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BILAG 1. METODEBESKRIVELSE FOR BE-
REGNINGEN AF MARK UP 

1. Mark up’en kan opfattes som et udtryk for et dækningsbidrag ved salg

af et el-produkt. En mark up beregning består af en salgspris fratrukket om-

kostningerne. Metoden til beregning af mark up’en udtrykker det generelle 

princip i den kvartalsvise priskontrol. Her skal forsyningspligtvirksomhe-

derne anmelde en pris til SET forud for hvert kvartal og kan fratrække en 

omkostning i form af den gennemsnitlige pris for forwardkontrakter for 

systemprisen og EPAD-kontrakten hørende til det kommende kvartal samt 

fratrække profilomkostninger i sin anmeldte pris. Nedenfor gennemgås de 

enkelte elementer i mark up beregningen. 

SALGSPRISEN PÅ DETAILMARKEDET 

2. Fastsættelse af salgsprisen sker på baggrund af daglige
1
 udtræk fra el-

pristavlen.dk. Elpristavlen er en forbrugerportal, hvor samtlige udbydere af 

el-produkter på detailmarkedet har pligt til at offentliggøre deres priser. For 

hver enkelt dag er der en observation af prisen på det enkelte produkt, som 

udbydes på detailmarkedet. Produkterne opdeles i sorteringer, hvor der be-

regnes en gennemsnitlig salgspris for hver sortering til brug i mark up-

estimationen, i stedet for at beregne mark up’en for hvert enkelt produkt. 

Den gennemsnitlige salgspris for en sortering er beregnet som et simpelt 

gennemsnit af prisobservationer for de produkter, som hører til sorteringen. 

Produktksorteringerne er beskrevet i bilag 2. 

3. Udover opdelingen i produktsorteringer er markedet opdelt i prisområ-

derne Vestdanmark (herefter DK1) og Østdanmark (herefter DK2). Både 

engrosprisen og profilomkostningerne er forskellige mellem de to områder, 

og derfor skal detailpriserne også opdeles. For hver produktkategori er der 

derfor beregnet en gennemsnitlig salgspris for både DK1 og DK2.  

4. Salgsprisen er beregnet inkl. abonnement. Abonnementet er et fast be-

løb, som en forbruger betaler uanset størrelsen af sit forbrug. Abonnementet 

skal fordeles, så der kan beregnes en gennemsnitlig salgspris pr. MWh. 

Normeringen af abonnementet foretages ud fra en betragtning om, at abon-

nementet ikke må vægte for højt i den gennemsnitlige enhedspris. Dette 

forsigtighedsprincip gælder også i forbindelse med den kvartalsvise pris-

kontrol for forsyningspligtprodukter. Her er antagelsen, at abonnement kan 

1 Der benyttes udelukkende handelsdage. 
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fordeles ud på to MWh
2
. For at anvende en konsistent beregning af en gen-

nemsnitlig salgspris i forhold til den kvartalsvise priskontrol, vil abonne-

mentsdelen af prisen også blive opgjort på grundlag af et forbrug på to 

MWh pr. kvartal.  

KØBSPRISEN PÅ ENGROSMARKEDET 

5. Grundlasten udtrykker en el-virksomheds indkøbspris eller engrospri-

sen. Grundlast består af en system forwardkontrakt og en EPAD-kontrakt. 

Systemprisen er den pris, der ville skabe ligevægt mellem udbud og efter-

spørgsel efter el, hvis der ikke fandtes flaskehalse mellem prisområderne 

nogen steder i hele det nordiske område. EPAD er en forkortelse for Elec-

tricity Price Area Differentials, og er udtryk for forskellen mellem system-

prisen og spotprisen i et prisområde. En EPAD-kontrakt er et finansielt 

produkt, som kan handles på den finansielle el-børs, Nasdaq OMX, for at 

afdække forskellen mellem systemprisen og områdeprisen. Priserne på for-

wardkontrakter for både systempris og EPAD-kontrakter fastsættes på dag-

lig basis på Nasdaq OMX. I beregningerne til fastsættelse af mark up’en 

benyttes closing prices for forwardkontrakterne, selvom priserne varierer 

inden for hver handelsdag. Systemprisen gælder for hele Norden, mens 

EPAD er regionalfordelt på DK1 og DK2.  

