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Resume Energitilsynet har truffet afgørelse om, at et rimeligt overskud før 

skat i 2002 for den enkelte forsyningspligtige virksomhed, samlet set, i ud-

gangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh, svarende til i gennemsnit 

8,70% i forrentning af egenkapitalen primo reguleringsåret. Videre at et ri-

meligt overskud før skat i 2004, samlet set, fastsættes til 8,00% af egenkapita-

len primo reguleringsåret.  

 

RESUMÉ 
1. Dette notat omhandler Energitilsynets prisregulering af de forsyningspligtige 

virksomheder i 2002, jf. elforsyningslovens §§ 69 og 72, samt Energitilsynets 

vejledning af 27. oktober 2000 til regulering af forsyningspligtige virksomheder.  

 

2. Under hensyntagen til en række konkrete sager, som Energitilsynet har valgt at 

tage op over for enkelte forsyningspligtige virksomheder, samt enkelte forsy-

ningspligtige virksomheders anmodning om, at særegne forhold skal medtages i 

Energitilsynets konkrete vurdering af virksomhedens effektivitet, lægger notatet 

op til Energitilsynets efterregulering af forsyningspligtige virksomheder for 2002.  

 

3. Virksomhederne har frem til en eventuel prisgodkendelse løbende mulighed for 

at anmode Energitilsynet om, at særegne forhold skal indgå i en konkret vurdering 

af virksomhedens effektivitet.  

 

4. I 2002 prisreguleres 30 og 10 forsyningspligtige virksomheder i hhv. Vest- og 

Østdanmark. Virksomhederne havde tilsammen en omsætning på 2,9 mia. DKK 

og 2,97 mio. elkunder.  

 

5. Vejledningen af 27. oktober 2000 udstikker i udgangspunktet et princip for, 

hvad der menes med effektiv og ikke effektiv drift af forsyningspligtige virksom-

heder. Virksomheder med salgspriser over en referencepris kategoriseres således i 

udgangspunktet som ikke effektive og vice versa. Referenceprisen udregnes som 

udgifter til elindkøb tillagt 20 DKK/MWh til dækning af øvrige omkostninger og 5 

DKK/MWh til avance. Referencens elindkøbsomkostning fastsættes i henhold til 

vejledningen ved et modelleret indkøb, hvor 50% købes på spotprisvilkår og 50% 

på fastprisvilkår svarende til prisen for terminskontrakter med levering i det rele-

vante reguleringsår købt i nov. og dec. måned året før det relevante reguleringsår.  
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6. Prisreguleringen for 2002 medfører, at seks virksomheder falder ud som væren-

de ikke effektive, hvoraf de fem virksomheder i udgangspunktet efterreguleres 

negativt med tilsammen 1,2 mio. DKK. Denne efterregulering skal dog ses i lyset 

af sekretariatets efterfølgende konkrete vurderinger overfor en række virksomhe-

der.  

 

7. Endelig skal Energitilsynet til brug for et udgangspunkt i disse konkrete vurde-

ringer i 2002, samt til brug for avancefastsættelsen i 2004, jf. punkt 5.3.4 i vejled-

ningen af 28. april 2003, fastsætte hvad Energitilsynet opfatter som et rimeligt 

overskud, jf. EfL § 72, stk. 1.  

 

8. For 2002 vurderes det, at et rimeligt overskud i udgangspunktet ikke bør over-

stige 3 DKK/MWh, svarende til i gennemsnit 8,70% i forrentning før skat af 

egenkapitalen. Ved fastsættelsen af denne forrentning tillægges det betydning, at 

virksomhederne har monopol på kunder med et forbrug under 1 GWh/år, samt 

hvad afkastet er i sammenlignelige brancher med en tilsvarende risiko.  

 

9. For 2004 vurderes det, at et rimeligt overskud fastsættes til 8,00% i forrentning 

før skat af egenkapitalen. I forhold til 2002 tillægges det betydning, at renteni-

veauet på den ene side er faldet, samt at virksomhederne på den anden side ikke 

længere har monopol på kunder med et forbrug under 1 GWh/år. Dog skal den 

fulde markedsåbning dels ses i lyset af små elkunders umiddelbart begrænsede 

incitament til leverandørskifte grundet et relativt lille besparelsespotentiale ved 

leverandørskifte og dels, at virksomhederne fortrinsstilles i konkurrencen i forhold 

til elhandelsselskaberne som følge af ikke ubetydelige samdriftsfordele med den 

koncernforbundne netvirksomhed.  

