarkedet for el ikke bør inkluderes i et volumentillæg, da et volumentillæg er en 

risikopræmie, der skal dække omkostninger, der alene skyldes ordinære 

efterspørgselsændringer, fx isvintre. Et volumentillæg skal ikke dække almene risici ved at 

drive el-virksomhed, fx konkurrence på detailmarkedet for el. 

Energistyrelsens udbudsrunder 

95. Dansk Energi skriver: 

 ”Vedrørende punkt 17 i høringsmaterialets resumé nævnes, at resultatet af de 

udbudsrunder af forsyningspligtbevillinger, som Energistyrelsen har gennemført i to 

omgange i løbet af 2013, giver ”et bidrag til forståelsen af markedets prisniveau”. 

Denne formulering er Dansk Energi for så vidt ikke uenig i. Det er dog væsentligt at 

klarlægge, hvilket bidrag der rent faktisk er tale om. Det er i flere sammenhænge – 

uafhængigt af Energitilsynets høringsnotat – nævnt, at de priser, som Energistyrelsens 

udbud har resulteret i, er ”markedspriser”. Dette kan ikke anfægtes, men det er vigtigt at 

holde sig meget klart for øje, at det er priser på et andet marked end det, der 

almindeligvis forstås ved detailmarkedet for el i Danmark. De priser, som Energistyrelsen 

har forhandlet på plads på vegne af forsyningspligtkunderne i de pågældende 

forsyningspligtområder, først og fremmest afspejler prisen for at levere el på de 

betingelser og vilkår, som var opstillet i udbudsmaterialet – altså priserne på dette helt 

specifikke ”marked”. Netop af denne grund kan udbudspriserne ikke anvendes i en 

beregning af markedspriserne eller mark-up, hvilket Dansk Energi med tilfredshed kan 

konstatere, at Energitilsynet heller ikke har gjort.” 

 

96. SET medregner ikke de ved udbuddet fastsatte tillæg i fastsættelsen af mark-up’en, 

da de fastsatte tillæg alene drejer sig om forsyningspligten i afgrænsede geografiske 

områder dækkende faste perioder på ca. 1½ år.  

De fastsatte tillæg fra Energistyrelsens udbudsrunder 

97. Dansk Energi nævner: 

 ”Vedrørende punkt 19 i høringsmaterialets resumé sammenlignes det ’gamle’ 

forsyningspligt- produkts mark-up samt profiltillæg med det pristillæg, som de vindende 

elleverandører har vundet de udbudte forsyningspligtområder med, dvs. det ’nye’ 
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forsyningspligtprodukt. Så vidt Dansk Energi kan vurdere, er det den gældende mark-up 

for perioden 2012-2013, der sammenlignes med de gennem udbud fastsatte tillæg. Dette 

fremgår imidlertid ikke tydeligt af teksten. Som teksten står i SET’s udkast fremstår de 

vindende priser i de områder, der har været i udbud, dyrere end tilfældet rent faktisk er. 

Med en mark-up for 2014-2015 på 6,2 øre/kWh plus et gennemsnitligt profiltillæg på 1,6 

øre/kWh, svarer det til et udbudstillæg på 7,8 øre/kWh.” 

 

98. SET har med udgangspunkt i den kvartalsvise priskontrol beregnet et tillæg, der 

består af en mark-up og en profilomkostning. Dette tillæg er beregnet for at kunne foretage 

en sammenligning med de ved udbuddene fastsatte tillæg, som elselskaber kunne byde på i 

forbindelse med Energistyrelsens udbudsrunder. Beregningen af tillægget er detaljeret 

beskrevet i bilag 3, hvor det af pkt. 42 direkte fremgår, at den anvendte mark-up i 

beregningen af tillægget, er et gennemsnit af mark-up værdier for perioden 1. kvartal 2013 

til og med 4. kvartal 2013. Disse mark-up værdier er indeksreguleret hvert kvartal med 

udgangspunkt i den fastsatte toårige mark-up grænse for perioden 2012-2013. 

Beregningen er således sket med udgangspunkt i den fastsatte mark-up grænse som var 

gældende, da udbuddene af bevillinger fandt sted primo 2013 og september 2013. Den 

fastsatte mark-up grænse på 61,59 DKK/MWh for perioden 2014-2015 var i sagens natur 

ukendt, da udbuddene fandt sted. SET har tydeliggjort dette i pkt. 19 i resumé.   

