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RESUME 
1. KE Kunde har bedt om en afklaring af hvorvidt selskabets uudnyttede avance 

for 2001 kan og i givet fald skal indregnes i priserne for 2002 og fremover.  

 

2. I alt 35 af selskaberne har ved at holde deres priser under tilsynets referencepris 

undladt at indregne en uudnyttet avance i 2001.  

 

3. Selskaberne henviser specifikt til afsnit 83 i Vejledningen om de forsyningsplig-

tige elselskaber af 27.oktober 2000. Her står der at, at virksomheder, der har op-

krævet en mindre pris, end den kunne ved effektiv drift, kan indregne difference 

som en højere avance i den kommende periode.  

 

4. Vejledningen lægger dog op til, at tilsynet ved effektivitetsvurderingen altid kan 

foretage et individuelt skøn. De centrale afsnit er afsnittene 76 og 88.  

 

5. Afsnit 76 og 88 begrænser ikke tilsynets individuelle skøn til situationer, hvor 

forhold uden for virksomhedens indflydelse øger omkostningerne. Endvidere øn-

sker Energitilsynet at behandle kapitaltab og kapitalgevinster i forbindelse med 

elhandelsstrategien ens. Derfor vurderer tilsynet, at for at tillade indregning af en 

uudnyttet avance i næste års priser vil det kræve dokumentation for, at reducerede 

elindkøbsomkostninger stammer fra mere effektive elindkøb og ikke skyldes en i 

bakspejlet heldig handelsstrategi.  

 

6. Forsyningspligt selskaberne skal behandles symmetrisk dvs. når Energitilsynet 

kompenserer selskaber med høje priser så skal Energitilsynet sikre at lave priser, 

der alene skyldes en i bakspejlet heldig handelsstrategi ikke kan resultere i et til-

godehavende.  
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7. Det er ressourcekrævende at afprøve handelsstrategier for samtlige effektive 

selskaber. KE Kunde er blevet valgt ud fordi de selv har rettet henvendelse til 

Energitilsynet om indregning af tilgodehavende i 2002 og fremover. Et princip 

kun her være at man kun efterprøver handelsstrategier for selskaber der henvender 

sig til Energitilsynet med henblik på at indregne tilgodehavender i efterfølgende 

perioder.  

 

8. Energitilsynet vurderer at KE Kunde har et tilgodehavende. Tilgodehavendet 

fremkommer, fordi salgsprisen ligger under referenceprisen og fordi en afprøvning 

af KE Kundes handelsstrategi viste, at de ikke kunne have foretaget deres indkøb 

billigere end salgsprisen.  

 

AFGØRELSE 
9. Energitilsynet godkender forsyningspligtige virksomheders prisfastsættelse, jf. 

Elforsyningslovens § 72.  

 

10. Det indstilles, at det meddeles KE Kunde, at en opgørelse af KE Kundes ind-

købsomkostninger i 2001 vurderes af betyde, at KE Kunde har et regulatorisk til-

godehavende på 13,8 mio. kr. Vurderingen sker med hjemmel i Elforsyningslo-

vens §72 og under hensyntagen til Energitilsynets vejledning af 27. oktober 2000.  

 

SAGSFREMSTILLING 
11. KE Kunde har bedt om en afklaring af hvorvidt selskabets uudnyttede avance 

for 2001 kan og i givet fald skal indregnes i priserne for 2002. En række andre 

forsyningspligtige elselskaber har telefonisk rejst samme spørgsmål.  

 

12. KE Kunde har i 2001 haft gennemsnitlige salgspriser på 16,9 øre/kWh, hvilket 

er 1,9 øre/kWh under tilsynets referencepris for Østdanmark i 2001 på 18,8 

øre/kWh. Referenceprisen udgør tilsynets bud på en kilowatt-time el i en effektiv 

drevet forsyningspligtvirksomhed, jf. vejledningen af 27. oktober 2000[1]. Energi-

tilsynet har på den baggrund godkendt KE Kundes priser og det heri indkalkulere-

de overskud for 2001, jf. orienteringsnotat af 28. oktober 2002[2].  

 

13. KE Kunde henviser i deres forespørgsel til afsnit 83 i Vejledning om forsy-

ningspligtige elvirksomheder af 27. oktober 2000. I afsnit 81 til 83 hedder det om 

efterreguleringen på basis af effektivitetssammenligningen:  

”81. En eventuel efterregulering overfor virksomhedens kunder fastlægges som 

differencen mellem referencepris og anvendt pris.  

