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RESUMÉ 
1. Energitilsynet modtog den 14. november 2001 en anmeldelse på NESA Natur-

Strøm fra NESA Forsyning A/S. I forhold til almindelig strøm har NESA Forsy-

ning A/S anmeldt en merpris på 3,6 øre/kWh (ekskl. moms) for produktet.  

 

2. Ifølge NESA er der tale om et miljøcertificeret svensk strøm fra vand- og vind-

kraftanlæg samt biomasseanlæg, som er forpligtet til at tage ekstra skånsomt hen-

syn til miljøet. Den svenske strøm bliver ifølge NESA's beskrivelse suppleret med 

den danske miljøvenlige elproduktion fra bl.a. vindmøller.  

 

3. NESA er det første forsyningspligtselskab, som tilbyder sine bundne kunder 

såkaldt miljøcertificeret strøm. I forvejen har handelsselskaberne Energi Danmark 

siden efteråret 2001 og Elektra siden sommeren 2000 tilbudt sine frie kunder den-

ne strømtype.  

 

4. I Sverige har elkunderne i flere år kunne købe særlig miljøcertificeret strøm. 

Denne strømtype udgør nu en vis del af markedet - og interessen er stærkt stigen-

de. Ifølge den Svenske Naturbeskyttelses Forening (SNF) udgjorde det svenske 

salg af miljøcertificeret strøm i år 2000 6,7 procent af det samlede indenlandske 

salg
1
.  

 

5. Energistyrelsen vurderer, at salg af miljørigtig strøm befinder sig inden for 

rammerne af forsyningspligtselskabernes bevilling, (idet Energistyrelsen dog end-

nu ikke har udsendt bevillinger til alle selskaber - herunder NESA). Energitilsy-

nets godkendelse af priser fra forsyningspligtselskaber tager udgangspunkt i elfor-

syningslovens §72, som fastslår at forsyningspligtige virksomheder i deres priser 

kan indregne et overskud, som er rimeligt i forhold til omsætningens størrelse og 

effektiviteten ved indkøb af elektricitet og andre omkostninger. I §69 stk. 1 rede-

gøres nærmere for de omkostninger, som selskaberne kan indregne i deres priser. 

Elforsyningslovens bestemmelser er udmøntet i Energitilsynets vejledning om 

regulering af forsyningspligtselskaber fra oktober 2000.  
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6. Ifølge vejledningen er referenceprisen sammensat af en referenceindkøbspris på 

strøm og øvrige omkostninger samt en forrentning. Referenceindkøbsprisen angi-

ver Energitilsynets vurdering af hvad indkøbsprisen på strøm højst må være ved 

effektiv indkøb, jf. §72, stk. 1.. Loftet på øvrige omkostninger har Energitilsynet 

fastsat til 2 øre/kWh og forrentningen 0,5 øre/kWh. Den samlede referencepris for 

Sjælland i år 2001 har Energitilsynet beregnet til 18,9 øre/kWh og for år 2002 

20,7øre/kWh.  

 

7. Den anmeldte merpris på 3,6 øre/kWh i forhold til NESA Forsyning A/S salgs-

pris på almindelig strøm går dels til dækning af omkostninger til markedsføring og 

meromkostningerne ved indkøbet af NaturStrøm produktet.  

 

8. Energitilsynet skal ved vurdering af overskuddet i forsyningspligtselskaberne 

lægge vægt på effektivitet i indkøbet af strøm, jf. elforsyningslovens §72. Merpri-

sen på indkøbet af såkaldt 'grøn' strøm skal på samme måde som indkøbet af al-

mindelig strøm vurderes i forhold til et effektivt indkøb. Indkøbsomkostningerne 

skal med andre ord stå i et rimeligt forhold til de eventuelle miljøfordele ved den 

såkaldte grønne strøm.  

 

9. NESA Forsyning A/S har ikke godtgjort, at merprisen på indkøbet af Natur-

Strøm svarer til et effektivt indkøb i forhold til de miljøeffekter produktet måtte 

have.  

 

10. I Energitilsynets vejledning fra oktober 2000 omtales ikke muligheden for 

særligt at indregne markedsføringsomkostninger i strømprisen. Energitilsynet vur-

derer, at NESA's NaturStrøm produktet ikke giver anledning til at afvige fra denne 

praksis. Dækningen af udgifter til markedsføring af produktet skal derfor ske in-

den for de nuværende rammer for øvrige omkostninger, som Energitilsynet har 

fastsat til højst 2 øre/kWh.  