Markedet for forsyningspligtige el-produkter 

99. Dansk Energi anfører:  

 ”Under punkt 23 i høringsnotatets sagsfremstilling står der, at ”markedet for 

forsyningspligtige el-produkter er ikke kendetegnet ved effektiv konkurrence”. Her finder 

Dansk Energi anledning til at bemærke, at der i det hele taget ikke er noget egentligt 

marked for forsyningspligtige el-produkter, idet disse jo per definition er lovregulerede. 

Ser man derimod på detailmarkedet mere generelt, kan det konstateres, at det er 

kendetegnet ved klar og effektiv konkurrence.” 

 

100. Der bliver udbudt et elforsyningspligtprodukt i samtlige forsyningspligtområder i 

Danmark. Det er således muligt for forbrugere at vælge et forsyningspligtprodukt indenfor 

deres eget forsyningspligtområde, hvor de har adresse. Således eksisterer der et marked 

for forsyningspligtige el-produkter, idet der både bliver udbudt og efterspurgt 

forsyningspligtige el-produkter i hvert forsyningspligtområde. Definitionen af et marked 

afhænger ikke af, hvorvidt der er tale om effektiv konkurrence eller ej. SET vurderer dog, 

at markedet for forsyningspligtprodukter er karakteriseret ved flere forhold, som samlet set 

bevirker, at det ikke er kendetegnet ved effektiv konkurrence.  

101. DONG Energy kan overordnet set tilslutte sig, at mark-up'en fastsættes til 61,59 

kr./MWh for 1. kvartal 2014. Endvidere har DONG Energy noteret sig, at Sekretariatet for 

Energitilsynet vil lade den fastsatte mark-up indgå i beregningen af prisen for det hidtidige 

forsyningsprodukt i relation til Sekretariatets kontrol af prisen på tilbagefaldsproduktet. 
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Lovgrundlag 

102. Forsyningspligten på el-området og Energitilsynets regulering af priserne på 

forsyningspligtprodukterne blev indført med el-reformen (lov nr. 375 af 2. juni 1999 om 

elforsyning), der trådte i kraft den 1. januar 2000. Formålet med forsyningspligten var at 

sikre alle forbrugere el-leverancer på rimelige vilkår og til konkurrencedygtige priser og 

dermed sikre, at også de mindre forbrugere fik del i gevinsterne ved åbningen af el-

markedet.  

103. Med virkning fra 1. januar 2005 (lov nr. 494 af 9. juni 2004) blev reguleringen af 

forsyningspligtpriserne ændret fra en bagudrettet effektivitetsregulering til en fremadrettet 

priskontrol.  Formålet var blandt andet at sikre, at forbrugerne kendte deres priser på 

forbrugstidspunktet, og at sikre en hurtig regulering af priserne, hvis Energitilsynet fandt 

behov for det i henhold til bestemmelserne. 

104. Udgangspunktet for Energitilsynets priskontrol af forsyningspligtpriserne til 

skabelonkunder (ikke-timemålte erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende forbrugere) er 

elforsyningslovens § 72. Her er medtaget de relevante paragraffer i elforsyningslovens § 

72, der vedrører ikke-timeaflæste forbrugere.  

105. Det fremgår af elforsyningslovens § 72, stk. 1, at:  

”Prisen for elektricitet leveret fra en virksomhed i dens egenskab af forsyningspligtig virksomhed til 

ikke-timemålte erhvervsdrivende forbrugere og ikke-erhvervsdrivende forbrugere udmeldes 

kvartalsvis senest 10 hverdage før et kvartalsskifte af den forsyningspligtige virksomhed. Prisen skal 

modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.”  

106. Det fremgår af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 72, stk. 1, 2. pkt.,  at: 

”prisen skal modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. 

Der sigtes hermed på de prissikringskontrakter, der er mulighed for at opnå for den pågældende 

periode.” 

107. Det følger af elforsyningslovens § 72, stk. 7, at: 

”De i stk. 1 nævnte priser anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Energitilsynet. 

Energitilsynet offentliggør senest 7 hverdage efter anmeldelsesfristens udløb en oversigt over de i 

stk. 1 nævnte priser.” 

108. Det følger endvidere af elforsyningslovens § 72, stk. 8, at: 

”Energitilsynet kontrollerer de i stk. 1-4 nævnte priser. Hvis Energitilsynet finder, at priserne er i 

strid med stk. 1-4, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af priserne. Klage over 

Energitilsynets afgørelser herom har ikke opsættende virkning.”  