6. Forwards som bruges til engrosprisen er kvartalslige forwards. Betragt

Qx som et kvartal og Qx-1 som kvartalet før.  Engrosprisen som anvendes er 

så den daglige pris i Qx-1 for køb af en forwardkontrakt for Qx. Både for 

systemprisen og EPAD i henholdsvis DK1 og DK2. Årsagen til at det er de 

kvartalslige forwards som bruges er, at priskontrollen foretages på kvartal-

slig basis. 

7. Priser på forwards på systemprisen og EPAD offentliggøres i Eu-

ro/MWh på Nasdaq OMX. Til at omregne disse priser til kr. bruges valuta-

kursstatistikken DNVALD fra Danmarks Statistik. Omregningen er foreta-

get på dagsbasis på baggrund af de daglige observationer af valutakurser
3
.

2 En antagelse om et el-forbrug på to MWh pr. kvartal svarer til 2.000 kWh, dvs. et årligt el-forbrug på 8.000 

kWh. En gennemsnitlig dansk husholdning har et årligt forbrug på 4.000 kWh. Antagelsen om et relativt højt 

el-forbrug til fordeling af abonnementet i gennemsnitsprisen skyldes, at el-varme kunder og mindre virksom-

heder også køber forsyningspligtig el. For at tage højde for disse kundegrupper og det generelle forsigtigheds-

princip om, at abonnement ikke må vægte for højt i beregningen af enhedsprisen, er elforbruget antaget at være 

to MWh pr. kvartal. 

3 I modsætning til tidligere afgørelser af mark up’en har valutakursen været væsentligt mere svingende. Dengang 

benyttedes 7,45 gennem hele perioden, mens der nu benyttes daglige data (kun handelsdage). 
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FIGUR 1 | UDVIKLINGEN I VALUTAKURSEN I ESTIMERINGSPERIODEN 

PROFILOMKOSTNINGER 

8. Profilomkostninger udtrykker forskellen i omkostninger for elselska-

berne mellem et helt jævnt forbrug over døgnet, måneden, kvartalet eller 

året og et profileret forbrug.  Profilomkostninger er defineret ved forskellen 

mellem en forbrugsvægtet spotpris og den gennemsnitlige spotpris for en 

given periode. Beregningen af profilomkostninger består dermed både af et 

mængdeelement, som er bestemt af et forbrug pr. time og et priselement, 

som er bestemt af spotprisen på Nord Pool Spot for den til forbruget høren-

de time. Det er den forbrugsvægtede engrospris, der svarer til virksomhe-

dernes faktiske indkøbsprofil og dermed virksomhedernes faktiske omkost-

ninger til køb af elektricitet. Profilomkostningen udtrykker den meromkost-

ning, som elselskabet har ved at forbruget varierer over en given periode i 

forhold til et konstant forbrug. En profilomkostning er pr. definition positiv, 

idet det volumenvægtede forbrug for en given periode altid vil være højere 

end et simpelt gennemsnit af spotpriserne.  Det skyldes at spotprisen er hø-

jere, når forbruget er højt. Derved vægter en høj pris relativt mere i bereg-

ningen. Boks 1 viser en generel beregning af profilomkostninger for et 

døgn. Her bliver de enkelte elementer i beregningen vist.   
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BOKS 1 | BEREGNING AF PROFILOMKOSTNINGER FOR ET DØGN 

Time Spotpris Forbrug 

1 p1 x1 

      

i pi xi 

      

24 p24 x24 

Tabel for et døgn med priser og forbrug pr. time. 

Der kan nu beregnes profilomkostninger for et døgn. 