(4) R = Preference - Pregnskab (øre pr. kWh)”  

”82. Hvis den af Energitilsynet fastlagte efterregulering (R) er mindre end nul, og 

virksomheden dermed har taget en højere pris, end hvad der er forenelig med om-

kostninger ved en normal, effektiv drift, skal virksomheden have reduceret sin 

avance. Det sker ved, at der forlods foretages en reduktion i virksomhedens avance 

i den efterfølgende periode svarende til efterreguleringen (R). Herved bliver for-

brugerpriserne pr. kWh i den kommende periode tilsvarende lavere.”  

”83. Hvis den fastlagte efterregulering omvendt er større end nul og virksomheden 

har opkrævet en mindre pris end den kunne ved effektiv drift, kan virksomheden 

indregne differencen som en højere avance i den kommende periode.”  

 

typo3/#_ftn1
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14. Derfor mener KE Kunde sig berettiget til at indregne den mindre pris på 1,9 

øre/kWh forlangt i 2001 sammenlignet med referenceprisen i priserne for 2002. 

Med en omsat mængde på 1,3 mio. MWh i 2001 svarer det til et regulatorisk til-

godehavende på 25,2 mio. kr.  

 

BEGRUNDELSE 
LOVEN OG VEJLEDNINGEN 

15. I effektivitetsreguleringen af de forsyningpligtige virksomheder er det ikke 

forudsat, at selskaber skal kunne fordele overskud og underskud over flere regn-

skabsår. Lovens § 72, stk. 1, omtaler alene, at forsyningspligtselskaberne kan ind-

kalkulere et overskud og at dette skal være rimeligt i forhold til selskabets effekti-

vitet.  

 

16. I modsætning hertil foreskriver indtægtsrammereguleringen af netselskaberne 

nøje, hvordan uudnyttede effektiviseringsgevinster i indeværende år vil kunne 

indregnes i næste års priser. Denne praksis svarer til det tidligere hvile-i-sig-selv 

regime, hvor det ikke var et krav, at energiselskabernes regnskaber skulle balance-

re på årsbasis. Overdækning og underdækning af de tilladelige omkostninger kun-

ne videreføres til næste års regnskab.  

 

17. Forskellen kan forklares med, at salget af el langsomt er blevet liberaliseret 

siden vedtagelsen af elforsyningsloven. Fra d. 1. januar 2003 vil alle slutbrugere 

have frit leverandørvalg. Forsyningspligtselskabernes prissætning er herefter un-

derkastet et almindeligt konkurrencetryk. Følgelig giver det ikke mening at tillade 

forsyningspligtselskaberne i et regnskabsår at belønne forbrugerne med lave priser 

mod at forpligte de selvsamme forbrugere til at betale en højere pris næste år. I et 

frit elmarked vil dette ikke være muligt.  

 

18. Energitilsynet har med udgangspunkt i elforsyningslovens § 72, stk. 1, udvik-

let en prisloftmodel, benævnt referenceprismodellen, som er beskrevet i Vejled-

ning om forsyningspligtige elvirksomheder af 27. oktober 2000. Modellen gør 

Energitilsynet i stand til at vurdere hvilke forsyningspligsselskaber, der har ageret 

effektivt og hvilke der har ageret ineffektivt.  

 

19. Vejledningen foreskriver, at effektivitetsvurderingen foretages ved at sammen-

ligne forsyningspligtsselskabets gennemsnitlige årlige salgspris med en beregnet 

referencepris. Vejledningen forudsætter imidlertid, at referenceprisen alene er 

rammen for effektivitetsvurderingen. I afsnit 76 står der:  

”76. Ud fra sammenligningen mellem virksomhedens prissætning og den beregne-

de referencepris fastlægger Energitilsynet en realiseret avance og en efterregule-

ring af avancen. Rammen for referenceprisen og dermed avancen er ens for alle 

virksomheder. Referenceprisen for den enkelte virksomhed afspejler dog en kon-

kret vurdering af virksomhedens kunde- og afsætningsstruktur."  
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20. Endvidere hedder det i afsnit 88 om den individuelle vurdering af selskabernes 

effektivitet:  

”88. Energitilsynet skal understrege, at modellen er tilsynets udgangspunkt for 

pris- og avancereguleringen af de forsyningspligtige virksomheder. Energitilsynet 

kan anlægge en konkret vurdering overfor den enkelte virksomheds effektivitet, 

især i tilfælde, hvor en virksomhed kan godtgøre, at særlige forhold uden for virk-

somhedens indflydelse øger omkostningerne.”  
 
