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RESUMÉ 
1. Energitilsynet har efterreguleret 50 ud af 51 forsyningspligtige elselskabers 

overskud for 2001, som det er forudsat i elforsyningslovens § 72, stk. 1.  

 

2. Et enkelt selskab med for høje priser i 2001, Elgas a.m.b.a., har fremført 2 for-

hold, der efter selskabets mening delvist forklarer de højere priser. Elgas har i 

2001 haft en gennemsnitlig salgpris på 20,1 øer/kWh, hvilket er 1,0 øre/kWh høje-

re end referenceprisen for Vestdanmark på 19,1 øre/kWh. Elgas a.m.b.a. er forsy-

ningspligtselskab for netselskaberne Nyborg Elnet A/S, LEF Net A/S, Fåborg 

Elforsyning A/S Forsyningsvirksomheder og Odense Elforsyning Net A/S.  

 

3. For det første begrunder Elgas de højere priser med en anderledes lastprofil hos 

sine forbrugere, der gør det dyrere for selskabet at købe elektricitet ind. Selskabet 

opgør meromkostningen til profil til 0,2 øre/kWh.  

 

4. For det andet har Elgas udgiftsført et tab på 1.853.296 kr. i 2001, som selskabet 

havde til gode hos elhandelsselskabet Enron i form af elleverancer for november 

og december måned 2001. Tabet svarer til 0,5 øre/kWh ved en omsat mængde på 

366.114 MWh i 2001.  

 

5. Derfor mener Elgas, at selskabet samlet set bør kompenseres med 0,7 øre/kWh 

ved effektivitetsvurderingen på baggrund af referenceprismodellen. Kompensatio-

nen svarer til en individuel referenceprisen for Elgas, der er 0,7 øre/kWh højere 

end den generelle referencepris.  

 

6. Energitilsynet har tidligere særskilt vurderet effektiviteten af Elgas' elindkøb ud 

fra Elgas' individuelle handelsstrategi og prisoplysninger fra den nordiske elhan-

delsbørs Nordpool, jf. tilsynsbeslutningen af 18. juni 2002. Med de nye oplysnin-

ger om Elgas' faktiske aftagsprofil har Energitilsynet genberegnet Elgas' individu-

elle markedsbaserede elindkøbsomkostninger. Beregningen viser, at den rene 

børspris for handelsstrategien er på 17,3 øre/kWh. Til sammenligning forudsættes 

modelporteføljen i referenceprisen at have kostet 16,6 øre/kWh.  
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7. Energitilsynet vurderer, at Elgas kunne have indkøbt sine elleverancer i over-

ensstemmelse med den valgte handelsstrategi til en pris der overstiger elindkøbs-

omkostningen forudsat i referenceprisen. Energitilsynet vil derfor kompensere 

Elgas med 0,7 øre/kWh for forhøjede elindkøbsomkostninger ved effektivitetsvur-

deringen.  

 

8. I referenceprismodellens loft på 2,0 øre/kWh til posten "Øvrige omkostninger" 

er det allerede forudsat, at dette beløb også skal gå til dækning af tab på debitorer. 

Energitilsynet har analyseret størrelsen af debitortab i branchen. I regnskabsåret 

2000 udgjorde tab på debitorer i gennemsnit 0,2 pct. af omsætningen. for samtlige 

de forsyningspligtige elvirksomheder. Til sammenligning udgør Elgas' tab på En-

ron 2,5 pct. af omsætningen på 73,7 mio. kr.  

 

9. Energitilsynet har endvidere gennemgået hændelsesforløbet op til Enrons kon-

kurs i efteråret 2001. Indtil konkursen var Enron en væsentlig aktør på energimar-

kederne, herunder det nordiske elmarked, med en betydelig finansiel styrke og 

mangeårig erfaring. Energitilsynet medgiver derfor, at Elgas har handlet i god tro 

ved at indgå kontrakt om elleverancer med Enron.  

 

10. Energitilsynet understreger, at forsyningspligtselskaber med valg af elleveran-

dør aktivt kan minimere risikoen for tab. I overensstemmelse med afsnit 104 i 

Vejledningen om de forsyningspligtige elselskaber vil Energitilsynet ikke kunne 

godkende indregning af omkostninger i priserne, der skyldes, at man har påtaget 

sig en betydelig risiko. På den anden side medgiver tilsynet, at visse kapitaltab er 

ekstraordinære og dermed uden for selskabets indflydelse. I bemærkningerne til 

elforsyningsloven er det netop forudsat, at forsyningspligtselskabernes effektivitet 

skal vurderes i forhold til de muligheder der er for at agere effektivt på markedet.  