 

11. NESA Forsyning A/S har den 23. maj indsendt et høringssvar til Energitilsy-

net. NESA er ikke enig i Energitilsynets afvisning af NESA Forsyning A/S an-

meldte priser.  

 

BESLUTNING 
12. Det meddeles NESA Forsyning A/S,  

 

13. at Energitilsynet finder, at da NESA ikke har godtgjort, at NaturStrøm frem-

mer de danske miljømål, kan Energitilsynet ikke godkende NESA Forsyning A/S 

den 15. november 2001 anmeldte merpris på NESA Naturtrøm på 3,6 øre/kWh 

(excl. moms) for år 2001 i forhold til prisen på almindelig strøm, som NESA For-

syning A/S angiver til 18,9 øre/kWh plus abonnement, jf. elforsyningslovens § 72, 

stk. 2.  

 

14. at Energitilsynet finder, at da NESA ikke har godtgjort, at NaturStrøm frem-

mer de danske miljømål, kan Energitilsynet ikke godkende NESA Forsyning A/S 

den 28. december 2001 anmeldte merpris på NESA Naturtrøm på 3,6 øre/kWh 

(excl. moms) for år 2002 i forhold til prisen på almindelig strøm, som NESA For-

syning A/S angiver til 19,7 øre/kWh plus abonnement, jf. elforsyningslovens § 72, 

stk. 2.  
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SAGSFREMSTILLING 
15. Sagsfremstillingen redegør først for NESA's beskrivelse af produktet Natur-

Strøm, hvorefter der redegøres for Energitilsynets godkendelsesprocedure for for-

syningspligtpriser.  
 
PRODUKTET 

16. Energitilsynet modtog den 14. november 2001 sammen med prisanmeldelsen 

for NaturStrøm en række oplysninger om produktet, som er certificeret af den 

Svenske Naturbeskyttelsesforening (SNF).  

 

17. Ifølge beskrivelsen sikres køberne af strømmen, at deres indkøb modsvares af 

en tilsvarende større produktion fra værker, som er certificeret af SNF.  

18. Ifølge NESA's beskrivelse har NaturStrøm produktet en række miljøfordele i 

forhold til almindelig strøm. Således indeholder NaturStrøm ca. 90 procent mindre 

CO2, 80 procent mindre SO2 og 80 procent mindre NOX i forhold til almindelig 

strøm produceret på Sjælland. Det fremgår ikke af NESA's oplysninger, hvordan 

miljøfordelene er i forhold til den strøm, der normalt leveres til forbrugerne i NE-

SA's område.  

 

19. SNF oplyser, at det har tre målsætninger på miljøområdet. Den første målsæt-

ning er at fremme omstillingen fra el produceret ved hjælp af kernekraft og fossile 

brændstoffer til vedvarende energikilder. Den anden målsætning er at forhindre en 

fortsat udbyggelse af vandkraftværker og fremme tiltag som mindsker vandkraft-

værkernes skadelige virkninger på miljøet. Endelig er det naturbeskyttelsesfor-

eningens målsætning at øge andelen af solenergi, biobrændsel og vindkraft i el-

produktionen på en måde, så dens skadelige virkninger på miljøet mindskes. Disse 

målsætninger afspejles i kriterierne for 'BraMiljöval' på elområdet.  

 

20. På vandkraftområdet er det et grundlæggende krav for at opnå certificeringen, 

at værket er etableret før 1996. Dette afspejler SNF's holdning til, at vandkraft-

værker har omkostninger for især nærmiljøet men også det globale miljø
2
.  

 

21. Effekterne er mest synlige på nærmiljøet. Derfor kræver SNF, at den vand-

mængde, som skal passere kraftværket, mindst udgør den normale minimums-

vandføring i vandløbet. En normal minimumsvandføring svarer til den naturlige, 

uregulerede vandføring, der ville have været i vandløbet i den mest tørre del af 

året. Formålet med dette krav er, at der ikke i perioder lukkes helt af for vandet, så 

en del eller hele strækningen af vandløbet tørlægges.  