 

 
AFGØRELSE  
10. Det besluttes,  

 

11. at et rimeligt overskud før skat i 2002, samlet set, i udgangspunktet fastsættes 

til ikke over 3 DKK/MWh, svarende til i gennemsnit 8,70% i forrentning af egen-

kapitalen primo reguleringsåret.  

 

12. at et rimeligt overskud før skat i 2004, samlet set, jf. punkt 5.3.4 i Energitilsy-

nets nye vejledning af 28. april 2003, fastsættes til 8,00% af egenkapitalen primo 

reguleringsåret.  

 

13. at resultatet, der fremgår af notatets tabel 2, danner udgangspunkt for prisregu-

leringen for 2002, og afstedkommer en prisgodkendelse for virksomhederne i de 

tilfælde, hvor sekretariatet ikke efterfølgende foretager en konkret vurdering af 

virksomheden. Efter at afgørelsen er bekendtgjort virksomheden har denne 4 uger 

til at gøre indsigelse, herunder at anmode Energitilsynet om at virksomhedens 

særegne forhold inddrages i prisreguleringen.  
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PRINCIPPER FOR PRISREGULERING 

14. Elforsyningslovens § 72 foreskriver, at Tilsynet skal prisregulere de forsy-

ningspligtige virksomheder. Nedenfor gennemgås dels elforsyningslovens be-

stemmelser, samt dels Tilsynets praksis for, hvordan denne prisregulering skal 

forstås og udmøntes. 

 

Elforsyningslovens prisregulering af forsyningspligtige virksomheder  

 

15. EfL § 69, stk. 1 foreskriver, at "priserne for ydelser fra de kollektive elforsy-

ningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes omkostnin-

ger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, 

andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital".  

 

16. I henhold til EfL § 72, stk. 1 kan "forsyningspligtige virksomheder i deres 

priser som nævnt i EfL 69, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt i for-

hold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af elektricitet og øvri-

ge omkostninger".  

 

17. I bemærkningerne hertil står, at "overskuddet skal fastsættes ud fra en konkret 

vurdering af den enkelte virksomheds effektivitet sammenholdt med de mulighe-

der, som der er for at agere effektivt på markedet. Det forudsættes således, at virk-

somheden agerer effektivt ved køb af elektricitet, og at den herunder afsøger mu-

lighederne for lang- og kortsigtede aftaler og sikrer sig tilstrækkelige reserveleve-

rancer. Endvidere forudsættes det, at virksomhedens egne omkostninger holdes på 

et effektivt niveau". Der henvises til de almindelige bemærkningers pkt. i).  

 

18. Af disse bemærkninger fremgår, at "den pris, som den forsyningspligtige virk-

somhed opkræver for den leverede el hos forbrugerne, fastsættes ved årets start ud 

fra et budget, hvori der indgår fortjeneste til virksomheden. Ved årets slutning 

reguleres avancen, således at den realiserede fortjeneste vil afhænge af den forsy-

ningspligtige virksomheds effektivitet sammenholdt med de muligheder, som der 

er for at agere effektivt på markedet. Formålet hermed er at tvinge fortjenesten 

ned, hvis virksomheden opkræver for høje priser og således beskytte forbrugerne 

mod, at virksomheden gennem sin indkøbspolitik fører værdier over i andre sel-

skaber, fx et elhandelsselskab eller elproduktionsselskab under samme ejer".  

 

19. Der står videre, at "den sektorspecifikke regulering som den nye elforsynings-

lov indebærer, har til formål at overvåge og regulere omsætningsleddet mellem de 

konkurrenceudsatte opgaver og de opgaver, som fortsat løses i et naturligt mono-

pol. Tilsynet med selskaberne skal også medvirke til at sikre, at de værdier i sekto-

ren, som er skabt gennem forbrugerens betaling under det tidligere hvile-i-sig-selv 

princip, forvaltes på en måde, som kommer alle forbrugere til gode".  
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20. I lyset heraf står der i EfL § 46, stk. 4, at "aftaler, som kollektive elforsynings-

virksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncern-

/interesseforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår". Denne 

bestemmelse skal i udgangspunktet sikre, at der ikke sker subsidiering af konkur-

renceudsatte opgaver på bekostning af monopollignende opgaver. Herudover søger 

bestemmelsen at sikre, at de værdier i sektoren, som er skabt gennem forbrugernes 

betaling under det tidligere hvilke-i-sig-selv princip, forvaltes på en måde, som 

kommer forbrugerne til gode.  