 

11. Energitilsynet vurderer derfor, at tabet i forbindelse med Enrons konkurs har 

karakter af et ekstraordinært tab, hvorfor tilsynet accepterer, at Elgas kompenseres 

med 0,5 øre/kWh ved effektivitetsvurderingen.  

 

12. Sammensætningen af Elgas' salgspris samt Energitilsynets og Elgas' vurdering 

af hvad den individuelle referencepris for Elgas bør være kan ses af tabel 1. Kom-

pensationen på 0,7 øre/kWh for forhøjede elindkøbsomkostninger og 0,5 øre/kWh 

for tab på Enron betyder, at Elgas' salgspris ikke vurderes at være for høj til at 

være udtryk for ineffektiv drift.  
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AFGØRELSE 
13. Energitilsynet vedtog ved effektivitetsvurderingen af Elgas at kompensere 

selskabet for forhøjede elindkøbsomkostninger på 0,7 øre/kWh. Energitilsynet 

begrunder afgørelsen med, at tilsynet mener, at Elgas' handelsstrategi sammen-

holdt med priserne på den nordiske elbørs retfærdiggør forhøjede elindkøbsom-

kostninger.  

 

14. Energitilsynet vedtog endvidere ved effektivitetsvurderingen af Elgas at kom-

pensere selskabet for kapitaltabet på 1.853.296 kr. på elhandelsselskabet Enron 

svarende til 0,5 øre/kWh. Energitilsynet har undersøgt hændelsesforløbet op til 

Enrons konkurs og finder det godtgjort, at offentlighedens billede af Enron inden 

konkursen var en veletableret aktør med betydelig finansiel styrke og mangeårig 

erfaring.  

 

15. Energitilsynet lægger med afgørelsen stor vægt på, at Elgas anfører, at man var 

i god tro, da selskabet indgik kontrakt med Enron om levering af elektricitet, hvor-

for tabet i forbindelse med Enrons konkurs har karakter af et ekstraordinært tab.  

 

16. Endelig vedtog Energitilsynet på baggrund af kompensationen at godkende 

Elgas' regnskab for 2001.  

 
SAGSFREMSTILLING 
INDLEDNING 

17. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningslovens § 72, stk.1 regulere de for-

syningspligtige elselskabers overskud. På tilsynsmødet d. 28. oktober 2002 blev 

tilsynet orienteret om efterreguleringen af de forsyningspligtige elselskabers over-

skud for 2002
1
.  

 

18. Alle selskaber på nær forsyningspligtselskabet Elgas har enten fået godkendt 

størrelsen af overskuddet indregnet i priserne for 2001 eller er blevet mødt med et 

krav om efterregulering.  

 

19. Efterreguleringen af forsyningspligtselskabet Elgas afventer Energitilsynets 

principielle stillingtagen til indregning af meromkostning i prisen som følge af 

kapitaltab på elleverandøren Enron mv. som anført i pkt. 15 i orienteringsnotat af 

28. oktober 2002.  

 
HØRINGSRUNDE 

20. Energitilsynets sekretariat sendte d. 24. juli 2002 Elgas et høringsbrev i over-

ensstemmelse med tilsynets beslutning af 17. juni 2002. I høringsbrevet vurderede 

tilsynet, at Elgas' priser for 2001 var for høje til at være udtryk for effektiv drift. 

Tilsynet baserede sin vurdering på en sammenligning af Elgas' gennemsnitlige 

salgspris for 2001 på 20,1 øre/kWh med referenceprisen for Vestdanmark på 19,1 

øre/kWh.  
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21. Sammensætningen af referenceprisen og Elgas' salgspris ses af tabel 2. Det 

skal bemærkes, at Elgas' salgspris er udregnet efter fradrag for salg til frie kunder 

på individuelle kontrakter
2
. Og da omkostningerne ikke er fordelt på kundekatego-

rier, har sekretariatet forudsat, at salget til de frie kunder alene dækker de direkte 

indkøbsomkostninger. Omkostningsfordelingen blandt de bundne kunder hos El-

gas tenderer derfor mod at undervurdere elindkøbsomkostningerne og overvurdere 

øvrige omkostninger og forrentning.  

