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RESUMÉ 
1. Notatet er en orientering fra Energitilsynets sekretariat om elprisudviklingen for 

oktober kvartal 2002.  

 

2. Mest markant er at spotpriserne er steget meget i oktober kvartal især i Østdan-

mark. Nordpool spotpriserne er således i Østdanmark steget med over 30 øre (200 

pct.) og i Vestdanmark er de steget med 10 øre (50 pct.). Stigningen skyldes at de 

små vandreserver i Norge og Sverige presser priserne op.  

 

3. Nettopriserne (prisen ekskl. moms og afgifter) er for husholdningerne steget 

med 0,5 øre og virksomhedernes elpris er steget med ca. 4,5 øre fra 2-4. kvartal. I 

januar måned steg husholdningernes elpris med 4,5 øre i forhold til 4. kvartal og 

virksomhedernes elpris steg med 6 øre i forhold til 4. kvartal  

 

4. For de små kunder er el på markedsvilkår i januar steget med ca. 10 øre i for-

hold til et gennemsnit af året (2002). Når gennemslaget fra spotpriserne til el på 

markedsvilkår ikke er højere skyldtes det blandt andet at de forsyningspligtige 

elselskaber har sikret deres indkøb gennem året vha. terminskontrakter på bla. den 

nordiske elbørs Nordpool.  

 

BEGRUNDELSE 
5. Elprisstatistikken er opgjort for april til januar måned 2002. Den seneste udvik-

ling i elprisen før afgifter og moms fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Nettopris for elektricitet 1-4 kvartal 2002 

 

Hus- 

holdnin-

ger 

Små 

Virksom- 

heder 

Store 

Virksom- 

heder 

Virksom- 

heder i 

Gns. 

Nordpool 

Spotpris 

Vest 

Nordpool 

Spotpris 

Øst 

1.kvt     16,4 16,6 

2.kvt 65,6 48,5 40,1 44,1 15,6 14,5 

3.kvt 65,6 47,6 37,0 42,7 17,7 17,4 

4.kvt 66,1 51,6 43,2 48,8 26,8 36,4 

Januar 

2003 
70,6 57,4 49,5 54,9   

Anm.: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.  
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6. Spotpriserne er steget meget især i Østdanmark . Fra 2. kvartal til 4. kvartal er 

spotpriserne i Østdanmark således mere end fordoblet. Dette er en følge af at de 

små vandreserver i Norge og Sverige presser priserne op. De stigende spotpriser 

har haft et vist gennemslag på forbrugerpriserne, jf. tabel 1 og tabel 3 (udviklingen 

i el på markedsvilkår).  

 

7. Fra 2-4 .kvartal er husholdningernes elpris steget med ca. 0,5 øre og virksomhe-

dernes elpris er steget med ca. 4,5 øre. I januar måned steg husholdningernes elpris 

med 4,5 øre i forhold til 4. kvartal og virksomhedernes elpris steg med 6 øre i for-

hold til 4. kvartal.  

 

8. For de små kunder, der har årlig afregning, svarer det til at systemansvaret hol-

der forholdet mellem markedsel og prioriteret el til fast pris konstant igennem et 

kalenderår. For virksomheder, der har hyppigere afregning, skifter andelen fra 

måned til måned. Faldet i virksomhedernes elpris frem til august afspejler at ande-

len af prioriteret el har været faldende fra april til august. Fra august til december 

har virksomhedernes priser og prioriteret andel været stigende. 

 
DE ENKELTE ELEMENTER I ELPRISEN 

9. Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, 

og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, 

hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.  

 

10. Markedsdelen er el købt på markedsvilkår bl.a. på den nordiske el børs Nord-

pool. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.  

 

11. Aftagerpligtig er den ved lov prioriterede el fra vedvarende energikilder som fx 

vindmøller. Fordelingen på markedsel og aftagerpligtig el er fastsat centralt af de 

system ansvarlige selskaber (Eltra og Elkraft) og varierer fra måned til måned for 

erhvervsvirksomheder.  

 

12. Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostnin-

ger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for di-

stribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO 

der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt 

udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store 

kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på 

et højere og billigere spændingsniveau.  

 

13. Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger 

der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør største delen af elprisen for hus-

holdningerne.  

 

14. Den elpris husholdninger og virksomheder må betale for markedsdelen og 

aftagerpligtig el, sker imidlertid efter en sammenvejning for procentsatsen for 

miljøvenlige el, jf. tabel 2. Procentsatsen er centralt fastsat og varierer over måne-

der og landsdele.  
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15. Elprisstatistikken på kvartaler og fordelt på omkostninger samt husholdninger 

og erhverv fremgår af tabel 2 nedenfor. 