 

21. Af EfL § 72, stk. 2 fremgår, at Energitilsynet godkender prisfastsættelsen efter 

anmeldelse, jf. EfL § 76. Godkendelsen kan ledsages af vilkår, herunder om mere 

effektive og billige indkøb af elektricitet.  

22. Endelig fremgår det af EfL § 73, stk. 1, at "de kollektive elforsyningsvirksom-

heders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-72 skal ske efter rimelige ob-

jektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de en-

kelte køberkategorier giver anledning til".  

 
ENERGITILSYNETS PRINCIPPER FOR PRISREGULERING AF FORSYNINGSPLIGTIGE 
ELVIRKSOMHEDER - VEJLEDNING AF 27. OKTOBER 2000 

23. Energitilsynet har udmøntet ovennævnte bestemmelser i en vejledning af 27. 

oktober 2000 (i det følgende benævnt "vejledningen" - se bilag 1) samt afgørelser 

af 17. juni 2002 og 28. oktober 2002. Vejledningen af 27. oktober 2000 bliver med 

virkning for reguleringsåret 2004 erstattet af vejledning af 28. april 2003 (se bilag 

2).  

 

24. Vejledningen af 27. oktober 2000 introducerer en pris- og avancemodel (også 

kaldet den generelle referencepris), som efterfølgende danner udgangspunkt for 

Tilsynets vurdering af, om en konkret virksomhed er effektiv eller ikke effektiv.  

 

25. Pris- og avancemodellen er beskrevet i vejledningens punkt 40-100. Det frem-

går, at i det omfang virksomhedens prissætning, som den fremgår af virksomhe-

dens anmeldte regnskab, afviger fra den af Energitilsynet beregnede referencepris, 

vil der blive tale om en efterregulering i form af ændret avancestørrelse i den efter-

følgende periode.  

 

26. Energitilsynets generelle referencepris, som i udgangspunktet opdeler virk-

somhederne i en effektiv og en ikke effektiv del, forudsætter en indkøbsstrategi, 

hvor virksomheden i det relevante prisområde indkøber 50% på fastprisvilkår til 

den på Nord Pool noterede gennemsnitlige terminspris for reguleringsåret i no-

vember og december måned inden det relevante reguleringsår. De resterende 50% 

forudsættes indkøbt til den gældende spotpris i det relevante reguleringsår. Til 

denne energiomkostning tillægges en profilomkostning (Profilomkostningen af-

spejler, at forbruget typisk er størst i dagtid, hvor elprisen typisk er højest ), samt 

20 DKK/MWh til øvrige omkostninger (disse er defineret i vejledningens afsnit 

63) og 5 DKK/MWh til avance.  

 

27. Den generelle referencepris for Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) er 

hhv. 210,2 og 222,7 DKK/MWh i år 2002. Virksomheder, der har haft en højere 

salgspris end denne referencepris, vil i udgangspunktet få reduceret sin avance, 

mens virksomheder, der har haft en salgspris under referenceprisen, i udgangs-

punktet opnår Energitilsynets prisgodkendelse.  
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28. Af vejledningens punkt 74 og 99 fremgår det dog, at Energitilsynets forvent-

ning til en rimelig avance er 3-5 DKK/MWh. Endvidere fremgår det af punkt 71, 

98 og 106, at Energitilsynet vil inddrage erfaringer omkring afkast af investeret 

kapital i effektivt drevne virksomheder i sammenlignelige brancher og med en 

sammenlignelig risiko. På tidspunktet for vejledningens udarbejdelse var elmarke-

det i sin spæde vorden, og erfaringsgrundlaget var derfor ikke tilstede i større om-

fang.  

 

29. Det fremgår af vejledningens punkt 2, at vejledningen er Energitilsynets gene-

relle udgangspunkt. Sekretariatet vil i tillæg hertil foretage en række konkrete 

vurderinger af enkelte virksomheder. Dette vil dels omfatte virksomheder, der 

oppebærer en avance, der samlet set, er større end Energitilsynets forventning til 

en rimelig avance, jf. afsnit nedenfor, og dels virksomheder, der af andre årsager 

ikke kan anses som værende effektive - f.eks. virksomheder, der evt. ikke har ud-

vekslet ydelser med interesseforbundne virksomheder på markedsvilkår, jf. EfL § 

46, stk. 4.  