 

 
 

22. Da den højere salgspris delvis stammer fra forhøjede elindkøbsomkostninger 

afprøvede tilsynet effektiviteten af elindkøbene på baggrund af den oplyste han-

delsstrategi, jf. tilsynsafgørelse af 17. juni 2002. Handelsstrategien er blevet an-

meldt særskilt sammen med anmeldelsen af reguleringsregnskabet d. 7. maj 2002.  

 

23. Energitilsynet vurderede, at det ikke kunne retfærdiggøres, at virksomhedens 

elindkøbsomkostninger var udtryk for effektive elindkøb. Ved at sammenholde 

handelsstrategien med priserne på den nordiske elbørs regnede Energitilsynet sig 

frem til, at Elgas' kontraktportefølje inklusive svensk grænsetarif på 0,1 øre/kWh 

ville have kostet 14,3 øre/kWh. Til sammenligning forudsættes modelporteføljen i 

referenceprisberegningen at have kostet 16,6 øre/kWh.  

 

24. Energitilsynet lagde derfor i sit høringsbrev op til at efterregulere Elgas med 

3.661.140 kr. for 2001. Efterreguleringen svarer til den omsatte mængde elektrici-

tet i 2001 på 366.114 MWh multipliceret med ineffektiviteten på 1,0 øre/kWh.  

 

25. I sit høringssvar d. 19. august 2002 kan Elgas ikke acceptere efterreguleringen. 

Elgas fremhæver 2 forhold, der efter selskabet opfattelse berettiger den højere 

salgspris.  

 

26. For det første mener Elgas at kunne retfærdiggøre den højere elindkøbspris 

med en forbrugsprofil, der afviger fra den gennemsnitlige forbrugsprofil anvendt i 

tilsynets referencepris. Selskabet opgør meromkostningen til profil til 0,2 

øre/kWh.  

 

27. For det andet mener Elgas, at selskabets tab på Enrons konkurs på 1.853.296 

kr. skal fraregnes ved vurdering af om selskabet har været effektivt i 2001. Tabet 

svarer til 0,5 øre/kWh ved en omsat mængde på 366.114 MWh i 2001.  

 

28. Samlet set mener Elgas at selskabet bør kompenseret ved en forhøjelse af den 

individuelle referencepris med 0,7 øre/kWh, hvilket fremgår af tabel 3.  
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PROFILOMKOSTNINGER 

29. Ifølge Elgas har selskabets omkostninger til spotkøb i 2001 været på 19,83 

øre/kWh. Elgas mener derfor, at modelporteføljens forudsatte omkostning til spot-

indkøb på 17,7 øre/kWh for 2001 bør erstattes af 19,83 for Elgas. Vægtet ligeligt 

med en etårig prissikringskontrakt for 2001 til 13,8 øre/kWh giver dette ifølge 

Elgas en elindkøbsomkostning på 16,8 øre/kWh. Til sammenligning forudsætter 

modelporteføljen i beregningen af referenceprisen en elindkøbsomkostning på 

16,6 øre/kWh for Vestdanmark i 2001, jf. tabel 4.  

 

 
 

30. Elgas har d. 26. august 2002 pr. mail og brev dokumenteret og yderligere 

kommenteret sine omkostninger til spotkøb. Elgas har haft et samlet elindkøb i 

2001 på 405.259 MWh. Heraf er 103.459 MWh køb på spotmarkedet til en samlet 

pris af 21.021.634 kr., når køb og salg på spotmarkedet modregnet. Det giver en 

gennemsnitlig spotpris på 20,32 øre/kWh.  

 

31. Elgas fremfører, at selskabet i praksis har haft en effektiv spotpris på 19,87 

øre/kWh. Det skyldes ifølge selskabet forskydninger i opgørelsen af den priorite-

rede produktion samt forhold omkring opgørelserne i forbindelse med Enrons 

konkurs. Elgas vælger at fokusere på det laveste beløb, 19,87 øre/kWh, som spot-

pris for Elgas i 2001.  