Praksis 

109. Der er ikke en entydig definition af ”markedets prisniveau” i elforsyningsloven og 

lovens forarbejder, men ud fra Energitilsynets vurdering af dette prisniveau i praksis 

(Energitilsynets model) kan det opsummeres, at en fast kvartalspris på markedets 

prisniveau: 
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 er den pris, som en prisbevidst og markedsaktiv skabelonkunde kan opnå i 

slutbrugermarkedet, og 

 

som samtidig understøtter: 

 et velfungerende marked, dvs. prisen ikke skal være så lav, at 

forsyningspligtkundens incitament til at søge det kommercielle marked mindskes, 

 rationaliseringer, dvs. prisen skal ikke være for rummelig, så selskaberne mister 

motivation til stadig at søge effektivitetsgevinster,   

 en så enkel tilsynsadministration som mulig, herunder ved at tage udgangspunkt i 

markedsprisen, som vurderes ex ante samt 

 samfundsøkonomiske hensyn, herunder gevinster ved effektiviseringer og 

afvejninger, der ligger til grund for den måde, hvorpå målsætningerne om miljø- og 

forsyningssikkerhed gennemføres. 

 

90. Således har tilsynet i sin vurdering og administration af § 72, stk. 1 lagt til grund, at 

"markedets prisniveau" omfatter: 

 det samlede prisniveau for tilgængelige fastprisprodukter i detailmarkedet, 

korrigeret for forskelle i forbrugssegmenter og leveringsvilkår; og 

 at der med "prissikringskontrakter" refereres til de terminskontrakter i 

engrosmarkedet (fx Nasdaq OMX), virksomheden kan indgå med henblik på at 

afdække el-leverancen i et givent kvartal. 

 

91. Energiklagenævnet stadfæstede den 16. oktober 2007 i en afgørelse tilsynets 

priskontrol af forsyningspligtprodukter og den markedsprismodel, der ligger til 

grund for den konkrete udmøntning af kontrollen. Der henvises i det hele til denne 

afgørelse (j.nr. 11-272), som kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside. 
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Energistyrelsens udbudsrunder for forsyningspligtbevillinger 

91.  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.  

92. Der findes i alt 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark. Energistyrelsens 

udbudsrunde for forsyningspligtbevillinger primo 2013 omfattede 24 af de 39 bevillinger. 

Disse 24 bevillinger er omfattet af en ny prisregulering. Bevillingen hørende til hhv. 

Frederikshavns og Jysk Energis forsyningspligtområde har også været i udbud, og 

udbuddet er afsluttet medio september d.å. Således har 26 af de 39 bevillinger været i 

udbud i 2013. Størstedelen af de 24 først udbudte bevillinger trådte i kraft pr. 1. maj 2013. 

Enkelte bevillinger trådte først i kraft i løbet af maj og juni 2013. Bevillingen hørende til 

Frederikshavns forsyningspligtområde træder i kraft pr. 1. oktober 2013. Bevillingen 

hørende til Jysk Energis forsyningspligtområde træder i kraft pr. 1. januar 2014. De 

resterende 13 bevillinger har ikke været i udbud, da de blev administrativt forlænget før 

udbudsreglerne trådte i kraft.  

93. Formålet med metoden for estimation af en mark-up er, at der i forbindelse med 

priskontrollen kan blive fastsat en forsyningspligtpris, der modsvarer markedets 

prisniveau. Estimationen sker på grundlag af priser for el-handelsprodukter.  

94. Udbudsrunderne, som Energistyrelsen har iværksat i 2013, giver også et bidrag til 

forståelsen af markedets prisniveau. Der er imidlertid alene tale om et bidrag, idet buddene 

vedrører forsyningspligtbevillinger, hvor produkter og prissætningen er væsentligt 

forskellig fra prissætningen af el-handelsprodukter. Derfor indgår de ved udbudsrundernes 

fastsatte tillæg ikke i fastsættelsen af mark-up’en.  

95. For de udbudte forsyningspligtområder gælder, at de fastsatte tillæg bliver tillagt 

grundlasten i beregningen af en maksimalpris for et kvartal. Til forskel fra mark-up’en 

inkluderer de fastsatte tillæg også profilomkostninger. De fastsatte tillæg kan således ikke 

direkte sammenlignes med en mark-up, da de også indeholder en profilomkostning.  

96. Udover at tillæggene ikke direkte kan sammenlignes med en mark-up, er der flere 

forhold, der adskiller prissætningen på et forsyningspligtprodukt fra prissætningen på et el-

handelsprodukt.  