 

30. Udfaldet af disse konkrete undersøgelser vil, hvis Tilsynet finder anledning 

hertil, kunne afstedkomme en nedsættelse af den enkelte virksomheds avance for 

2002 og evt. også medføre et egentligt underskud. Dette gælder tillige, såfremt det 

anmeldte grundlag til brug for Tilsynets effektivitetsvurdering skulle vise sig til at 

være mangelfuldt eller fejlbehæftet.  

 

31. Virksomhederne har frem til, at Tilsynets afgørelse er blevet dem gjort be-

kendt, løbende mulighed for at anmode Energitilsynet om, at særegne forhold skal 

indgå i en konkret vurdering af virksomhedens effektivitet. Denne mulighed ophø-

rer 4 uger efter, at virksomheden er gjort bekendt med Energitilsynets afgørelse for 

den enkelte virksomheds prisgodkendelse for 2002.  

 

32. Avancen for 2002 korrigeres for evt. efterregulering vedr. 2001-

prisreguleringen, idet en eventuel negativ efterregulering for 2001 tillægges den 

realiserede avance i 2002, jf. tabel 2.  

 
FASTSÆTTELSE AF ET RIMELIGT OVERSKUD/AVANCE/FORRENTNING FOR FOR-
SYNINGSPLIGTIGE ELVIRKSOMHEDER 

33. Energitilsynet skal til brug for et udgangspunkt i konkrete vurderinger i 2002, 

samt til brug for avancefastsættelsen i 2004, jf. punkt 5.3.4 i vejledningen af 28. 

april 2003, fastsætte hvad Energitilsynet opfatter som et rimeligt overskud, jf. EfL 

§ 72, stk. 1.  

 
ET RIMELIGT OVERSKUD I 2002 

34. I henhold til EfL § 72, stk. 1 kan "forsyningspligtige virksomheder i deres 

priser som nævnt i EfL 69, stk. 1, indkalkulere et overskud, som er rimeligt i for-

hold til omsætningens størrelse og effektiviteten ved indkøb af elektricitet og øvri-

ge omkostninger". Tilsynet har i vejledningens punkt 74 og 99 fastsat, at et rime-

ligt overskud i udgangspunktet er 3-5 DKK/MWh for effektivt drevne virksomhe-

der.  
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35. Reguleringen af 2002 omfatter 30 og 10 forsyningspligtige virksomheder i 

hhv. Vest- og Østdanmark, som havde en nettoafsætning på hhv. 7.151 GWh og 

6.656 GWh. En avance på eksempelvis 4 DKK/MWh beløber sig således til hhv. 

28,6 og 26,6 mio. DKK/år. Virksomhedernes egenkapital primo 2002 var hhv. 

252,0 og 222,5 mio. DKK svarende til en mulig egenkapitalforrentning før skat på 

hhv. 11,3% og 12,0%.  

 

36. Dette niveau for forrentningen skal ses i lyset af forrentningen i tilsvarende 

brancher, jf. også bemærkningerne til EfL § 69, stk. 2, samt vejledningens punkt 

53 og 74. En sammenlignelig branche kan fx være elhandelsselskaberne. Disse 

havde i 2002 en forrentning af egenkapitalen (ultimo 2002) før skat på 2,1%. I 

tillæg hertil har fire ud af otte elhandelsselskaber underskud i 2002, jf. tabel 1.  

 
TABEL 1. REGNSKABSTAL I MIO. DKK FOR ELHANDELSSELSKABER I 2002 

Elhandelsselskab Omsætning 
Resultat før 

skat 
Egenkapital 

Energi Danmark 1.442 10 140 

Elektra 949 -17 84 

Nesa El  830 40 102 

Dan Energi 277 -27 73 

Scanenergi 213 15 86 

Grøn Synergi 70 -9 -3 

Elro Handel 68 -3 3 

Nordjysk Handel n.o. 2 44 

I alt 3.849 11 529 

Kilde: Dagbladet Børsen den 15. april 2003 og selskabernes årsregnskaber.  

 

37. Som supplement hertil ses på pengeinstitutter og realkreditinstitutters forrent-

ning af egenkapitalen. Det skyldes, at disse institutter på den ene side agerer på det 

finansielle marked/børsen og på den anden side agerer over for en række kunder 

ligesom de forsyningspligtige virksomheder.  