 

32. Elgas henviser afslutningsvis til et brev udsendt af Energitilsynet d. 31. okto-

ber 2001, hvor der i sidste afsnit står: "Dog vil Energitilsynet i sin vurdering af 

selskaberne tage hensyn til dem, der kan dokumentere en særlig forbrugsprofil 

som årsag til at selskabets pris er relativt højere sammenlignet med andre".  

 
KAPITALTAB 

33. Udover forhøjede profilomkostninger peger Elgas i sit høringssvar d. 19. au-

gust 2002 på sit engagement med Enron og det heraf følgende kapitaltab, som 

selskabet mener bør medregnes i den referencepris, som selskabet skal holde sine 

faktiske omkostninger op mod. Tabet er opgjort til 1,853.296 kr., hvilket med en 

omsætning på 366.114 MWh giver et tab på 0,5 øre/kWh.  
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34. Elgas har tidligere i bemærkningerne til anmeldelsen af reguleringsregnskabet 

anført, at man efter råd fra selskabets revisor har udgiftsført og hensat dette beløb 

som imødegåelse af tab på debitorer under elindkøbsomkostninger.  

 

35. Energitilsynets sekretariat bad telefonisk d. 21. august 2002 administrerende 

direktør for Elgas, Knud Steen Larsen, om særligt at uddybe tabet på Enron. Knud 

Steen Larsen forklarede, at man indgik kontrakt med Enron i 2000. Tabet skyldes 

ifølge Knud Steen Larsen, at Elgas havde levering af elektricitet i november og 

december måned 2001 til gode. Elgas har forsøgt gennem deres advokat at gøre 

krav gældende over for konkursboet. Men da sagen køres i USA, regner Knud 

Steen Larsen pengene for tabt. Knud Steen Larsen fremhævede, at et ekstraordi-

nært tab efter hans mening ikke var udtryk for manglende effektivitet. Særligt da 

Enron oprindeligt var et velanset firma.  

 
EFTERREGULERING 

36. Med udgangspunkt i ovenstående to forhold regner Elgas sig frem til, at man 

alene kan acceptere en efterregulering på 0,3 øre/kWh. De 0,3 øre/kWh svarer til 

den indregnede overdækning for 2001. Forrentningen har nemlig været 0,8 

øre/kWh i 2001, hvilket er 0,3 øre/kWh over tilsynets reference på 0,5 øre/kWh, jf. 

tabel 5. I telefonsamtale af 29. august 2002 fortalte Knud Steen Larsen, at Elgas 

ville indregne den forventede efterregulering på 0,3 øre/kWh i sidste kvartal af 

2002.  

 

 
 
BEGRUNDELSE 
LOVGRUNDLAG OG TILSYNSBESLUTNING AF 17. JUNI 2002 

37. Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven regulere de forsyningsplig-

tige elselskabers overskud. I elforsyningslovens § 72, stk. 1 hedder det: "Forsy-

ningspligtige virksomheder kan i deres priser som nævnt i § 69, stk. 1, indkalkule-

re et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og effektivite-

ten ved indkøb af elektricitet og andre omkostninger".  

 

38. I bemærkningerne til elforsyningslovens § 72, stk. 1 hedder det endvidere: 

"Forsyningspligtige virksomheder vil efter forslaget blive pålagt en prisregulering, 

som tager hensyn til, at virksomhederne skal kunne agere kommercielt. [.] Over-

skuddet skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyningsplig-

tige virksomheds effektivitet sammenholdt med de muligheder, der er for at agere 

effektivt på markedet. Det forudsættes således, at virksomheden agerer effektivt 

ved køb af elektricitet, og at den herunder afsøger mulighederne for lang- og kort-

sigtede aftaler og sikrer sig tilstrækkelige reserveleverancer. Endvidere forudsæt-

tes det, at virksomhedens egne omkostninger holdes på et effektivt niveau. [.]"  
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39. I overensstemmelse med elforsyningslovens § 72, stk. 1 har Energitilsynet 

udviklet en prisloftmodel, eller maksimalprismodel, benævnt referenceprismodel-

len, jf. tilsynsnotat af 27. oktober 2000 (vejledningen)
3
. Referenceprisen udgør 

tilsynets bud på prisen for en kWh elektricitet i en effektiv drevet forsyningspligt-

virksomhed.  