97. Tillæggene fra udbudsrunderne er fastsat for bevillinger, der giver eneret til at 

udbyde et forsyningspligtprodukt i et begrænset geografisk område og er tidsmæssigt 

begrænset frem til og med 30. september 2014. Et selskab, der opnår bevilling, er således 

forpligtet til at udbyde et forsyningspligtprodukt i et givent forsyningspligtområde frem til 

30. september 2014. Hvert forsyningspligtprodukt kan kun købes af de forbrugere, der har 

adresse indenfor det givne forsyningspligtområde. Eksempelvis er det ikke muligt for en 

forbruger med adresse i Helsingørs forsyningspligtsområde at købe DONG’s 

forsyningspligtprodukt. Et elforsyningspligtprodukt kan således ikke være i 

priskonkurrence med et andet forsyningspligtprodukt.  



Side 27 af 35 

 

 

 

98. Forsyningspligtprodukter hørende til de bevillinger, der var omfattet af 

udbudsrunderne, bliver således ikke udbudt på samme vilkår som el-handelsprodukter. 

99. I modsætning til et forsyningspligtprodukt i et udbudt område, kan et el-

handelsprodukt udbydes af alle el-leverandører i samtlige net-områder i landet og uden 

tidsmæssige begrænsninger. Et el-handelsprodukt kan således som hovedregel købes af 

alle forbrugere i Danmark  

100. Det er på den baggrund SET’s vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at inddrage 

de ved udbuddet fastsatte tillæg i de konkrete beregninger af mark-up grænsen.  

101. Der er fri konkurrence med hensyn til at udbyde et el-handelsprodukt, herunder 

såkaldt free entry og free exit. Det betyder, at et elselskab frit kan begynde at udbyde et el-

handelsprodukt på detailmarkedet for el eller stoppe et udbud af et givent el-

handelsprodukt.  

102. Der bliver dagligt udbudt ca. 100 forskellige el-handelsprodukter. Udbuddet af el-

handelsprodukter er fordelt på 50 forskellige elselskaber
5
. SET vurderer, at udbudssiden 

med ca. 100 forskellige el-handelsprodukter og 50 selskaber er tilstrækkelig stor og 

forskelligartet til at formode, at det samlet set udgør et grundlag for at estimere en mark-

up, således at prisen på forsyningspligtprodukter vil svare til prisniveauet på 

detailmarkedet for el-produkter.  

103. Det fremgår af EFL § 72, stk. 1, at prisen på forsyningspligtprodukter skal 

modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. Når 

mark-up grænsen bliver fastsat på grundlag af de seneste to års beregninger for et bredt 

spektrum af produktsorteringer for el-handelsprodukter, vil prisen på 

forsyningspligtprodukter således svare til markedets prisniveau.  

104. For at sammenligne den nuværende fastsatte mark-up med udbudstillæggene, jf. at 

tillæggene giver et bidrag til en forståelse af prisniveauet på markedet, er det forsøgt at 

omregne resultaterne fra den kvartalsvise priskontrol til et udbudstillæg. Denne beregning 

er gennemgået i bilag 3. Det beregnede tillæg består af en mark-up og en profilomkostning. 

Der er anvendt gennemsnitlige profilomkostninger for hhv. DK1 og DK2 i beregningerne.  

105. Tabel 7 viser resultaterne af beregningerne af mark-up og profilomkostninger samt 

summen, som udgør tillægget for hhv. DK1 og DK2 udledt efter mark-up metoden.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Kilde: Dansk Energi. Optælling september 2013. Et selskab kan udbyde et eller flere el-produkter. Blandt 

de 50 selskaber er der også selskaber, der alene udbyder et forsyningspligtprodukt eller et 

tilbagefaldsprodukt. Det er imidlertid ikke et krav, at et forsyningspligtprodukt skal udbydes af et særskilt 

selskab, der ikke udbyder øvrige el-produkter. Det er forsyningspligtbevillingen, som udgør grundlaget for at 

udbyde et forsyningspligtprodukt.   
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Tabel 7. 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 

 
106. Tabel 7 viser, at et estimeret tillæg efter mark-up metoden kan beregnes til hhv. 

6,20 og 6,42 øre/kWh for DK1 og DK2. Det beregnede tillæg kan sammenlignes med et fra 

udbuddet fastsat tillæg. 

107. Som hovedregel vil et ved udbuddet fastsat tillæg på hhv. 6,20 og 6,42 øre/kWh for 

hhv. DK1 og DK2 i gennemsnit resultere i en pris, der svarer til den godkendte 

maksimalpris fastsat ved mark-up reguleringen, når det antages, at ex ante 

profilomkostninger er lig et gennemsnit af tidligere kvartalers realiserede 

profilomkostninger.  