 

38. Af Finanstilsynets tal- og statistikdatabase fremgår det, at realkreditinstitutter-

ne i gennemsnit havde en forrentning af egenkapitalen før skat på 8,6% i 2002. 

Pengeinstitutterne (i gruppe 2-3 svarende til Finanstilsynets kategorisering af mel-

lemstore virksomheder) havde en tilsvarende forrentning på 9,7-11,7%. Medianen 

for alle pengeinstitutter, under et, var 9,4%.  
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39. Forsyningspligtige virksomheder er i et vist omfang sikret omkostningsdæk-

ning, jf. EfL § 69, og de forsyningspligtige virksomheders mulige overskud bør 

således ses i lyset af en mindre risiko. For år 2002 gjorde det sig endvidere gæl-

dende, at kunder med et forbrug under 1 GWh/år ikke havde frit leverandørvalg, 

og virksomhederne således havde monopol på kunder med et årsforbrug under 1 

GWh. Da virksomhederne tillige har mulighed for á conto afregning af kunderne 

og dermed kan minimere debitorrisikoen, synes den samlede risiko for virksomhe-

derne ikke at være væsentlig sammenlignet med andre brancher.  

 

40. En nedre grænse for forrentningen synes at være den 1-årige risikofrie rente. 

Den 1-årige rente (CIBOR) faldt fra 3,70% i december 2001 til 3,07% i december 

2002.  

 

41. En forrentning i niveauet 8,6-9,4% - svarende til forrentningen for hhv. real-

kredit- og pengeinstitutter - synes derfor umiddelbart ikke rimelig for de forsy-

ningspligtige virksomheder. Tilsvarende synes en forrentning under den 1-årige 

CIBOR-rente ultimo 2001 på 3,70% ikke rimelig, uagtet det forhold, at elhandels-

selskaberne kun oppebærer en forrentning på 2,1%. Dette skyldes, at forsynings-

pligtige virksomheder som et kollektivt elforsyningsselskab bør have et rimeligt 

incitament til at drive reguleret virksomhed.  

 

42. Videre bør det tillægges betydning, at forsyningspligtige virksomheder er i 

indbyrdes konkurrence med koncernforbundne (net)virksomheder om kapital. En 

avancetildeling til de forsyningspligtige virksomheder, der for branchen som hel-

hed ligger under afkastkravet til koncernforbundne (net)virksomheder, kan derfor 

initiere til en utilsigtet underkapitalisering i forsyningspligtige virksomheder.  

 

43. For de forsyningspligtige virksomheder vil en avance på 3-5 DKK/MWh svare 

til en forrentning af egenkapitalen før skat på 8,7-14,5%, hvilket under hensynta-

gen til virksomhedernes begrænsede risiko synes højt sammenlignet med andre 

brancher, jf. ovenfor.  

 

44. Energitilsynet finder det derfor ikke urimeligt, at et rimeligt overskud før skat i 

2002, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh eller i 

gennemsnit 8,70% forrentning af primo egenkapitalen.  

 
ET RIMELIGT OVERSKUD I 2004 

45. Det fremgår af punkt 5.3.4 i Energitilsynets nye vejledning af 28. april 2003, at 

Energitilsynet i forbindelse med ex post prisreguleringen vil fastsætte forrentnin-

gen for 2004.  

 

46. I forhold til avancefastsættelsen for 2002, jf. ovenfor, har virksomhederne i 

2004 ikke længere monopol på kunder med et forbrug under 1 GWh/år, men på 

den anden side er renteniveauet faldet.  

 

47. Af Nationalbankens statistikdatabase for renter og aktieindeks fremgår, at den 

1-årige rente (12-måneders CIBOR) er faldet fra 3,70% i december 2001 til 2,53% 

i december 2003, hvilket indikerer at avancen - alt andet lige - bør reduceres med 

1,17 procentpoint fra i gennemsnit 8,70% i 2002 til 7,53% i 2004.  
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48. Imidlertid er branchens risiko steget som følge af den fulde markeds-åbning pr. 

1. januar 2003. Det fremgår af elhandelsportalen, www.elpristavlen.dk, at en pri-

vatkunde (2 MWh/år), beroende på den konkrete situation, kan opnå en årlig be-

sparelse på ca. 80-100 DKK ved at skifte fra den absolut dyreste til den absolut 

billigste elleverandør.  