 

40. Referenceprisen er sammensat af omkostninger til elindkøb, øvrige omkost-

ninger og forrentning, jf. vejledningens afsnit 40. Energitilsynet har for forrent-

ningsdelen lagt sig fast på et niveau på ikke over 0,5 øre/kWh og for øvrige om-

kostninger på et niveau på ikke over 2,0 øre/kWh.  

 

41. Energitilsynet forudsætter i sin beregning af omkostninger til elindkøb, at den 

enkelte forsyningspligtvirksomhed prissikrer halvdelen af sit elindkøb og køber 

den anden halvdel løbende på spotmarkedet (vejledningens afsnit 89-91). Nord-

pools elbørs bruges som referencegrundlag for prisen for modelporteføljen, da 

handlerne her forventes at foregå på et kommercielt grundlag. Endelig er omkost-

ningerne til modelporteføljen blevet tillagt profiltillæg og svensk grænsetarif. I 

2001 er referenceprisen beregnet til 18,8 øre/kWh for Østdanmark og 19,1 

øre/kWh for Vestdanmark.  

 

42. Da modelporteføljen ikke tager højde for en højere elindkøbspris som følge af 

en anderledes handelsstrategi, vedtog Energitilsynet på sit møde d. 17. juni 2002 

eksplicit at inddrage handelsstrategien ved vurderingen af selskabernes effektivi-

tet. Dette var samtidig i overensstemmelse med vejledningens afsnit 88. I afsnit 88 

lægger tilsynet op til, at tilsynet kan anlægge en konkret vurdering af den enkelte 

virksomheds effektivitet, især i tilfælde, hvor en virksomhed kan godtgøre, at sær-

lige forhold uden for virksomhedens indflydelse øger omkostningerne.  

 
INDREGNING AF MEROMKOSTNING SOM FØLGE AF AFTAGSPROFIL 

43. Selvom vejledningen og tilsynets beslutning af 17. juni 2002 lægger op til at 

kunne kompensere de forsyningspligtige elselskaber for en anderledes aftagsprofil, 

så er sekretariatet ikke enig i Elgas' udregning af meromkostningen. Det skyldes 2 

forhold.  

 

44. For det første indbefatter beregningen af Elgas' realiserede spotpris omkost-

ninger i forbindelse med spothandel på vegne af kunder på individuel kontrakt. 

Disse har i 2001 købt for i alt 39.145 MWh og deres spotkøb er ifølge sekretaria-

tets oplysninger ikke fraregnet ved beregningen af den realiserede spotpris.  

 

45. For det andet har Elgas udregnet sin realiserede spotpris på baggrund af en 

ikke-jævn prissikringsprofil. Elgas har således prissikret en højere andel af sit 

time-forbrug i perioden januar-april end i resten af året. Dermed vejer spotpriserne 

tilsvarende mindre i perioden januar-april end i resten af året uafhængigt af for-

bruget. I modsætning hertil opererer modelporteføljen med en jævn prissikrings-

profil
4
. Det er derfor ikke muligt blot at erstatte tilsynets gennemsnitlige spotpris 

med Elgas' realiserede spotpris for at få Elgas' meromkostning ved elindkøb.  
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46. I stedet har sekretariatet genberegnet de markedsbaserede individuelle elind-

købsomkostninger på baggrund af Elgas' handelsstrategi, priserne på den nordiske 

elbørs og de fornyede oplysninger om lastfordelingen. Det er ikke muligt ud fra 

Elgas' materiale at opdele handelsstrategien på de to kundekategorier. I stedet er 

udregnet de gennemsnitlige elindkøbsomkostninger for begge kundegrupper. For-

udsat at de frie kunders elindkøbsomkostninger ikke overstiger salgsprisen på 13,9 

øre/kWh til denne gruppe, vil beregningen undervurdere elindkøbsomkostningerne 

for de bundne kunder.  

 

 
(Energitilsynet har udeladt oplysninger i dette skema, da tallene giver indblik i Elgas' konkrete handelsstrategi i 

2001)  

 

47. Energitilsynet har udeladt afsnittet, da informationerne giver indblik i Elgas' 

konkrete handelsstrategi i 2001. 