108. Tabel 8 viser en oversigt over de el-selskaber, der efter udbuddet har opnået 

bevilling i de udbudte forsyningspligtområder samt de fastsatte tillæg for det 

forsyningspligtige fastprisprodukt til ikke-timeaflæste el-kunder, dvs. skabelonproduktet
6
. 

Se bilag 4 for en komplet oversigt over de fastsatte tillæg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Skabelonprodukt er betegnelsen for, at en el-kunde er ikke-timeaflæst, men bliver afregnet efter en 

skabelon. I forbindelse med udbuddet blev der ligeledes fastsat tillæg for det forsyningspligtige el-produkt 

for timeaflæste kunder. Dvs. et tillæg, som et selskab med bevilling kan opkræve udover spotprisen fra Nord 

Pool Spot hos en timeaflæst kunde, der køber et forsyningspligtigt spotprisprodukt. Dette tillæg skal dække 

selskabets balance- og administrationsomkostninger. Mark-up metoden gælder kun for ikke-timeaflæste 

forsyningspligtkunder. Fastsatte tillæg for time-aflæste kunder er derfor ikke behandlet i denne afgørelse.  
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Tabel 8. Bevillingsindehavere i udbudte forsyningspligtområder 

Bevillingsindehaver 
Udbudt 

forsyningspligtområde 

Skabelonprodukt. 
Tillæg i øre pr. 
kWh 

  DK1   
Energi Fyn Handel A/S Paarup, Brenderup, Rolfsted, 

Ideele 
2,60 - 3,90 

Energi Nord A/S Frederikshavn 2,50 
Energi Viborg Forsyning A/S Viborg 7,24 
Jysk Energi A/S  Jysk Energi, Scanergi, VOS 2,40 - 3,00 

LEF A/S (Langelands Forsyning) LEF (Langeland) 4,00 
Lokalenergi Forsyning A/S Lokalenergi 3,54 
Nyfors Energi A/S ELRO, EnergiMidt, EnergiNord, 

Hirtshals, Hornum, Nibe, 
Nyfors, Thy-Mors, Taars, Aars 

2,80 - 4,50 

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 
 

109. Det fremgår af tabel 8, at Nyfors har opnået bevilling i 10 forsyningspligtområder 

med fastsatte tillæg i intervallet 2,80-4,50 øre/kWh. Energi Fyn Handel har opnået 

bevilling i fire områder i intervallet 2,60-3,90 øre/kWh. Jysk Energi har opnået bevilling i 

tre områder.  

110. Det fremgår af tabel 8, at de ved udbuddet fastsatte tillæg varierer mellem 2,40 

øre/kWh og 8,90 øre/kWh for DK1 og mellem 8,38 øre/kWh og 17,00 øre/kWh for DK2. 

Nogle af tillægsbuddene ligger således under de omregnede mark-up bud mens andre 

ligger over.  

Tilbagefaldsprodukter 

111. Forsyningspligtkunder i de forsyningspligtområder, hvor den tilhørende bevilling 

har været i udbud, kan aktivt vælge det nye forsyningspligtprodukt eller et el-

handelsprodukt. De forsyningspligtkunder, der ikke aktivt vælger et el-produkt, bliver 

automatisk tildelt et såkaldt tilbagefaldsprodukt. Tilbagefaldsprodukter bliver således kun 

udbudt i de forsyningspligtområder, der har været omfattet af Energistyrelsens 

udbudsrunder. Tilbagefaldsproduktet kan aktivt vælges af alle el-kunder indenfor et udbudt 

forsyningspligtområde.  

112. Tilbagefaldsproduktet bliver udbudt af den oprindelige bevillingsindehaver for det 

forsyningspligtområde, som har været i udbud. For de områder, hvor bevillingen er 

overtaget af et nyt selskab, vil udbyderen af tilbagefaldsproduktet og det nye 
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forsyningspligtprodukt hermed være forskellig. Eksempelvis bliver det nye 

forsyningspligtprodukt i Helsingørs forsyningspligtområde udbudt af Scanenergi Elsalg, 

mens tilbagefaldsproduktet bliver udbudt af Helsingørs Forsyning, der var den oprindelige 

bevillingsindehaver før udbuddet. 

113. Priserne for tilbagefaldsproduktet skal ikke anmeldes til SET, men skal indberettes 

til Elpristavlen. SET modtager dagligt udtræk fra Elpristavlen i Excel-format. Priserne på 

tilbagefaldsproduktet kan findes fra disse udtræk, idet der findes en eksakt produktkategori 

for tilbagefaldsprodukter kaldet ”basis”. Imidlertid findes der ikke priser på det hidtidige 

forsyningspligtprodukt til at sammenligne med priserne på tilbagefaldsproduktet, da dette 

produkt i sagens natur ikke længere bliver udbudt.  