 

22. Derudover kræver SNF, at værkerne etablerer laksetrapper og indbetaler et 

ikke nærmere defineret beløb til en fond, som finansierer projekter, der mindsker 

vandkraftværkernes skadelige virkninger. Effektiviseringer af værkerne kan desu-

den kun foretages såfremt naturen samlet set ikke tager skade ved tiltagene. SNF 

vurderer, at miljøproblemerne ved vandkraftværker er så stort, at en fortsat udvi-

delse af vandkraftproduktionen ikke er acceptabel.  
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23. DMU oplyser til Energitilsynet, at der i Danmark findes tilsvarende krav i 

vandforsyningsloven i forbindelse med vandindvinding til dambrug. Også her er 

formålet at forhindre en udtørring af vandløbsstrækninger samt at sikre passage-

mulighed for vandløbets naturlige fauna. Ifølge DMU bliver lignende krav imple-

menteret ved vandkraftværker i Danmark i forbindelse med fornyelse af tilladelser 

til at anvende vandløbsvand til elproduktion.  

 

24. Certifikatet gives ikke alene til producenten af vedvarende energi men også til 

køberne af strømmen - her NESA. For at køberen af strømmen kan få certificerin-

gen 'BraMiljöval' for den del af strømmen, som er produceret på vedvarende ener-

gi, kræver SNF, at mindst 5 procent af den købte strømmængde kommer fra andre 

vedvarende energikilder end vand. Dette skyldes, jf. punkt 20, at SNF vurderer, at 

energi, som er produceret på vand - i modsætning til andre vedvarende energikil-

der - indebærer en belastning for især nærmiljøet.  

 

25. En af de ikke miljøbelastende vedvarende energikilder er biobrændsel. Krave-

ne hertil er blandt andet, at brændslet ikke stammer fra organismer, som er genma-

nipulerede. Affald kan kun regnes som biomasse såfremt 90 procent består af bio-

masse, som ikke belaster miljøet eller har konsekvenser for helbredet. Træet må 

ikke stamme fra naturskove og skal være FSC certificeret (Forest Stewerdship 

Council), hvilket sikrer, at træet kommer fra et skovbrug, som både er miljømæs-

sigt og økonomisk bæredygtigt. Ved afbrænding af biobrændslet er det desuden et 

krav, at brændslet ikke blandes med andre fossile stoffer såsom kul. Endelig er det 

et krav, at asken fra forbrændingen igen tilbageføres i jorden, hvor den skal an-

vendes i skovbruget.  

 

26. Tilsvarende kan der som køber opnås certificering, når strømmen er produceret 

på basis af vindkraft. Her knytter kravene sig til placeringen af vindmøllerne. Der 

kan ikke opnås certificering såfremt vindmøllerne er placeret i blandt andet natio-

nalparker, naturreservater, maritime reservater og fugletræks- samt fugleraste-

pladsområder.  

 

27. Endelig er der mulighed for at opnå certificeringen for strøm produceret på 

basis af solenergi og andre vedvarende energikilder
3
. Dog skal producenterne kun-

ne fremvise en plan for, hvad der skal ske med blandt andet solcellerne og andre 

restprodukter, som kan være giftige eller svære at nedbryde.  

 

28. I praksis fungerer 'BraMiljövalg' ordningen ved, at SNF fører tilsyn med de 

selskaber, som producerer og køber elektriciteten.  

 

29. Tilsynet med producenterne af elektriciteten er indtil nu stort set udelukkende 

sket gennem en årlig revision af selskabernes regnskaber. Ifølge SNF ser man her 

især på at der er overensstemmelse mellem virksomhedernes produktion og salg af 

elektricitet, som kan benævnes 'BraMiljövalg'. Med de nye år 2002 krav for certi-

ficeringen bliver revisionen af regnskaberne udvidet til også at omfatte stikprøve-

kontrol, hvor kontrollørerne blandt andet undersøger om biobrændselet, som an-

vendes til fremstilling af elektricitet er FSC certificeret. For vandkraftens ved-

kommende vil man blandt andet undersøge om producenten overholder reglen om 

minimumsvandføring i vandløbet.  
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30. SNF oplyser, at også køberne såsom NESA kontrolleres. Tilsynet med selska-

berne finder sted ved revision af selskabernes årsregnskaber.  