EFTERREGULERING AF OVERSKUD FOR 2001 

21. Energitilsynet har med henvisning til afsnit 88 inddraget den enkelte forsy-

ningspligtselskabs handelsstrategi ved effektivitetsvurderingen af selskaber med 

priser over referenceprisen, jf. tilsynsafgørelsen af 17. juni 2002[3]. Det skyldes, 

at lovgivningen ikke eksplicit tager stilling til om kapitalgevinster- og tab i forbin-

delse med handel af prissikringsinstrumenter skal medtages i effektivitetsvurde-

ringen. Loven anfører blot, at effektivitetsvurderingen skal basere sig på de mulig-

heder, som selskabet har haft for at agere på markedet.  

 

22. Et selskab kan eksempelvis have indgået en fastpriskontrakt på levering af el 

til 18 øre/kWh, hvor den faktiske spotpris viser sig at blive 16 øre/kWh. Ud fra en 

alternativbetragtning er elektriciteten som selskabet har på ”lager” 16 øre/kWh 

værd, selvom man reelt har betalt 18 øre/kWh. Selskabet har altså realiseret et 

kapitaltab på 2 øre/kWh på fastpriskontrakten. Da elmarkedet er præget af betyde-

lige prisfluktuationer, er sådanne kapitalgevinster- og tab ikke unormale.  

 

23. Derfor tilpassede Energitilsynet på sit møde d. 17. juni 2002 referenceprismo-

dellen så man ved efterreguleringen af forsyningspligtselskaberne for 2001 har 

taget hensyn til de dyre selskabers handelsstrategi. På mødet besluttede Energitil-

synet, at undlade at regulere disse selskaber på baggrund af de faktiske salgspriser. 

I stedet har Energitilsynet kompenseret selskaberne med for høje priser for doku-

menterbare højere elindkøbsomkostninger der skyldes en anderledes handelsstra-

tegi end forudsat i tilsynets modelportefølje.  

 

24. Konkret har Energitilsynet udregnet en individuel referencepris for selskaber 

med priser over den generelle referencepris. Den individuelle referencepris kan 

udtrykkes ved den generelle referencepris og prisforskellen der følger af en ander-

ledes handelsstrategi end forudsat i modelporteføljen, jf. formel 1-3. Prisforskellen 

udtrykker det kapitaltab selskaberne har lidt ved at følge deres egen handelsstrate-

gi i stedet for det forudsatte i modelporteføljen.  
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25. Hvor Cel omfatter omkostninger til elindkøb, Cøvrige omfatter øvrige om-

kostninger som administration, transaktionsomkostninger afskrivninger og netto-

renteudgifter og Cforrentning er virksomhedens resultat. Alle variabler er omreg-

net til øre/ solgt kWh.  

 

26. Det skal understreges, at tilsynet har udregnet elindkøbsomkostningerne på 

baggrund af den fulgte handelsstrategi og markedsbaserede priser fra den nordiske 

elhandelsbørs Nordpool. Det er således alene forhøjede elindkøbsomkostninger, 

der skyldes en anderledes handelsstrategi end forudsat i modelporteføljen, som 

Energitilsynet har kompenseret selskaberne for. Forhøjede elindkøbsomkostninger 

der skyldes at man har valgt en dyr grossist, er selskaberne ikke blevet kompense-

ret for.  

 

27. Afsnit 88 fremhæver, at Energitilsynet kan tage individuelle hensyn ved effek-

tivitetsvurderingen, især hvis forhold uden for selskabets indflydelse øger omkost-

ningerne. Imidlertid er det ikke i strid med afsnit 88 eller elforsyningslovens § 72, 

stk. 1, tilsvarende at skærpe effektivitetsvurderingen, hvis der er individuelle for-

hold, der taler herfor. Det kunne være hvis engangsindtægter er blevet brugt til at 

hold lave priser. Eller hvis handelsstrategien har resulteret i billigere elindkøb end 

forudsat i referenceprisen.  