114. SET skal føre tilsyn med, at prisen på tilbagefaldsproduktet ikke overstiger prisen 

på det hidtidige forsyningspligtprodukt, jf. EFL § 34 a, stk. 4 og stk. 5. SET arbejder på at 

fastsætte en metode for tilsynet med tilbagefaldsproduktet. Den fastsatte mark-up grænse 

vil indgå i beregningen af prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Fastsættelsen af 

mark-up’en vil således også få betydning for tilsynet med tilbagefaldsprodukterne.  
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Begrundelse 

115. Energitilsynet skal i forbindelse med regulering af priser for 

forsyningspligtprodukter udøve et skøn, så prisfastsættelsen modsvarer markedets 

prisniveau for tilsvarende forbrugersegmenter, jf. elforsyningsloven § 72. 

116. Energitilsynet besluttede på tilsynsmødet den 28. januar 2008, at der med virkning 

fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark-up gældende for perioden frem til 

udgangen af 2009, og herefter for hver toårige kalenderperiode. SET har tidligere fastsat en 

mark-up for perioden 1. april 2008 til og med 31. december 2009, perioden 1. januar 2010 

– 31. december 2011 samt perioden 1. januar 2012 – 31. december 2013.  

117. Som grundlag for et skøn for prisfastsættelsen af forsyningspligtprodukter har 

Energitilsynet udviklet en markedsprismodel, som er anvendt til udmøntningen af 

priskontrollen.  Modellen beregner en mark-up i forhold til engrosprisen på el, som sikrer 

et prisniveau, der modsvarer markedsniveauet for el til de relevante forbrugersegmenter. 

SET har til brug for nærværende afgørelse for fastsættelsen af den kommende toårige 

mark-up foretaget en generel opdatering af modellens datagrundlag og metode.     

118. SET har udført forskellige mark-up beregninger baseret på estimation af en 

indtægtsside og en omkostningsside for el-handelsprodukter. På indtægtssiden er der 

estimeret salgspriser ud fra forskellige søgekriterier på Elpristavlen. Omkostningssiden er 

beregnet på baggrund af kurser for en forwardkontrakt for systemprisen og en CfD-

kontrakt samt profilomkostninger.  

119. De enkelte beregningsmetoder resulterer i mark-up værdier, der varierer mellem ca. 

9,09 kr./MWh og 83,64 kr./MWh eksklusive volumentillæg.   

120. Der er således forholdsvis store forskelle i mark-up værdierne for de enkelte 

produktsorteringer. Samtidig kan der ikke entydigt peges på en produktsortering, som 

afspejler markedets prisniveau mere retvisende i forhold til de øvrige. Dertil er variationen 

i produktudbuddet for stort og udsvingene i elpriserne på daglig basis for store. Endvidere 

kan der ikke udvælges et el-handelsprodukt, som er direkte sammenligneligt med 

forsyningspligtproduktet. 

121. SET vurderer på den baggrund, at en enkelt mark-up estimation ikke alene bør 

danne grundlag for bestemmelse af den toårige faste mark-up værdi, men at en mere robust 

metode er at anvende samtlige beregningsresultater i fastsættelsen af skønnet over 

markedsprisen.  

122. Det forekommer næppe i overensstemmelse med lovgivningen at fastsætte en 

mark-up i den lave ende af spektret eller den høje ende af spektret. Hvis der eksempelvis 

vælges en mark-up fra den høje ende af spektret, ville mark-up’en jo modsvare markedets 

prisniveau i den dyre ende, hvilket ikke forekommer at være den pris, som en prisbevidst 

kunde ville vælge på markedet. Hvis der modsætningsvis blev fastsat en mark-up fra den 

lave ende af spektret ville den fastsatte mark-up ikke understøtte et velfungerende marked, 

fordi forsyningspligtkundernes tilskyndelse til at vælge el-handelsprodukter ville være 

meget begrænset.  
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123. Ved at indsnævre intervallet med de ca. 20 pct. henholdsvis højeste og laveste 

mark- up ligger de relevante mark-up værdier herefter i intervallet 39,39 kr./MWh og 

70,57 kr./MWh. Medianen for dette interval er 59,87 kr./MWh. Alle ovennævnte værdier 

for mark-up er angivet eksklusive volumentillæg. 