 

31. Ifølge Energistyrelsen er formålet med 'Kyoto aftalen' og de danske miljømål-

sætninger at reducere udledningen af drivhusgasser. NESA's salg af SNF certifice-

ret elektricitet kan understøtte dette formål. Ifølge Energistyrelsen er forudsætnin-

gen for en positiv effekt, at den stigende efterspørgsel efter elektricitet produceret 

på basis af vedvarende energikilder dækkes ved enten at øge produktionen fra 

eksisterende VE-anlæg eller også ved at udbygge VE-anlæg. Er der derimod i 

udgangspunktet fuld kapacitetsudnyttelse, og der ikke sker nogen udbygning af 

VE-anlæg, vil den eksporterede svenske VE-strøm ifølge Energistyrelsen blot give 

anledning til en tilsvarende øget produktion på eksempelvis danske kulkraftværker 

og altså ikke understøtte målsætningen.  
 
GODKENDELSE AF PRISER 

32. Energitilsynet har kompetence til at godkende prisfastsættelsen jf. § 72. Tilsy-

net har udmøntet kompetencen i en vejledning, der skitserer under hvilke omstæn-

digheder priserne kan godkendes.  

 

33. Det fremgår af vejledningen, at selskaberne har mulighed for at tilbyde grøn 

strøm. I vejledningens punkt 13 står:  

"".. kan en forsyningspligtig elvirksomhed tilbyde særlig "miljøvenlig" eller "grøn" 

elektricitet fra vedvarende energikilder til kunder, som efterspørger en større an-

del af dette end normalt. I det omfang indkøbsomkostningerne er anderledes for 

denne type elektricitet, kan virksomhedens salgspris tilsvarende være anderledes 

end elektriciteten købt på standardvilkår"".  

 

34. Selv om virksomhedens salgspris på grøn strøm kan være højere skal prisen 

stadig være udtryk for et effektivt indkøb, jf. elforsyningslovens § 72.  

 

35. Beregningen af referenceprisen er foretaget på baggrund af de nævnte stan-

dardvilkår. Af vejledningen fremgår ligeledes metoden til beregningen af referen-

ceprisen. Denne pris er blandt andet beregnet på baggrund af hhv. termins- og 

spotprisen på Nordpool markedet korrigeret for en tarif for overførelse af elektrici-

tet til bestemte geografiske områder (de såkaldte CfD).  

 

36. Derudover fastsættes i vejledningen også loft for de enkelte elementer i refe-

renceprisen. Administrationsudgifterne må ifølge vejledningen højst udgøre 2 

øre/kWh, mens forrentningen ikke må overstige 0,5 øre/kWh.  

 

37. Energitilsynets endelige referenceindkøbspris for år 2001 er beregnet til 16,55 

øre/kWh for Jylland og Fyn mens den er 16,4 øre/kWh for Sjælland. Årsagen til 

forskellen i prisen mellem Jylland/Fyn og Sjælland er de før nævnte CfD. Derfor 

er den samlede referencepris for Sjælland i år 2001 18,90 øre/kWh og for Jylland 

og Fyn er den 19,10 øre/kWh.  

 

38. Indkøbs referenceprisen for år 2002 er 18,20 øre/kWh for Sjælland og 18,10 

øre/kWh for Jylland/Fyn. Der er ligesom i 2001 et loft på 2 øre/kWh på de øvrige 

omkostninger og en begrænsning på forrentningen på 0,5 øre/kWh. Den samlede 

foreløbige beregnede referencepris for Sjælland er derfor 20,7 øre/kWh mens den 

er 20,6 øre/kWh for Jylland/Fyn i år 2002.  
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BEGRUNDELSE 
39. I forhold til de fleste andre produkter, som sælges, adskiller elektricitet sig 

ved, at der ikke er tale om en synlig vare, som overføres fra producenten hjem til 

den enkelte forbruger.  

 

40. Derfor modtager NESA's købere af NaturStrøm også en abstrakt vare, som 

alene giver køberen en garanti for at køberens eget forbrug af el svarer til NESA's 

merindkøb af strøm fra producenter, som har fået miljøcertificering 'Bra Miljöval' 

fra SNF.  

 

41. Dette produkt tilbydes NESA Forsyning A/S kunder til en merpris i forhold til 

almindelig strøm på 3,6 øre/kWh (ekskl. moms). Merprisen skyldes dels selska-

bets udgifter til markedsføring af produktet og dels en højere indkøbspris
4
.  