 

28. Ved efterreguleringen af selskaberne overskud for 2001 har Energitilsynet dog 

valgt generelt kun at tage hensyn til det fordyrende element af en anderledes han-

delsstrategi. Selskaber, der ifølge Energitilsynets beregninger kunne have købt 

billigere ind, er ikke blevet straffet herfor, idet referenceprisen fortsat har været 

undergrænsen for hvor billigt tilsynet vurderede det muligt at sælge el i 2001.  

 

29. Eksempelvis har ELRO i Randers anmeldt gennemsnitlige salgspriser på 19,5 

øre/kWh for 2001. Dette er 0,4 øre/kWh højere end referenceprisen og skyldes i 

overvejende grad elindkøbsomkostningerne på i alt 17,0 øre/kWh. Til sammenlig-

ning kostede modelporteføljen 16,6 øre/kWh. Energitilsynet har afprøvet handel-

strategien og fundet at ELRO kunne have gjort sine elindkøb til 15,2 øre/kWh ved 

at indkøbe el svarende til strategien på børsen. Ineffektiviteten er dermed (17-

15,2=) 1,8 øre/kWh på indkøbet ELRO blev dog alene reguleret på baggrund af 

merprisen i forhold til referenceprisen (dvs de 0,4 øre/kWh).  

 

30. Et andet eksempel er Energi Midt Forsyning i Silkeborg, der har anmeldt gen-

nemsnitlige salgspriser på 20,1 øre/kWh for 2001. Dette er 1,0 øre/kWh over refe-

renceprisen og skyldes ligeledes høje elindkøbsomkostninger på i alt 19,0 

øre/kWh. I modsætning til ELRO viser Energitilsynets beregning, at Energi Midt 

Forsynings handelsstrategi har betydet en meromkostning til elindkøb på 1,2 

øre/kWh sammenlignet med modelporteføljen. Energi Midt Forsyning fik følgelig 

godkendt sit regnskab og det heri indkalkulerede overskud.  
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31. Det er understreges, at elforsyningslovens § 72, stk. 1, efter Energitilsynets 

vurdering ikke forudsætter, at mere effektive selskaber kan indregne den uudnyt-

tede avance i kommende års priser. Den gældende vejledning fortolker til gengæld 

loven som om dette skal være muligt. Indtil vejledningen udløber, vurderer Ener-

gitilsynet, at man må acceptere, at selskaber med priser under referenceprisen i 

2001 vil have krav på et reguleringsmæssigt tilgodehavende.  
 
BEREGNING AF TILGODEHAVENDE 

32. Spørgsmålet er, hvordan Energitilsynet skal bestemme størrelsen af dette til-

godehavende. Såfremt udgangspunktet alene er afsnit 83 i vejledningen, vil effek-

tive selskaber have den fulde forskel til gode. Men en sådan beslutning vil betyde 

et højest uheldigt incitament i retning af mere spekulative indkøb. Det skyldes at 

gevinsten ved at påtage sig større risiko vil overstige tabet.  

 

33. Et selskab har eksempelvis valget mellem at satse på det sikre og købe mode-

porteføljen eller i stedet spekulere og købe en større andel af sit behov på spot-

markedet. Ved at købe modelporteføljen er selskabet sikker på ikke at blive efter-

reguleret. Ved at spekulere vil selskabet tilsvarende blive fuldt kompenseret, hvis 

elindkøbsprisen overstiger hvad der er forudsat i modelporteføjlen. Til gengæld vil 

den ikke blive modregnet, hvis prisen er under, men i stedet kunne kræve et tilgo-

dehavende. Er de to udfald lige sandsynlige og er selskabet interesseret i at mak-

simere den forventede gevinst vil selskabet foretrække at spekulere.  

 

34. En symmetrisk behandling vil betyde, at når Energitilsynet kompenserer sel-

skaber med høje priser for bevisligt fordyrende elindkøb, så skal Energitilsynet 

tilsvarende skærpe, at lave priser, der alene skyldes en i bakspejlet heldig handels-

strategi ikke kan resultere i et tilgodehavende.  

 

35. Derudover må der gælde, at eftersom selskaber med priser over referencepri-

sen ikke er blevet straffet for, at der er blevet taget hensyn til den individuelle 

handelsstrategi ved efterreguleringen, så bør selskaber med priser under reference-

prisen tilsvarende heller ikke blive belønnet for, at der bliver taget hensyn til den 

individuelle handelsstrategi. Konkret betyder det, at et selskab med en gennem-

snitlig salgspris under referenceprisen maksimalt kan have forskellen til reference-

prisen til gode.  