124. Den fastsatte mark-up for 4. kvartal 2013 udgør 59,87 kr./MWh eksklusive 

volumentillæg på kr. 0,95 kr./MWh. En mark-up af denne størrelse kan ifølge SET’s 

beregninger i rimeligt omfang modsvares af markedets prisniveau. Derfor forekommer en 

mark-up værdi tæt på median værdien som et afbalanceret skøn for en mark-up værdi, der 

vil indebære, at forsyningspligtpriserne vil modsvare markedets prisniveau for tilsvarende 

forbrugssegmenter og leveringsvilkår. Konkret foreslås anvendt medianværdien af de 

balancerede mark-up værdier på 59,87 kr./MWh (eksklusive volumentillæg). 

125. I fastsættelsen af den toårige mark-up er der ikke inddraget de fra udbudsrunderne 

fastsatte tillæg. Det er vurderingen, at de specielle forhold for markedet for 

forsyningspligtprodukter og derved de forhold, der ligger til grund for et bud på et tillæg, 

adskiller sig væsentligt fra det generelle detailmarked for el, hvor der dagligt bliver udbudt 

ca. 100 el-handelsprodukter. På den baggrund er den toårige mark-up estimeret fra 

produktsorteringer alene baseret på el-handelsprodukter.  

126. Metoden for estimation af omkostningerne i fastsættelsen af den toårige mark-up 

sker på grundlag af kvartalsvise forwardkontrakter. Denne metode er valgt, da beregningen 

af selskabernes indkøbspris i den kvartalsvise priskontrol også sker på grundlag af priser 

for kvartalsvise forwardkontrakter. Der er således anvendt det samme datagrundlag for at 

estimere en omkostning i både fastsættelsen af den toårige mark-up grænse og i 

udmøntningen af den kvartalsvise priskontrol.  

127. Mark-up’en vil stige fra 46,15 kr./MWh i 1. kvartal 2012 til 61,59 kr./MWh i 1. 

kvartal 2014 (inklusive volumentillæg). Over en periode på ca. to år er mark-up’en steget 

med 15,44 kr./MWh (inklusive volumentillæg). Det vil sige, at en husholdning isoleret set 

vil opleve en stigning på 1,54 øre/kWh. For en husholdning med et gennemsnitligt 

elforbrug på 4.000 kWh pr. år vil det isoleret set betyde en stigning i den rene elpris på 

61,60 kr. pr. år eksklusive moms eller 5,13 kr. pr. måned eksklusive moms. Dog afhænger 

forsyningspligtprisen også af grundlasten og profilomkostninger for det pågældende 

kvartal. Grundlasten og profilomkostninger ændrer sig mellem kvartalerne. En stigning i 

mark-up’en medfører ikke nødvendigvis en stigning i den godkendte pris, hvis grundlasten 

og profilomkostninger falder mere. En forbruger har frit valg af el-leverandør og el-

produkt og har mulighed for at skifte fra et elforsyningspligtprodukt til et el-

handelsprodukt. Hvis en forbruger finder, at en eventuel prisstigning som følge af en 

højere mark-up grænse er urimelig, kan vedkommende frit skifte til et andet el-produkt.   

128. Mark-up’en fastsætter en maksimalgrænse for et forsyningspligtselskabs 

dækningsbidrag. Skulle et forsyningspligtselskab vurdere, at det af markedsmæssige 

hensyn ikke ønsker at benytte muligheden for at indregne den fulde mark-up grænse i sin 

anmeldte pris, kan det frit vælge at anmelde en lavere pris i forhold til den maksimalpris, 

som kan blive godkendt på grundlag af mark-up grænsen.  
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129. Den fastsatte mark-up gælder for priskontrollen af forsyningspligtprodukter for 13 

af de 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark. Dvs. de 13 bevillinger, der ikke har været 

omfattet af et udbud.  

130. For de resterende 26 forsyningspligtområder, som har været omfattet af 

Energistyrelsens udbud, gælder, at der bliver udbudt et såkaldt tilbagefaldsprodukt af den 

oprindelige bevillingsindehaver. De forsyningspligtkunder, der ikke aktivt tog et valg af el-

produkt, da bevillingen for deres respektive områder blev udbudt, blev automatisk tildelt et 

tilbagefaldsprodukt. Tilbagefaldsproduktet kan også aktivt vælges af andre el-kunder 

indenfor det pågældende forsyningspligtområde. SET skal føre tilsyn med, at prisen på det 

såkaldte tilbagefaldsprodukt ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt.  