Simpelt gennemsnit: 
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Profilomkostninger for et døgn er givet ved: 

Volumenvægtet gennemsnit – Simpelt gennemsnit 

9. Profilomkostningerne, der indgår i mark up beregningerne, er estimeret

på grundlag af dataudtræk med spotpriser og timeforbrug fra Energinet.dk’s 

database, og er opdelt på DK1 og DK2. Profilomkostningerne er estimeret i 

perioden fra den sidste dag før en måned begynder og 12 måneder tilbage i 

tid. Der er valgt en periode på 12 mdr. for at finde et mere stabilt udtryk for 

profilomkostningerne fremfor at basere på en kortere periode, hvor der må 

forventes at være større udsving.  

10. De beregnede profilomkostninger er holdt faste for en måned ad gan-

gen. Herefter bliver der beregnet nye profilomkostninger for den næste må-

ned ved at rykke perioden på 12 mdr. en måned frem ad gangen
4
. Denne

proces gentages for alle måneder i den betragtede periode, så der er profil-

omkostninger tilhørende alle prisobservationer.  

11. Købsprisen på engrosmarkedet og profilomkostninger er samlet set de

to store omkostningselementer i beregningen af mark up, og en oversigt 

over udviklingen i dem over perioden ses i figur 2.1 og 2.2. 

4 Der er således beregnet et rullende gennemsnit, hvor hver beregning overlapper den forrige. 



ENERGITILSYNET | BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 Side 6/29 

FIGUR 2.1 | GRUNDLASTENS UDVIKLING I ESTIMERINGSPERIODEN 

FIGUR 2.2 |  PROFILOMKOSTNINGERNES UDVIKLING I ESTIMERINGSPERIODEN 
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12. Mark up’en beregnes på baggrund af data fra og med 16. august 2013 til

og med 15. august 2015. Dette datasæt skal korrigeres for prisudviklingen 

fra tidspunktet for observationerne til tidspunktet for at mark up’en skal 

tages i brug. Det sker ved at indeksere de enkelte mark up observationer 

med et vægtet prisindeks for hvert kvartal svarende til 50 pct. Danmarks 

Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10) og 50 pct. 

lønindeks for den private sektor (ILON12). Disse to prisindeks vil også 

blive anvendt til at fremskrive mark up’en i den kvartalsvise priskontrol for 

perioden 2016-2017. 

13. En oversigt over tidsforløbet i beregningen af mark up med udgangs-

punkt i priserne for et el-handelsprodukt for et givent kvartal Qx vises i fi-

gur 3.   

14. En mark up observation for en handelsdag i et givent kvartal Qx bliver

beregnet på baggrund af gennemsnitspriser fra Elpristavlen i forrige kvartal 

Qx-1, der er udtryk for en forwardpris i kvartal Qx. Der vælges en sortering 

af el-handelsprodukter fra Elpristavlen en given dag i kvartal Qx-1, og der 

beregnes en gennemsnitlig pris fra listepriserne på disse produkter. Prisen 

på Elpristavlen udtrykker en forwardpris. El-handelsvirksomheden antages 

at købe en forwardkontrakt den samme handelsdag til levering i det kom-

mende kvartal, dvs. en forwardkontrakt til levering i kvartal Qx. Profilom-

kostningerne for hver måned er beregnet som et gennemsnit for de sidste 

tolv måneder
5
. Denne fremgangsmåde er benyttet for alle kvartaler i estima-

5 Dvs. figuren holder kun for den første måned i kvartal Qx-1 i forhold til profilomkostningerne. I næste måned er 

perioden for beregningen af profilomkostningerne rykket med en måned. 

FIGUR 3 |  MODEL TIL IDENTIFIKATION AF MARKEDETS PRISNIVEAU 
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tionsperioden 16. august 2013 til 15. august 2015, og samlet overblik kan 

ses i tabel 1 i bilag 1. 