 

36. I figur 1 er angivet, hvordan efterreguleringen af selskaber med priser over den 

generelle referencepris er foregået for 2001. I boks (1) til (3) angives hvordan 

efterreguleringen er foregået. I boks (4)-(6) angives hvordan reguleringen af tilgo-

dehavender foregår.  

 

37. Tilfælde (1) svarer til situationen med Energi Midt og tilfælde (2) situationen 

med ELRO som omtalt ovenfor. Et eksempel på tilfælde (2) er Nordthy Energi, 

med en salgspris på 20,2 øre/kWh og en individuel referencepris på 20,0 øre/kWh.  
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38. I figur 2 er angivet, hvordan beregningen af tilgodehavende hos selskaber med 

priser under den generelle referencepris bør foregå, hvis der skal sikres symmetri i 

forhold til efterreguleringen af selskaber med priser over den generelle reference-

pris.  

 
39. KE Kunde’s situation svarer til tilfælde (5). KE Kundes salgspris var i 2001 på 

16,9 øre/kWh. Handelsstrategien har været at købe en enkelt kontrakt d. 20. de-

cember 2000 dækkende hele forbruget i 2001. Den alternative pris for denne stra-

tegi ville have været at købe en prissikringskontrakt på Nordpool til 11,79 

øre/kWh plus en områdeprisikringskontrakt på (Cfd) 2,15 øre/kWh i alt 13,94 

øre/KWh. For at få den samlede elindkøbspris skal tillæges profiltillæg og grænse-

trarif på 1,50 øre/kWh således at den alternative elindkøbspris bliver 15,44 

øre/kWh. Den individuelle referencepris fremkommer som summen af den alterna-

tive elindkøbspris,15,44 øre/kwh og de individuelle omkostninger til øvrige om-

kostningskomponenter og forrentning, 2,5 øre/kWh altså i alt 17,94 øre/kWh.  

 

40. Da Energitilsynets efterreguleringsmetode betyder at KE Kundes bogførte 

indkøbspris på 16,9 øre godkendes således at selskabet i 2001 fik en undernormal 

forrentning på 1,04 øre/kwh, kunne selskabet ikke have gjort sine indkøb billigere. 

Der vil derfor være mulighed for en yderligere forrentning ved efterfølgende regu-

lering. Med en omsat mængde på 1,3 mio MWh i 2001 svarer det til et regulato-

risk tilgodehavende på 13,8 mio. kr.  
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BEREGNING AF EFFEKTIVE OG INEFFEKTIVE SELSKABERS EFTERREGULERING 

41. Nedenfor er i tabel 1 og 2 vist effektive og ineffektive selskabers efterregule-

ring ifølge de principper om efterregulering der er gennemgået ovenfor. I tabel 1, 

de effektive selskaber, er den individuelle referencepris beregnet under en forud-

sætning om, at de faktiske elindkøb-somkostninger svarer til de omkostninger man 

ville finde ved at afprøve deres handelsstrategi med Nord-pool kontrakter. Denne 

antagelse er nødvendig fordi de effektive selskabers handelsstrategierne ikke på 

samme måde bliver efterprøvet som tilfældet er for de ineffektive selskaber. I tabel 

2, de ineffektive selskaber, er den individuelle referencepris beregnet ved at elind-

købsomkostninger er beregnet ved en afprøvning af selskabernes handelsstrategi.  

 

42. Tabel 1 viser at i alt 18 selskaber har et kapitaltab hvor den individuelle refe-

rencepris er sådan at selskabet har fuldt tilgodehavende. Det er disse selskaber der 

skal træffes beslutning om. I alt 8 selskaber har en kapitalgevinst hvor den indivi-

duelle referencpris er sådan at der ikke er fuldt tilgodehavende og 10 selskaber har 

en kapitalgevinst hvor den individuelle referencepris implicerer at der ikke er no-

get tilgodehavende.  