131. Mark-up’en vil ligeledes finde anvendelse i beregningen af prisen på det hidtidige 

forsyningspligtprodukt i forbindelse med tilsynet med tilbagefaldsproduktet for de 

forsyningspligtområder, hvor bevillingen har været omfattet af en udbudsrunde. Det er 

endnu ikke fastlagt, hvorledes SET’s tilsyn med tilbagefaldsproduktet konkret vil blive 

udmøntet.   

132. SET har i 2011 udviklet en metode til bestemmelse af et volumentillæg. SET har 

valgt en metode, der beregner volumentillægget på baggrund af de faktiske udsving i 

forbrug og priser på el-børsen. SET har tidligere anvendt en metode med teoretisk 

værdiansættelse baseret på optionsteori. Beregninger for volumentillæg er opdateret frem 

til 4. kvartal 2012, som er den seneste periode med tilgængelige data.  

133.  Volumentillægget udgør ud fra den nye metode 0,70 kr./MWh i DK1 og 1,20 

kr./MWh i DK2. Eftersom SET vurderer, at der dels ikke bør være forskel i den tilladte 

indtjening mellem selskaber, der opererer i de to prisområder, og dels under hensyntagen 

til enkelhed i prisreguleringen, er der fastlagt ét volumentillæg for hele det danske marked 

på 0,95 kr./MWh. At der bliver fastsat et volumentillæg for hele det danske marked, skal 

også ses i lyset af, at mark-up’en inklusive volumentillæg vil blive anvendt i beregningen 

af en pris for det hidtidige forsyningspligtprodukt i forbindelse med SET’s tilsyn med 

tilbagefaldsprodukter. Der vil således også være samme grænse for indtjeningen på 

tilbagefaldsprodukterne for begge prisområder.  

134.   På baggrund af ovenstående elementer: (1) Beregning af mark-up værdier baseret 

på en justeret model og resultater i et spænd mellem 39,39 kr./MWh og 70,57 kr./MWh, 

(2) fastsættelsen af volumentillæg på 0,95 kr./MWh, anbefaler SET, at Energitilsynet i sit 

skøn for en mark-up for 1. kvartal 2014 anvender den beregnede værdi, som er vist i boks 

4:   
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Boks 4: Mark-up beregning 

Der tages udgangspunkt i en mark-up værdi på 59,87 kr./MWh for 4. kvartal 2013, som 

udgør medianen af de balancerede observationer i tabel 6.  Denne mark-up værdi svarer til 

markedsniveauet ifølge SET’s  beregninger i den justerede prismodel.  

 

På baggrund af Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10) og Lønindeks for den 

private sektor (ILON 2) kan den seneste kvartalsvise prisudvikling opgøres til 1,29 pct. 

Mark-up’en kan fremskrives til 1. kvartal 2014 med prisudviklingen.  

 

60,64 kr. /MWh (59,87 x 1,0129) 

 

Denne mark-up indekseres for hvert kvartal fremover med prisudviklingen mellem de to 

seneste kvartaler.  

 

Der tillægges et volumentillæg på 0,95 kr./MWh til mark-up’en.  

 

Den relevante mark-up for 1. kvartal 2014 kan herefter opgøres til 

 

61,59 kr./MWh 

 

Afgørelse 

135. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering og i 

medfør af bestemmelserne i elforsyningslovens § 72 truffet afgørelse om med virkning fra 

1. januar 2014 at fastsætte en maksimal mark-up på: 

61,59 kr./MWh 

 

Mark-up’en er gældende til og med den 31. december 2015. Hvis væsentlige forhold eller 

forudsætninger i markedet for elektricitet ændres i perioden, kan Energitilsynet tage mark-

up’en op til fornyet vurdering inden udgangen af december 2015. 

Mark-up’en er endvidere fastsat under følgende forudsætninger: 

 At mark-up’en indeholder et volumentillæg på 0,95 kr./MWh.  

 At mark-up’en indekseres for hvert kommende kvartal i perioden med et vægtet 

prisindeks svarende til 50 pct. Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk 

vareforsyning (PRIS10) og 50 pct. lønindeks for den private sektor (ILON 2).  
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Bilagsoversigt 

 

Bilag 

nr. 

Bilagsside  

1 2 - 9 Produktsorteringer. Oversigt over de 

produktsorteringer, som er grundlaget for 

estimationen af den toårige mark-up.  

 

2 10 - 11 Figurer. Grafisk illustration af udviklingen i 

faste og variable priser for detailmarkedet for el 

samt omkostninger.  

 

3 12 - 15 Udledning af et tillæg efter mark-up metoden.  

 

4 16 - 16 Tabel med oversigt over hvilke selskaber, der 

opnåede bevilling ved udbudsrunden samt deres 

fastsatte tillæg.   

 
 

 