ESTIMATIONEN AF MARK UP I FORHOLD TIL PRISKONTROLLEN 

15. Metoden til beregning af mark up’en udtrykker det generelle princip i

den kvartalsvise priskontrol. Her skal forsyningspligtvirksomhederne an-

melde en pris til SET forud for hvert kvartal og kan fratrække en omkost-

ning i form af den gennemsnitlige pris for forwardkontrakter for systempri-

sen og EPAD-kontrakten hørende til det kommende kvartal samt fratrække 

profilomkostninger i sin anmeldte pris. Det betyder, at tidspunktet for pris-

observationer og dermed beregningen af en mark up bliver rykket frem til 

det kommende kvartal. Dette tidsaspekt har alene betydning for indekserin-

gen af mark up observationen.  

16. Tidsforløbet for den kvartalsvise prisregulering er vist i figur 4. Det

fremgår af figur 4, at der i priskontrollen bliver beregnet en mark up for 

hver virksomhed for det kommende kvartal, som er baseret på prisobserva-

tioner for forwardkontrakter i det foregående kvartal. Denne mark up for 

hver virksomhed, som er givet ved anmeldt pris fratrukket omkostninger, er 

grundlaget for, om den anmeldte pris skal nedreguleres i forhold til maksi-

malprisen for det kommende kvartal. Hvor maksimalprisen er givet ved 

grundlast tillagt de virksomhedsspecifikke profilomkostninger og den i 

nærværende afgørelse fastsatte mark up. 

FIGUR 4 |  TIDSFORLØB FOR PRISKONTROL 
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BOKS 2 | EKSEMPEL PÅ BEREGNING AF MARK UP OBSERVATIONER 1. 

KV. 2015 

Betragt en sortering af el-produkter fra Elpristavlen en given handelsdag i 

4. kvartal 2014. For denne produktsortering bliver der beregnet en gen-

nemsnitlig pris. El-virksomheden, der udbyder et produkt, som er omfattet 

af produktsorteringen, antages at købe en forwardkontrakt den samme 

handelsdag i 4. kvartal 2014 til levering i 1. kvartal 2015. Købsprisen for 

systemkontrakt og EPAD-kontrakt findes ved at tage closing prices fra 

børsen Nasdaq OMX. Kontrakterne handles i euro og omregnes derfor til 

kroner. Profilomkostningen er estimeret af de seneste 12 måneders time-

forbrug og spotpriser. Der kan beregnes en mark up observation for 1. 

kvartal 2015 ved at fratrække prisen på systemkontrakten, EPAD-

kontrakten og profilomkostningerne fra den gennemsnitlige salgspris pr. 

produktsortering for 4. kvartal 2014. Dette kan gøres for både DK1 og 

DK2 for den pågældende handelsdag. Denne beregning foretages for alle 

handelsdage i 4. kvartal 2014 for DK1 og DK2. Derved haves to mark up 

observationer for alle handelsdage i 4. kvartal 2014. Disse mark up ob-

servationer udgør de daglige mark up observationer på leveringtidspunk-

tet i 1. kvartal 2015.   

TABEL 1 | PERIODER I ESTIMATIONEN AF MARK UP 

Observationer fra Elpristav-
len og Nasdaq OMX 

Mark up 

observation 

Forwardkontraktens 
leveringsperiode 

Profilomkostninger 

Q3 2013 Q4 2013 Q4 2013 Seneste 12 mdr. 

Q4 2013 Q1 2014 Q1 2014 Seneste 12 mdr. 

Q1 2014 Q2 2014 Q2 2014 Seneste 12 mdr. 

Q2 2014 Q3 2014 Q3 2014 Seneste 12 mdr. 

Q3 2014 Q4 2014 Q4 2014 Seneste 12 mdr. 

Q4 2014 Q1 2015 Q1 2015 Seneste 12 mdr. 

Q1 2015 Q2 2015 Q2 2015 Seneste 12 mdr. 

Q2 2015 Q3 2015 Q3 2015 Seneste 12 mdr. 