 

43. Tabel 2 viser at i alt 7 selskaber har et kapitaltab hvor den individuelle referen-

cepris er sådan at selskabet intet tilgodehavende har. Disse selskaber er allerede 

efterreguleret ved tidligere afgørelse. I alt 9 selskaber har et kapitaltab hvor den 

individuelle referencepris er sådan at der er delvis efterregulering. Ingen selskaber 

har en kapitalgevinst med fuld regulering i forhold til referenceprisen.   
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Tabel 1. Effektive forsyningspligtselskaber 
 Solgt 

mængde 

(MWh) 

Refe-

rence

pris 

Salgspris Elind

køb 

Salgspris< referencepris  

individuel referencepris > referencepris 

    

Aars El-Forsyning 13.661 19,1 18,3 18,2 

Østjysk Energi Forsyning 212.423 19,1 17,9 18,2 

Energi Horsens Forsyning 191.671 19,1 18,2 18,0 

NOE Energi A/S  140.855 19,1 18,9 17,9 

Sydvest Energi Forsyning 749.835 19,1 17,6 17,7 

ESS Forsyning A/S 419.737 19,1 18,5 17,6 

Roskilde Energi A/S  101.608 18,8 18,7 17,3 

Hillerød Energi A/S  74.772 18,8 18,7 17,2 

NESA Forsyning  2.801.000 18,8 18,7 17,2 

Holstebro Forsyningspligt  78.249 19,1 18,7 17,2 

AKE Forsyning A/S  176.592 19,1 18,2 17,2 

Energi Nord Forsyning 702.307 19,1 18,6 17,1 

KOE-Elforsyningspligt  239.491 19,1 19,0 17,0 

Hornum El-Forsyning 2.006 19,1 17,9 17,0 

BOE Forsyning A/S 118.751 19,1 17,6 17,0 

Dania Forsyning 997 19,1 17,5 17,0 

Galten Elværk Forsyningspligt A/S  107.517 19,1 18,4 16,8 

Energi Randers Forsyningspligt  101.556 19,1 18,1 16,7 

Kapitaltab fuld regulering     

Salgspris< referencepris  

individuel referencepris > referencepris 

    

Nibe Elforsyning Elsalg 7.579 19,1 18,0 16,5 

Energi Hobro Forsyning 28.903 19,1 18,6 16,3 

SEF Forsyning A/S 141.634 19,1 16,4 15,5 

Østkraft Forsyningspligt 174.510 18,8 17,6 15,2 

Hirtshals El-forsyningsselskab A/S 9.446 19,1 15,6 14,9 

Kaas Forsyning ApS  2.269 19,1 16,0 14,8 

Pandrup Forsyning Aps 4.233 19,1 16,0 14,8 

KE Kunde A/S 1.328.533 18,8 16,9 14,3 

Ærø Forsynings-pligtvirksomhed 18.650 19,1 16,1 14,0 

Kapitalgevinst delvist fradrag     

Salgspris< referencepris  

individuel referencepris > referencepris 

    

Dansk Supermarked Forsyning 98.125  17,5 16,2 

NRGi Forsyningspligt 552.636 19,1 18,8 15,9 

ViBra-El A/S 66.872 19,1 19,0 15,5 

Ideelle A/S 49.852 19,1 19,1 15,4 

Tårs Elforsyning  3.027 19,1 18,6 14,5 

SEAS Strømmens Elforsyning  1.448.387 18,8 17,4 14,4 

Korsør Kommunale Elforsyning 38.648 18,8 16,5 13,5 

Frederiksberg Forsyning  202.758 18,8 16,3 13,4 

Nordvest forsyning 715.218 19,1 15,8 13,1 

Kapitalgevinst intet fradrag     

I alt     
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 Ind. Refe-

rencepris 

Mer-

effek-

tivitet 

Muligt 

tilgodeha-

vende 

 

Salgspris< referencepris  

individuel referencepris > reference-

pris 

    