 

48. De rene elindkøbsomkostninger eksklusive handels- og balanceomkostninger 

var på gennemsnitlig 15,5 øre/kWh for Elgas i 2001. Til sammenligning har sekre-

tariatet regnet sig frem til, at Elgas kunne have gjort sine elindkøb til 17,3 

øre/kWh. Ved beregningen har sekretariatet anvendt en gennemsnitlig vekselkurs 

på 0,92. For kontrakten med levering i vinterspidslast har det ikke været muligt at 

finde et benchmark. I stedet er den oplyste omkostning anvendt. Tilsvarende er 

anvendt realiserede prisforskelle i 2000 for områdeprisforskellen. Først ultimo 

2001 er det blevet muligt at prissikre områdeprisforskelle ved køb af finansielle 

kontrakter på Nordpool, de såkaldte CfD (Contract for Difference).  

 

49. Energitilsynet vurderer, at Elgas kunne have indkøbt sine elleverancer i over-

ensstemmelse med den valgte handelsstrategi til en pris, der overstiger elindkøbs-

omkostningerne forudsat i referenceprisen. Energitilsynet vil derfor kompensere 

Elgas for forhøjede elindkøbsomkostninger i sin effektivitetsvurdering af selskabet 

for 2001.  

 
INDREGNING AF MEROMKOSTNING SOM FØLGE AF KAPITALTAB 

50. I vejledningen er der delvist forudsat dækning af kapitaltab i loftet på 2 

øre/kWh for posten "Øvrige omkostninger". I afsnit 63 hedder det:  
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51. "Følgende kategorier af omkostninger indgår i Cøvrige 

 Kundeadministration og kundeservice, herunder fakturering, IT samt tab 

på kundedebitorer (sagsbehandlers fremhævning)  

 Generel administration  

 Elhandelsomkostninger, herunder transaktionsomkostninger  

 Omkostninger til balanceydelser  

 Afskrivninger på afskrivningsberettigede aktiver  

 Nettorenteudgifter" 

 

52. I det konkrete tilfælde er der ikke tale om tab på kundedebitorer men derimod 

et tab på tilgodehavende hos en elleverandør. Tal fra Dansk Energi's Ti-års Stati-

stik
6
 dokumenterer, at forsyningspligtselskaberne i 2000 tilsammen afsatte 5 mio. 

kr. til tab på debitorer eller hvad der svarer til 0,2 pct. af den samlede omsætning 

på 3,0 mia. kr.  

 

53. Elgas' tab på 1,8 mio. kr. udgør til sammenligning 2,5 pct. af omsætningen på 

73,7 mio. kr. i 2001 og overstiger i betydelig grad de gennemsnitlige tab på indi-

viduelle kundeforhold. Loftet på 2 øre/kWh kan dermed ikke sikre dækning for et 

ekstraordinært tab i den størrelsesorden.  

 

54. Spørgsmålet om hvorvidt tabet på Enron skal opfattes som et ekstraordinært 

tab, må desuden bero på, om Elgas har været i god tro, da selskabet indgik kon-

trakt med Enron. Til det formål har sekretariatet gennemgået hændelsesforløbet op 

til Enrons konkurs.  

 

55. Enrons europæiske del går ifølge sekretariatets oplysninger i betalingsstands-

ning d. 29. november 2001
7
. Samme dag bliver selskabet udelukket fra at handle 

på Nordpool. Det skønnes at Enron har stået for 20-25% af elhandelen på det nor-

diske marked og 30% af handelen i Tyskland
8
.  

 

56. Forinden havde Enron opbygget aktiviteter i 40 lande med tilsammen 21.000 

ansatte
9
, ligesom selskabets omsætning mere end fordobledes fra 40 mia. dollars i 

1999 til 101 mia. dollars i 2000. Blandt andet steg handlen med finansielle instru-

menter voldsomt. I år 2000 var Enron USA's 7. største virksomhed
10

.  

 

57. Ifølge Børsen d. 3. december 2001 gik det galt for Enron i forbindelse med 

aflæggelse af regnskab for 3. kvartal 2001, dvs. medio oktober måned 2001, hvor 

revisorerne ikke kunne godkende regnskabet, fordi selskabet havde undladt at 

indregne massive tab og forpligtelser gennem flere år.  