Q3 2015 Q4 2015 Q4 2015 Seneste 12 mdr. 
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BILAG 2. PRODUKTSORTERINGER 

17. SET har foretaget forskellige sorteringer af el-handelsprodukter for at

kunne estimere en gennemsnitlig salgspris til brug for en mark up estimati-

on. De produkter, som bruges som data for de observerede detailpriser, skal 

være fra et frit marked. De skal derfor være el-handelsprodukter, hvor el-

handelsvirksomhederne selv frit sætter prisen. Forsyningspligtprodukterne 

er derfor ikke medtaget i produktsorteringerne. 

18. Tilbagefaldsprodukterne er tilsvarende også udelukket fra produktsorte-

ringerne. Priser og vilkår på tilbagefaldsprodukterne var lovmæssigt be-

stemt til at skulle være tilsvarende det hidtidige forsyningspligtprodukt
6
.

19. Udover at forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter bliver sorteret fra,

er der nogle produkter på elpristavlen som udelukkende udbydes til er-

hvervskunder. Forsyningspligtproduktet, som bliver reguleret med mark up, 

er til alle skabelonkunder, dvs. både private og erhvervskunder med et årligt 

forbrug på under 100 MWh. Produkterne udelukkende til erhvervskunder er 

derfor sorteret fra. Således er der kun medtaget produkter som kun udbydes 

til private eller udbydes til både private og erhverv. Nogle få produkter på 

markedet har et begyndelsesinterval (minimumsforbrug), som betyder, at 

ikke alle forbrugere kan vælge dem. Disse er også sorteret fra.  

20. Ved at tilføje et eller flere søgekriterier til de generelle, som er forklaret

ovenfor, kan der formuleres produktsorteringer, som udtrykker et markeds-

niveau for el-handelsprodukter. Formålet med de enkelte produktsorteringer 

er, at de samlet set skal udgøre et markedsniveau og danne grundlag for en 

mark up estimation. De enkelte søgekriterier som er tilføjet er: 

Fast/variabel pris, leverings- og kontraktperiode, bindingsperiode, klima-

produkt, ikke-koncernforbunden el-leverandør og størrelse af abonnement.   

Priser 

21. El-handelsprodukter kan overordnet opdeles i fastprisprodukter og pro-

dukter med variable priser. Ved køb af et fastprisprodukt med en given le-

veringsperiode bliver prisen på købstidspunktet låst fast for hele leverings-

perioden. Ved køb af et el-produkt med variabel pris kender forbrugeren 

ikke prisen, idet prisen bestemmes på daglig basis i leveringsperioden. For-

brugerens afregningspris for den forbrugte el bliver efterfølgende beregnet 

som et gennemsnit af de daglige elpriser i leveringsperioden.  

Leverings- og kontraktperiode 

6 SET skulle føre tilsyn med, at prisen på tilbagefaldsproduktet ikke oversteg prisen på det hidtidige forsynings-

pligtprodukt, jf. EFL § 34 a, stk. 4 og stk. 5. 
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22. Hvert produkt har en specifik leverings- og kontraktperiode. Denne kan

f.eks. være tre eller seks måneder eller løbende. Ved nogle produkter bliver

forbrugeren overført til et andet produkt ved kontraktperiodens udløb, f.eks. 

de såkaldte introduktionstilbud. Fastprisprodukter med lang kontraktperiode 

indeholder almindeligvis en risikopræmie
7
 til elselskaberne.

Bindingsperiode 

23. Et el-produkt kan have en bindingsperiode, som betyder, at en forbruger

forpligter sig til at aftage produktet for en given periode. For en privat for-

bruger er den maksimale bindingsperiode på seks måneder. Leverings- og 

kontraktperioden kan godt være over seks måneder, men forbrugeren er så 

kun bundet i de første seks. 