 

42. I Energitilsynets vejledning fra oktober 2000 omtales ikke muligheden for at 

indregne markedsføringsomkostninger i strømprisen. Energitilsynet finder ikke at 

produktet er af en karakter, som retfærdiggør at markedsføringen kan indregnes 

særskilt i prisen. Udgifter til markedsføring skal derfor holde sig inden for ram-

merne af 2 øre/kWh, som er Energitilsynets fastsatte loft for øvrige omkostninger. 

NESA's udgifter til administration er i år 2001 beregnet til 1,63 øre/kWh - dvs. 

inden introduktionen af naturstrøm og 1,66 øre/kWh i år 2002, jf. tabel 1 og 2.  

 

43. Energitilsynet kan ifølge elforsyningslovens §77, stk. 3 i sin vurdering af pri-

ser og vilkår inddrage miljømæssige forhold, jf. også lovens formål (§1). NESA 

har ikke godtgjort at NaturStrøm fremmer de danske miljømålsætninger på energi-

området (og tilmed kan modvirke dem), jf. i øvrigt punkt 31. Tilsynet kan derfor 

heller ikke godkende at der skal betales en merpris for denne strøm, idet der ikke 

vil være tale om effektivt indkøb, jf. §72.  

 

44. En godkendelse af en merpris på NaturStrøm ville indebære en blåstempling, 

som der ikke er belæg for at foretage.  

 

45. Tilsynets vejledning indebærer i sig selv ikke nogen vurdering af forholdet 

mellem de enkelte tariffer. Tarifstrukturen skal dog stadig overholde §73, dvs. 

være kostægte.  

 

46. Af tabel 2 fremgår, at den anmeldte kWh pris på NESA strøm for år 2002 er 

større end Energitilsynets foreløbige beregnede referencepris. Dette skyldes dels 

høje indkøbsomkostninger og en høj forrentning. Men Energitilsynet har ikke med 

nærværende beslutning taget stilling til NESA Forsyning A/S pris på almindelig 

strøm, men alene forholdt sig til salget af NaturStrøm. Energitilsynet vil dog vende 

tilbage til spørgsmålet i forbindelse med godkendelsesproceduren på almindelig 

strøm.  
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 Samlet Indkøb Forrentning Adms. 

Referencepris 

Sjælland 
18,90 øre/kWh 16,40 øre/kWh 0,5 øre/kWh 2,0 øre/kWh 

NESA uden 

Naturstrøm 
18,95 øre/kWh 16,99 øre/kWh 0,33 øre/kWh 1,63 øre/kWh 

Kilde: Energitilsynet.  

 

Tabel 2: Reference- og anmeldt pris for år 2002 

 Samlet Buffer (*) Indkøb 
Forrent-

ning 
Adms. 

Referencepris 

Sjælland 

20,70 

øre/kWh 

0,5  

øre/kWh 

17,70 

øre/kWh 

0,5  

øre/kWh 

2,0  

øre/kWh 

NESA uden 

Naturstrøm 

21,62 

øre/kWh 

0,5  

øre/kWh 

19,20 

øre/kWh 

0,76 

øre/kWh 

1,66 

øre/kWh 
Kilde: Energitilsynet. * Det ses bort fra bufferen' i efterreguleringen af selskaberne.  
I beregningerne for år 2002 indgår Naturstrøm. 
1 Kilde: Den Svenske Naturbeskyttelses Forening (SNF) og Statistiska Centralbyrån (SCB). I opgørelsen inder-

egnes ikke nettab på 8-9 procent. 2 Effekterne på det globale miljø opstår ifølge SNF ved at oversvømmelsen af 
tilgroede områder som følge af bygning af vandkraftværkerne resulterer i råd og frigørelse af metangas. 3 EU 

direktiv 2001/77/ef af 27. september 2001 fastslår at vedvarende energi omfatter energi produceret på basis af 

biobrændsel, sol og vand. 4 NESA budgetterer med at sælge 63.000 MWh NaturStrøm på årsbasis. Sammenhol-
des dette med markedsføringsomkostninger på 3 mio. kr. fordelt over 2 år svarer dette til en kampagneudgift i år 

2001 på 18,5 øre/kWh og 2,38 øre/kWh i 2002. At kWh udgiften er meget højere i 2001 skyldes at produktet blev 

introduceret sent på året. NESA Forsyning A/S forventer en merindkøbspris for NaturStrøm i forhold til alminde-
lig strøm på 1,36 øre/kWh i 2001 og 1,43 øre/kWh i år 2002.  

 

 
 

 