 

58. Sekretariatet søgning i Berlingske Tidendes og Børsens artikeldatabaser godt-

gør, at Enrons problemer først kommer til den danske offentligheds kendskab pri-

mo december 2001. Med udgangspunkt i Enrons størrelse og dominans på fysisk 

og finansiel handel med råvarer og energi kan man argumentere for, at selskaber 

der handlede med Enron var i god tro indtil december eller tidligst oktober 2001.  
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59. På linje med tilsynets behandling af forhøjede elindkøbsomkostninger, vurde-

rer Energitilsynet, at det kan retfærdiggøres, at visse kapitaltab er ekstraordinære 

og dermed uden for de forsyningspligtige selskabers indflydelse. Omvendt under-

streger tilsynet, at forsyningspligtselskaberne med deres handelsstrategi og valg af 

elleverandør aktivt kan minimere risikoen for kapitaltab som følge af leverandør-

konkurs såvel som følge af en i bakspejlet uheldig handelsstrategi.  

 

60. Tilsynet vil derfor ikke kunne godkende en indregning af omkostninger, der 

skyldes at man har påtaget sig en betydelig risiko. Vejledningens afsnit 104 under-

streger på tilsvarende vis, at "Energitilsynet forventer, at virksomhederne ikke 

foretager ekstreme former for indkøb, herunder f.eks. hvor hele den forventede 

afsætning indkøbes på spotmarkedet uden prissikring, eller hvor der indkøbes pris-

sikringskontrakter svarende til den forventede afsætning flere år frem i tiden."  

 

61. På den baggrund vurderer Energitilsynet, at Elgas ved effektivitetsvurderingen 

kan indregne meromkostningen ved kapitaltabet på engagementet med Enron i 

elprisen for 2001. Energitilsynet mener dog, at kunder på individuelle kontrakter 

og bundne tarifkunder må dele omkostningen ligeligt, da det ud fra de foreliggen-

de oplysninger ikke har været muligt at adskille indkøbene til hver kundegruppe. 

Da salget til kunder på individuel kontrakt udgør 39.145 MWh eller 9,7 pct. af det 

totale salg på 405.259 MWh, forventes disse at dække 179.015 kr. af det samlede 

tab på 1.853.296 kr. De resterende 1.674.281 kr. fraregnes ved effektivitetsvurde-

ringen af Elgas. Ved et salg på 366.114 MWh til de bunde tarifkunder svarer det til 

en forhøjelse af den individuelle referencepris med 0,5 øre/kWh efter afrunding.  

 

Sammenfatning  

 
 

62. Energitilsynets vurdering vedrørende de 2 forhold kan sammenfattes i tabel 7. 

Heraf ses det, at Elgas' priser , efter kompensation for forhøjede elindkøbsomkost-

ninger og tab på Enron, ikke længere vurderes at være for høje til at være udtryk 

for ineffektiv drift. 

 
1 www.ks.dk/energiomr/afg-el/2002/10-28/Efterregulering.htm 2 Ved reguleringen af forsyningspligtselskaberne 

for 2001 har fokus alene været på priserne forlangt af de bunde kunder. Kun 8 selskaber har i 2001 forsynet 
storkunder med frit leverandørvalg gennem forsyningspligtselskabet. Da vilkårerne, indkøbsstrategien og prisen 

for denne kundegruppe adskiller sig markant fra kundegruppen uden markedsadgang er denne gruppe fratrukket 

ved prisberegningen, jf. punkt 33 i tilsynsnotat af 17. juni 2002. 3 www.ks.dk/energiomr/afg-el/2000/10-
23/vejled-forsyningspl.htm 4 I Elgas' opgørelse af spotpriserne er der endvidere en ubetydelig uoverensstemmelse 

med sekretariatets tal, der skyldes overgang til vintertid d. 28.10.01 kl. 03.00. 5 Udeladt 6 Ti-års Statistik, Dansk 

Energi, dec. 2001, tabel 29, p. 110. 7 Børsen 19.2.2002 8 Ingeniøren 30.11.2001 9 Ingeniøren 30.11.2001 10 
Børsen 3.12.2001  

http://www.ks.dk/energiomr/afg-el/2002/10-28/Efterregulering.htm
http://www.ks.dk/energiomr/afg-el/2000/10-23/vejled-forsyningspl.htm
http://www.ks.dk/energiomr/afg-el/2000/10-23/vejled-forsyningspl.htm