Ikke-koncernforbundne el-leverandører 

24. Da mange af el-handelsvirksomhederne både har solgt forsyningspligt-,

tilbagefalds- og el-handelsprodukter i estimeringsperioden, er der medtaget 

produktsorteringer, hvor kun produkter fra ikke-koncernforbundne el-

handelsvirksomheder indgår. Disse har for det første ingen direkte økono-

misk interesse i forsyningspligtprodukterne og for det andet ingen relationer 

til net-virksomhederne. Pr. juli 2015 er der ni sådanne uafhængige el-

handelsvirksomheder, mens dem som har været aktive i perioden, men ikke 

længere er det, også er medtaget. De ikke-koncernforbundne selskaber er 

medtaget for at undersøge priserne på el-handelsprodukter udbudt af sel-

skaber, der må forventes at være uafhængige af forsyningspligtproduktet.  

TABEL 2 | IKKE-KONCERNFORBUNDNE SELSKABER PR. JULI 2015 

Blue Energy A/S 

Elektron A/S 

Energiselskabet Natur-Energi A/S 

Gul Strøm A/S 

Modstrøm Danmark A/S 

My Power ApS 

NettoPower ApS 

OK A.m.b.a 

Vindstød A/S 

7 En risikopræmie udtrykker den merpris, som en el-udbyder vil tage for at låse prisen fast for en fremtidig leve-

ringsperiode. Ved at tage en risikopræmie kan en udbyder reducere eller undgå tab på salg af et el-produkt, 

hvis prisen på el stiger i løbet af leveringsperioden. 
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Derudover har Switch.dk A/S og Nordjysk El-handel A/S været uafhængige indtil 

4. december 2014 og er medtaget indtil denne dato.

Klimaprodukter 

25. Visse el-handelsprodukter er opført på elpristavlen som særligt klima-

venlige. Der er i alt seks forskellige typer af klimaprodukter, f.eks. kan et 

el-handelsprodukt indeholde et tillæg til prisen pr. kWh, hvor udbyderen 

køber og annullerer CO2-kvoter i forhold til forbruget. En anden type er, at 

elektriciteten er produceret på vedvarende energianlæg, hvor der så kan 

være aldersbegrænsning på disse anlæg. F.eks. to år, dvs. der løbende skal 

sættes nye anlæg op for at dække efterspørgslen efter dette produkt.  

Abonnementstørrelse 

26. I de seneste to år, er der kommet et øget fokus på abonnementet. Der er

blandt andet kommet produkter på markedet, hvor man betaler et dyrt 

abonnement, og el derefter er gratis. På andre produkter er abonnementet 

blevet væsentligt dyrere, mens nogle har fastholdt et abonnement på 0. 

27. I Produktsortering 1 er der valgt alle produkter med faste priser, som

bliver udbudt på Elpristavlen. Et el-produkt med faste priser er karakterise-

ret ved, at kunden kender prisen i leveringsperioden. Der sondres ikke mel-

lem kontrakt- og leveringsperioder. Begrundelsen for denne produktsorte-

ring er at få et samlet billede af hele markedet for fastprisprodukter.  

TABEL 3.1 | PRODUKTSORTERING 1 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Mark-up værdi 58,32 kr./MWh 

28. I produktsortering 2 er der valgt alle produkter med faste priser og leve-

rings- og kontraktperiode på højest fire måneder. Dette er en præcisering af 

produktsortering 1, hvor der nu sorteres efter leverings- og kontraktperiode 

på højest fire måneder. Produktsorteringen er medtaget for at få en bereg-

ning af fastprisprodukter med relativ kort leverings- og kontraktperiode 

med henblik på at undersøge, hvorledes leverings- og kontraktperioden 

påvirker mark up værdien.  