 

49. Analyser foretaget af Deloitte & Touche af 28. november 2002 og PLS Ram-

bøll for Morgenavisen Jyllands Posten den 21. oktober 2002 viser, at en sådan 

beskeden besparelse ikke kan forventes at få kunderne til at skifte elleverandør i 

større omfang.  

 

50. Endvidere bør det tillægges betydning, at forsyningspligtige virksomheder i et 

ikke ubetydeligt omfang drager nytte af samdriftsfordele (f.eks. samfakturering, 

fælles call-/kundecenter m.m.) med det koncernforbundne netselskab, hvilket bed-

restiller virksomhederne i konkurrencen med ikke-koncernforbundne elhandelssel-

skaber.  

 

51. I det lys synes det ikke urimeligt, at overskuddet, samlet set, for 2004 nedsæt-

tes til 8,00%.  

 

52. Den samlede avance/forrentning i 2004, jf. punkt 5.3.4 i Energitilsynets nye 

vejledning af 28. april 2003, fastsættes således til en forrentning før skat på 8,00% 

af virksomhedens primo egenkapital. Egenkapitalen opgøres som aktiekapital, evt. 

overkurs og evt. overført resultat fra tidligere år. Evt. dagsværdireguleringer fra 

elhandels- og/eller valutakontrakter m.v. indgår i udgangspunktet ikke i egenkapi-

talforrentningsgrundlaget.  

 
PRISREGULERING 2002 

53. En række virksomheder er med virkning fra 1. januar 2002 gået sammen i 

større enheder. Således indgår Kaas Forsyning og Pandrup Forsyning i BOE. 

Energi Horsens Forsyning, ESS Forsyning og NRGI er gået sammen i Forsyning 

A/S. ViBra-El, Østjysk Energi Forsyning og Galten Elværk Forsyningspligt indgår 

i Lokalenergi Forsyning. Endelig indgår Holstebro Forsyningspligt, Vinderup El-

forsyningspligtvirksomhed og Struer Forsyning Forsyningspligt i Scanenergi El-

salg.  

 

54. Virksomheder, der er fusioneret ind i andre virksomheder indgår med eventu-

elle efterreguleringer for 2001 i den fortsættende virksomhed.  

 

55. Af de 40 virksomheder falder fire og to virksomheder i hhv. Vest- og Østdan-

mark ud som værende ikke effektive, jf. tabel 2. I det omfang disse virksomheders 

avance overstiger Energitilsynets prisreference skal virksomhedernes avance i 

udgangspunktet reduceres tilsvarende.  

 

56. Den samlede prisregulering udmønter sig i en negativ prisregulering på i alt 

1,2 mio. DKK, jf. tabel 2. Viborg Forsyning, Frederikshavn Forsyning, Konger-

slev Elforsyning, Korsør Kommunale Elforsyning og Frederiksberg Forsyning 

skal således reducere næste års priser med den angivne efterregulering.  
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57. Energitilsynet har til brug for en videre belysning af virksomhedernes effekti-

vitet som et supplement tillige foretaget en benchmarking af virksomhederne for-

delt efter disses samlede omkostninger, jf. tabel 3.  

 

58. En benchmarking fordelt efter virksomhedernes samlede omkostninger illu-

strerer et noget andet billede. Således falder otte virksomheder i Vestdanmark og 

en virksomhed i Østdanmark dårligere ud end Energitilsynets omkostningsreferen-

ce (svarende til ovennævnte prisreference fratrukket avance på 5 DKK/MWh).  

 

59. Havde Scanenergi Elsalg og Elgas Forsyning i Vestdanmark samt Nordvest 

Forsyning A/S i Østdanmark valgt ikke at tage betydelige tab i 2002, ville disse 

virksomheder tillige have faldet ud som ikke effektive virksomheder uden mulig-

hed for at oppebære en avance.  

 

60. Scanenergi Elsalg ville således sammen med Viborg Forsyning, Frederikshavn 

Forsyning og Kongerslev Elforsyning have været ikke effektive to år i træk.  

 

61. Omvendt fremgår det, at Frederiksberg Forsyning alene falder ud som en ikke 

effektiv virksomhed grundet at virksomheden har oppebåret en avance på 31,39 

DKK/MWh eller ca. ti gange over den af Energitilsynet fastsatte størrelse for et 

rimeligt overskud.  

 

62. Samlet set har 21 virksomheder en avance, der overstiger 3 DKK/MWh, og 13 

virksomheder har en avance over 5 DKK/MWh.  
 
