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RESUMÉ 
1. Energitilsynet godkender, jf. elforsyningsloven § 72, stk. 2, de forsyningspligti-

ge virksomheders prisfastsættelse efter anmeldelse. Energitilsynet har med vejled-

ning af 27.oktober 2000 overfor de forsyningspligtige elvirksomheder udmeldt de 

generelle principper for tilsynets pris- og avanceregulering.  

2. Energitilsynets praksis ved regulering af forsyningspligtselskaber har siden 

udstedelse af vejledningen givet en langt dybere indsigt i, hvordan forsynings-

pligtselskabernes markedsvilkår er. Der er derfor opsamlet megen information til 

revision af vejledningen.  

3. Energitilsynets vejledning er gældende frem til 1. januar 2003. Efter denne dato 

åbnes elmarkedet fuldt ud, og forsyningspligtselskaberne udsættes for konkurren-

ce.  

4. De forsyningspligtige selskaber ser ud til følge vejledningen hvilket er en grund 

til at lade den nuværende vejledning fortsætte ind i 2003. Energitilsynet vil dog i 

den kommende tid indhøste erfaring med hvordan markedet udvikler sig efter libe-

raliseringen fra 1.janaur 2003. Erfaringerne vil blive brugt til at udforme en ny 

vejledning.  

5. Markedsåbningen vil i hvert fald f.sva. bundne kunder betyde, at Energitilsynet 

skal ændre praksis. Energitilsynet vil som udgangspunkt behandle skabelonafreg-

nende kunder på samme måde som bundne kunder i dag behandles i vejledningen. 

Kun bundne kunder er omfattet af vejledningen i dag og sådan vil det være for 

skabelonafregnede kunder fremover.  

6. Når udkast til en ny vejledning foreligger vil der skulle gennemføres en høring 

af de forsyningspligtige selskaber med henblik på at indarbejde evt. kommentarer i 

vejledningen.  
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AFGØRELSE 
7. Energitilsynet har besluttet at vejledningen for de forsyningspligtige selskaber 

af 27.oktober 2000 fortsat er gældende, men vil blive revurderet i lyset af mar-

kedsudviklingen efter 1. januar 2003.  

Sagsfremstilling 

8. Energitilsynet har med udgangspunkt i elforsyningslovens § 72, stk. 1, udviklet 

en prisloftmodel, benævnt referenceprismodellen, som er beskrevet i Vejledning 

om forsyningspligtige elvirksomheder af 27. oktober 2000. Modellen gør Energi-

tilsynet i stand til at vurdere hvilke forsyningspligtsselskaber, der har ageret effek-

tivt og hvilke der har ageret ineffektivt.  

9. 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:  

"Afsnit 76. Ud fra sammenligningen mellem virksomhedens prissætning og den 

beregnede referencepris fastlægger Energitilsynet en realiseret avance og en efter-

regulering af avancen. Rammen for referenceprisen og dermed avancen er ens for 

alle virksomheder. Referenceprisen for den enkelte virksomhed afspejler dog en 

konkret vurdering af virksomhedens kunde- og afsætningsstruktur."  

10. Energitilsynet har med henvisning til afsnit 88 i vejledningen inddraget den 

enkelte forsyningspligtselskabs handelsstrategi ved effektivitetsvurderingen af 

selskaber med priser over referenceprisen (de ineffektive selskaber), jf. tilsynsaf-

gørelsen af 17. juni 2002
1
.I afsnit 88 om den individuelle vurdering af selskaber-

nes effektivitet hedder det:  

"Afsnit 88. Energitilsynet skal understrege, at modellen er tilsynets udgangspunkt 

for pris- og avancereguleringen af de forsyningspligtige virksomheder. Energitil-

synet kan anlægge en konkret vurdering overfor den enkelte virksomheds effekti-

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

virksomhedens indflydelse øger omkostningerne."  

11. Denne beslutning skyldes, at lovgivningen ikke eksplicit tager stilling til om 

kapitalgevinster- og tab i forbindelse med handel af prissikringsinstrumenter skal 

medtages i effektivitetsvurderingen. Loven anfører blot, at effektivitetsvurderingen 

skal basere sig på de muligheder, som selskabet har haft for at agere på markedet.  

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

dellen så man ved efterreguleringen af ineffektive forsyningspligtselskaberne for 

2001 har taget hensyn til de dyre selskabers handelsstrategi. På mødet besluttede 

Energitilsynet, at undlade at regulere disse selskaber på baggrund af de faktiske 

salgspriser. I stedet har Energitilsynet kompenseret selskaberne med for høje priser 

for dokumenterbare højere elindkøbsomkostninger der skyldes en anderledes han-

delsstrategi end forudsat i tilsynets modelportefølje.  

13. Energitilsynets vejledning af 27.oktober 2000 udmelder principper for tilsynets 

pris- og avanceregulering. Vejledningen er gældende frem til 1. januar 2003. Efter 

denne dato åbnes elmarkedet fuldt ud, og forsyningspligtselskaberne udsættes for 

konkurrence.  
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BEGRUNDELSE 
14. Det er uklart, hvordan forsyningspligtselskaberne vil reagere på markedsåb-

ningen. På den ene side vil det forhold, at alle selskabernes kunder frit kan vælge 

leverandør betyde, at selskaberne bliver tvunget til at fokusere mere omkostnings-

bevidsthed ved drift og indkøb.  

15. På den anden side er der en række forhold der tyder på at effekten ikke bliver 

så kraftig. Dels kan det ikke udelukkes, at selskaber, der i varierende grad er styret 

af forbrugerne, må formodes at lægge vægt på en effektiv drift. Dels er den almin-

delige forbrugers mulighed for at spare penge ved en leverandørskift angiveligt 

forholdsvis begrænset.  

16. Tilsynet vurderer derfor, at det er mest hensigtsmæssigt at overvåge udviklin-

gen i de første måneder af 2003 for at vurdere om der er behov for en decideret 

skærpelse af reguleringen.  

17. I reguleringen af selskaberne indtil nu har Tilsynet lagt vægt på, at også de 

bundne kunder på elmarkedet skulle opnå fordelene ved et liberaliseret engros-

marked. Således er det selskabernes avance på de bundne kunder der er vurderet 

ved avancereguleringen. Det betyder, at aktiviteter ift. kunder med et årligt forbrug 

over 1 GWh har været fraregnet selskabernes udgifter og indtægter.  

18. Grænsen for den såkaldte skabelonafregning angiver, hvilket elforbrug en 

kunde skal have for at have ret til individuel måling af elforbruget - dvs. på time-

basis. Det er systemoperatørernes vurdering, at muligheden for individuel måling 

vil være en afgørende faktor for, hvor meget kunden kan tjene på liberaliseringen. 

Hvis der er individuel måling vil kunden modtagere flere og billigere tilbud, end 

hvis kunden skabelonafregnes.  

19. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at Tilsynet tilkendegiver, at reguleringen 

fremover i særlig grad vil lægge vægt på at beskytte de skabelonafregnede kunder. 

 
 

 