Aars El-Forsyning 19,1 0,8 109.288  

Østjysk Energi Forsyning 19,1 1,2 2.549.076  

Energi Horsens Forsyning  19,1 0,9 1.725.039  

NOE Energi A/S  19,1 0,2 281.710  

Sydvest Energi Forsyning 19,1 1,5 11.247.525  

ESS Forsyning A/S 19,1 0,6 2.518.422  

Roskilde Energi A/S  18,8 0,1 101.608  

Hillerød Energi A/S  18,8 0,1 74.772  

NESA Forsyning  18,8 0,1 2.801.000  

Holstebro Forsyningspligt  19,1 0,4 312.996  

AKE Forsyning A/S  19,1 0,9 1.589.328  

Energi Nord Forsyning  19,1 0,5 3.511.535  

KOE-Elforsyningspligt  19,1 0,1 239.491  

Hornum El-Forsyning 19,1 1,2 24.072  

BOE Forsyning A/S 19,1 1,5 1.781.265  

Dania Forsyning 19,1 1,6 15.952  

Galten Elværk Forsyningspligt A/S  19,1 0,7 752.616  

Energi Randers Forsyningspligt  19,1 1,0 1.015.560  

Kapitaltab fuld regulering   30.651.255  

Nibe Elforsyning Elsalg 19,0 1,0 75.790  

Energi Hobro Forsyning 18,8 0,2 57.806  

SEF Forsyning A/S 18,0 1,6 2.266.144  

Østkraft Forsyningspligt 17,7 0,1 174.510  

Hirtshals El-forsyningsselskab A/S 17,4 1,8 170.028  

Kaas Forsyning ApS  17,3 1,3 29.497  

Pandrup Forsyning Aps 17,3 1,3 55.029  

KE Kunde A/S 17,9 1,0 13.816.740  

Ærø Forsynings-pligtvirksomhed 16,5 0,4 74.600  

Kapitalgevinst delvist fradrag   16.720.144  

Dansk Supermarked Forsyning   -  

NRGi Forsyningspligt 18,4 -0,4 -  

ViBra-El A/S 18,0 -1,0 -  

Ideelle A/S 17,9 -1,2 -  

Tårs Elforsyning  17,0 -1,6 -  

SEAS Strømmens Elforsyning  16,9 -0,5 -  

Korsør Kommunale Elforsyning 16,0 -0,5 -  

Frederiksberg Forsyning  15,9 -0,4 -  

Nordvest forsyning 15,6 -0,2 -  

Kapitalgevinst intet fradrag   -  

I alt   33.554.659  
Note: Den individuelle referencepris er sat lig referenceprisen for selskaber hvor den individuelle referencepris er 

over referenceprisen.  
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Tabel 2: Ineffektive forsyningspligtselskaber (er afgjort)  

(øre/kWh) 

Solgt 

mængde 

(MWh) 

Salgs-

pris 

Referen-

cepris 

Ind. 

referen-

ce pris 

Merin-

effek-

tivitet 

Muligt 

tilgode-

havende 

Salgspris< referencepris  

individuel referencepris > 

referencepris 

      

TRE-FOR El-Forsyning  280.491 20,3 19,1 20,4 -0,1 - 

Energi Midt  
Forsyning 

638.778 20,1 19,1 20,3 -0,2 - 

Frederikshavn Forsyningspligt 68.289 20,1 19,1 20,1 0,0 - 

Energi Fyn Forsyningspligt 393.474 19,9 19,1 21,0 -1,1 - 

Sæby Forsyningspligt A/S 16.213 19,3 19,1 19,4 -0,1 - 

HHE Forsyning 59.978 19,2 19,1 20,0 -0,8 - 

Ideelle A/S 49.852 19,1 19,1 19,1 0,0 - 

Kapitaltab ingen efterregulering       

Salgspris< referencepris  

individuel referencepris > 

referencepris 

      

Elgas a.m.b.a. 366.114 20,1 19,1 19,1 1,0 - 

Nordthy Energi A/S 73.401 20,2 19,1 20,0 0,2 146.803 

Kongerslev Elforsyning 3.309 20,0 19,1 19,1 0,9 29.778 

ScanEnergi Forsyningspligt A/S 748.114 19,7 19,1 19,6 0,1 748.114 

Viborg Forsyning A/S 70.940 19,5 19,1 19,1 0,4 283.758 

Vinderup El-Forsyningspligt A/S 11.019 19,5 19,1 19,1 0,4 44.074 

ELRO Forsyningspligt 232.392 19,5 19,1 19,1 0,4 929.568 

Struer Forsynings-pligtvirksomhed 26.461 19,4 19,1 19,1 0,3 79.383 

Helsingør Elforsyning Forsynings-

pligt  
82.288 19,0 18,8 18,9 0,1 82.288 

Kapitaltab delvis efterregulering      
2.343.76

6 

I alt      
2.343.76

6 

[1] http://www.ks.dk/energiomr/afg-el/2000/10-23/vejled-forsyningspl.htm  

[2] http://www.ks.dk/energiomr/afg-el/2002/10-28/Efterregulering.htm  

[3] http://www.ks.dk/energiomr/afg-el/2002/06-17/efterregul-jp.htm 
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