TABEL 2. BENCHMARKING AF VIRKSOMHEDERNE EFTER GNS. SALGSPRISER  

Virksomhed Afsæt-
ning 

Mwh 

Gns. 
Pris  

DKK/ 

MWh 

Øvrige 
omkost-

kost-

ninger 
DKK/ 

MWh 

Realise-
ret  

avance 

DKK/ 
MWh 

Efter- 
regule-

ring 

for 
2001 

DKK/ 

MWh 

Avance 
inkl. 

efter- 

regule-
ring 

for 

2001 
DKK/ 

MWh 

Endelig 
efter- 

regule-

ring  
for  

2002 

DKK/ 
MWh 

Endelig 
efterre-

gulering  

for  
2002 

DKK 

Hornum Elforsyning 1.978 140,58 -32,44 5,00  5,00   

Aars Elforsyning 15.166 163,19 1,00 4,69  4,69   

Tårs Elforsyning 3.500 181,84 35,09 5,52  5,52   

Nibe Elforsyning 

Elsalg 
7.571 184,10 15,66 0,44  0,44   

Ærø Elforsyning 

Elsalg 
19.621 188,94 18,94 4,09  4,09   

Hirtshals Elforsy-

ningsselskab A/S 
9.479 189,70 17,84 16,76  16,76   

Dania Forsyning 937 190,01 8,88 -0,80  -0,80   

Sydvest Energi For-

syning A/S 
729.414 192,79 6,72 -0,48  -0,48   

Lokaleenergi Forsy-
ning 

413.025 193,01 19,96 -3,25  -3,25   

Energi Hobro Forsy-

ning A/S 
31.117 193,96 25,96 2,23  2,23   

SEF  
Forsyning A/S 

104.817 194,29 15,04 -0,30  -0,30   

TRE-FOR Elforsy-

ning 
508.663 195,33 8,74 3,44  3,44   

Energi Randers 
Forsyningspligt A/S 

107.408 198,03 30,19 1,86  1,86   
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Elro Forsyning 235.955 201,56 21,64 0,24 -3,94 4,18   

Thy-Mors Energi 

(Nordthy Energi) 
94.503 204,74 9,36 4,07 -1,55 5,62   

Scanenergi Eksalg 845.508 204,97 26,29 -11,03 -0,88 -10,15   

Ideelle A/S 55.646 205,08 27,85 1,65  1,65   

Sæby Forsyning-

spligt 
17.175 205,16 20,35 -4,31  -4,31   

Energi Midt Forsy-

ning 
658.381 206,52 15,30 6,04  6,04   

Energi Nord Forsy-

ning A/S 
699.986 206,53 23,95 9,15  9,15   

BOE  

Forsyning A/S 
114.439 206,61 15,77 4,68  4,68   

Forsyning A/S 
1.157.8

01 
207,51 19,80 3,45  3,45   

Energi Fyn 399.836 208,51 22,27 6,12  6,12   

Elgas Forsyning 368.000 209,05 29,80 -14,65  -14,65   

AKE Forsyning A/S 197.281 209,79 11,73 0,82  0,82   

HHE Forsyning 66.766 210,02 17,03 -1,92  -1,92   

NOE Energi A/S 139.433 213,19 18,42 -1,15  -1,15 0,00 0 

Viborg Forsyning 74.636 214,56 33,62 10,27 -3,80 14,07 -4,36 
-

325.689 

Frederikshavn Forsy-

ningspligt 
68.311 214,70 24,70 1,16  1,16 -1,16 -79.241 

Kongerslev Elforsy-

ning 
3.102 223,55 21,72 6,20 -9,60 15,80 -13,35 -41.398 

I alt 

Vestdanmark/ 
DK1 

7.149.4

55 
198,59 17,71 2,00 -3,96 2,66 -4,72 

-

446.327 

         