 
TABEL 3. UDVIKLING I ELPRISENS OMKOSTNINGER PÅ KUNDETYPER 2-4. KVAR-
TAL 2002 

 
Hus- 

holdninger 

Små
1) 

virksom- 

heder 

Store
1) 

virksom- 

heder 

Virksom- 

heder i gns. 
1)

 

I alt 

Abonnement  

2.kvartal 13,2 0,7 0 0,0 3,9 

3.kvartal 13,3 0,5 0 0,0 3,9 

4.kvartal 13,3 0,5 0 0,0 3,9 

Januar 2003 13,0 0,5 0 0,0 3,8 

Markedsdel
2)

  

2.kvartal 12,4 12,6 10,3 10,3 11,0 

3.kvartal 12,3 13,8 11,4 11,4 11,7 

4.kvartal 12,7 11,8 11,5 11,5 11,9 

Januar 2003 19,0 16,0 16,1 16,1 16,1 

Aftagerpligtig  

2.kvartal 17,0 15,2 11,8 15,1 15,7 

3.kvartal 17,0 12,4 9,0 12,3 13,6 

4.kvartal 17,0 17,4 15,1 18,3 17,9 

Januar 2003 16,1 20,4 17,1 20,3 19,1 

Netbetaling  

2.kvartal 22,9 19,9 17,1 18,6 19,9 

3.kvartal 22,9 20,9 16,5 18,9 20,1 

4.kvartal 23,0 20,9 16,6 19,0 20,2 

Januar 2003 22,5 20,5 16,4 18,5 19,7 

Nettopris  

2.kvartal 65,7 48,5 39,3 44,1 50,4 

3.kvartal 65,6 47,6 36,9 42,7 49,4 

4.kvartal 66,0 51,6 43,2 48,9 53,9 

Januar 2003 70,6 57,4 49,5 54,9 59,5 

Moms og afgif-

ter 
 

2.kvartal 99,7 10 0,4 7,7 34,7 

3.kvartal 99,7 10 0,4 7,7 34,7 

4.kvartal 99,8 10 0,4 7,7 34,7 

Januar 2003 100,9 10 0,4 7,7 35,0 

I alt  

2.kvartal 165,3 58,5 39,7 51,9 85,1 

3.kvartal 165,3 57,6 37,4 50,4 84,1 

4.kvartal 165,8 61,6 43,6 56,6 88,6 

Januar 2003 171,5 67,4 49,9 62,7 94,6 
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Note 1: Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. 

Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virk-

somhedsstørrelser  
Note 2 : For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til 

årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotpri-

sen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.  

 

16. Abonnement og netbetaling i alt fremgår at have været stort set uændrede over 

2-4. kvartal. For netbetaling skal man dog være opmærksom på at der for virk-

somhederne er tale om små men modsatrettede bevægelser i omkostningerne for 

netbetaling for de små virksomheder og de helt store virksomheder. For de små 

virksomheder stiger netbetaling med 1 øre i 2-4. kvartal omvendt falder netbeta-

lingen for de helt store virksomheder med 0,5 øre i 2-4. kvartal.  

 

17. Nettoprisen for virksomhederne i alt ser i tabel 2 ud til stort set at følge udvik-

lingen i den den aftagerpligtige el. Den aftagerpligtige el i alt er steget med 2 øre i 

2-4. kvartal. Dette er især en følge af den prioriterede andel har været stigende 

siden august måned.  

 

18. Nettoprisudviklingen fra 4. kvartal til januar måned skyldes hovedsaglig stig-

ninger i priserne på el på markedsvilkår.  

 

19. Det bemærkes at el på markedsvilkår vejere tungere i den samlede elpris for 

husholdningener.,bla. på grund af moms og afgifter, end det gør for virksomheder. 

El på markedsvilkår udgør således 8 pct. af den samlede elpris for husholdninger-

ne men 20 pct. af den samlede elpris for virksomhederne.  

 
EL PÅ MARKEDSVILKÅR 

20. Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 3. Det er udviklingen 

i el på markedsvilkår der i seneste måneder har får forbrugerpriserne til at stige. 

 
TABEL 4. EL PÅ MARKEDSVILKÅR FRA JANUAR TIL DECEMBER MÅNED 

 
Hus- 

holdnin-

ger 

Små 

virksom- 

heder 

Nordpool 

Spotspris 

Vest 

Nordpool 

Spotpris 

Øst 

Nordpool 

Forward 

2003 

Januar   17,5 20,1 17,4 

Februar   14,9 15,2 16,5 

Marts   14,1 13,9 15,4 

April 19,4 18,4 16,4 16,6 15,8 

Maj 19,4 18,3 13,4 11,9 16,5 

Juni 19,4 18,9 17,0 15,0 16,6 

Juli 19,2 18,7 14,4 14,1 15,6 

August 19,1 18,6 17,5 18,4 16,4 

September 19,4 18,8 21,3 19,8 17,0 

Oktober 19,3 18,8 22,1 23,6 17,8 

November 19,3 18,8 26,6 32,1 19,9 

December 20,5 20,0 31,6 53,4 28,6 

Året 2002, gns 19,4 18,8 18,9 21,2 17,8 

Januar 2003 29,8 29,3    

Note : Forbrugerstørrelserne er : husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.  
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21. El på markedsvilkår er en del af den samlede elpris. Det er den del af elprisen 

hvor der kommer frit valg fra den 1.1 2003. Fra det tidspunkt vil de almindelige 

elkunder få tilbud om nye leverandører.  

 

22. Det fremgår af tabel 3, at at el på markedsvilkår for de mindste forbrugere i 

januar er steget med ca. 10 øre i forhold til gennemsnittet for 2002. Når gennem-

slaget fra spotpriserne til el på markedsvilkår ikke er større skyldes det blandt at de 

forsyningsligtige elselskaber har sikret deres indkøb gennem året vha. terminskon-

trakter på den nordiske elbørs Nordpool.  

 

23. Endelig fremgår af tabel 3 at elindkøb på terminskontrakter for år 2003 også 

har oplevet en prisstigning de seneste par måneder. Prisstigningen på terminskon-

trakt er dog ikke af samme størrelse som den har fundet sted på spotmarkedet. 