Nordvest  

Forsyning A/S 
705.278 196,36 27,33 -41,42  -41,42   

Hillerød Energi A/S 71.106 207,55 25,55 -5,40  -5,40   

KE Kunde A/S 
1.334.1

06 
209,59 21,34 18,32 10,34 7,98   

Roskilde Energi A/S 98.948 209,73 15,95 6,88  6,88   

NESA Forsyning 
2.659.0

00 
214,03 22,94 3,01  3,01   

Helsingør Forsyning 77.800 215,54 19,96 8,34 -1,06 9,40   

Østkraft Forsynings-

pligt A/S 
159.356 216,31 25,06 -0,11  -0,11   

SEAS Strømmens 

Elforsyning 

1.320.0

96 
217,92 24,31 5,60 15,38 -9,78   

Korsør Kommunale 

ELforsyning 
37.131 223,76 26,17 10,75  10,75 -1,06 -39.284 

Frederiksberg Forsy-

ning 
193.223 226,52 23,80 31,39  31,39 -3,82 

-

737.238 

I alt 

Østdanmark 

/DK/2 

6.656.0
44 

213,73 23,24 3,74 8,22 1,27 -2,44 
-

776.522 

Gul: Virksomheder var ikke effektive i 2002. 
Grå: Virksomheder var ikke effektive i 2001, jf. afgørelse af 28. oktober 2002 og dennes tabel 1. 

Grøn: Virksomheder har øvrige omkostninger, der overstiger 20 DKK/MWh.  
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Tabel 3. Benchmarking af virksomhederne efter omkostninger  

Virksomhed 
Afsætning 

i MWh 

Samlede 

omkostninger 
DKK/MWh 

Øvrige 

Omkostninger 
DKK/MWh 

Hornum El-Forsyning 1.978 135,58 -32,44 

Aars El-Forsyning 15.166 158,51 1,00 

Hirtshals El-forsyningsselskab A/S 9.479 172,94 17,84 

Tårs Elforsyning 3.500 176,32 35,09 

Nibe Elforsyning Elsalg 7.571 183,66 15,66 

Ærø Elforsyning Elsalg 19.621 184,86 18,94 

Dania Forsyning 937 190,80 8,88 

Energi Hobro Forsyning A/S 31.117 191,74 25,96 

TRE-FOR El-forsyning 508.663 191,89 8,74 

Sydvest Energi Forsyning A/S 729.414 193,27 6,72 

SEF Forsyning A/S 104.817 194,58 15,04 

Energi Randers Forsyningspligt A/S 107.408 196,17 30,19 

Lokalenergi Forsyning 413.025 196,26 19,96 

Gennemsnitlig samlet omkostning  196,59  

Energi Nord Forsyning A/S 699.986 197,37 23,95 

Energi Midt Forsyning 658.381 200,48 15,30 

Thy-Mors Energi (Nordthy Energi) 94.503 200,67 9,36 

Elro Forsyning 235.955 201,32 21,64 

BOE Forsyning A/S 114.439 201,93 15,77 

Energi Fyn 399.836 202,39 22,27 

Ideelle A/S 55.646 203,43 27,85 

Forsyning A/S 1.157.801 204,06 19,80 

Viborg Forsyning 74.636 204,30 33,62 

Tilsynets referenceomkostning for DK1  205,20  

AKE Forsyning A/S 197.281 208,97 11,73 

Sæby Forsyningspligt 17.175 209,47 20,35 

HHE Forsyning 66.766 211,94 17,03 

Frederikshavn Forsyningspligt 68.311 213,54 24,70 

NOE Energi A/S 139.433 214,35 18,42 

Scanenergi Elsalg 845.508 216,01 26,29 

Kongerslev Elforsyning 3.102 217,34 21,72 

Elgas Forsyning 368.000 223,70 29,80 

I alt Vestdanmark/DK1 7.149.455 196,59 17,71 

KE Kunde A/S 1.334.106 191,27 21,34 

Frederiksberg Forsyning 193.223 195,12 23,80 

Roskilde Energi A/S 98.948 202,85 15,95 

Helsingør Elforsyning 77.800 207,20 19,96 

Gennemsnitlig samlet omkostning  209,66  

NESA Forsyning 2.659.000 211,03 22,94 

SEAS Strømmens Elforsyning 1.320.096 212,32 24,31 
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Hillerød Energi A/S 71.106 212,95 25,55 

Korsør Kommunale Elforsyning 37.131 213,01 26,17 

Østkraft Forsyningspligt A/S 159.356 216,43 25,06 

Tilsynets referenceomkostning for DK2  217,70  

Nordvest Forsyning A/S 705.278 234,39 27,33 

I alt Østdanmark/DK2 6.656.044 209,66 23,24 

Gul: Virksomheder ville ikke være effektive i 2002, hvis benchmarkingen skete på baggrund af omkostninger. 

Grå: Virksomheder var ikke effektive i 2001, jf. afgørelse af 28. oktober 2002 og dennes tabel 1. 

Grøn: Virksomheder har øvrige omkostninger, der overstiger 20 DKK/MWh. 