TABEL 3.2 | PRODUKTSORTERING 2 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 
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Leverings-/kontraktperiode Højest 4 måneder 

Mark-up værdi -11,27 kr./MWh 

29. I produktsortering 3 til og med 6 er der valgt alle produkter med faste

priser og leverings- og kontraktperioder, som alle varierer i periode. Dette 

er en ændring af produktsortering 2, hvor der nu sorteres efter andre leve-

rings- og kontraktperioder. Produktsorteringerne 3 til og med 6 er medtaget 

for at få en beregning af fastprisprodukter med relativ kort leverings- og 

kontraktperiode, men med en forskellig periode end i produktsortering 2 og 

3. Ved at variere længden af leverings- og kontraktperioden kan der bereg-

nes forskellige mark up værdier. 

30. Tabellerne 1.3 - 1.6 viser, hvordan mark up værdierne for fastpris el-

produkter varierer afhængigt af leverings- og kontraktperioden. 

TABEL 3.3 | PRODUKTSORTERING 3 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Leverings-/kontraktperiode Højest 6 måneder 

Mark-up værdi 44,64 kr./MWh 

TABEL 3.4 | PRODUKTSORTERING 4 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Leverings-/kontraktperiode Præcis 6 måneder 

Mark-up værdi 57,26 kr./MWh 

TABEL 3.5 | PRODUKTSORTERING 5 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Leverings-/kontraktperiode Under 12 måneder 

Mark-up værdi 45,24 kr./MWh 

TABEL 3.6 | PRODUKTSORTERING 6 
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Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Leverings-/kontraktperiode Mindst 12 måneder 

Mark-up værdi 68,94 kr./MWh 

Fast pris og bindingsperiode 

31. I produktsortering 7 til 10 er der valgt alle produkter med faste priser og

forskellige bindingsperioder.  Dette er en ændring af produktsorteringerne 

1-6, hvor der nu sorteres efter bindingsperiode i stedet for leverings- og 

kontraktperiode. I produktsortering 7 og 8 bliver sorteret på alle el-

handelsprodukter med fast pris og en bindingsperiode på hhv. nul til 4 må-

neder og mellem fire og seks måneder. Produktsortering 9 er med bindings-

periode under 6 måneder og produktsortering 10 har bindingsperiode på 

præcis 6 måneder
8
.

TABEL 3.7 | PRODUKTSORTERING 7 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Bindingsperiode 0 til 4 måneder 

Mark-up værdi 20,66 kr./MWh 

TABEL 3.8 | PRODUKTSORTERING 8 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Bindingsperiode 4 til 6 måneder 

Mark-up værdi 66,67 kr./MWh 

TABEL 3.9 | PRODUKTSORTERING 9 

8 6 måneder er den maksimale bindingsperiode for en privat forbruger hos et elselskab, mens erhvervskunder kan 

bindes i længere perioder. 
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Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Bindingsperiode Under 6 måneder 

Mark-up værdi 23,41 kr./MWh 

TABEL 3.10 | PRODUKTSORTERING 10 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Fast 

Bindingsperiode Præcis 6 måneder 

Mark-up værdi 67,05 kr./MWh 

Variabel pris og leverings- og kontraktperiode 

TABEL 3.11 | PRODUKTSORTERING 11 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Variabel 

Mark-up værdi 66,16 kr./MWh 

32. Under Produktsortering 11 betragtes alle kommercielle el-handels-

produkter med variabel pris. Denne sortering er valgt for at have et sam-

menligningsgrundlag med sorteringerne for fastprisprodukter.  

TABEL 3.12 | PRODUKTSORTERING 12 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Variabel 

Leverings-/kontraktperiode Løbende 

Mark-up værdi 66,50 kr./MWh 

33. I produktsortering 12 udvælges el-handelsprodukter med variabel pris

og løbende leverings- og kontraktperiode. Denne beregning for produkter 

med variable priser er medtaget som sammenligning til sorteringerne med 

faste priser.  

Variabel pris og bindingsperiode 
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34. Produktsortering 13 og 14 medtager el-handelsprodukter med variabel

pris og en bindingsperiode på én måned henholdsvis 6 måneder. Denne 

beregning for produkter med variable priser er medtaget som sammenlig-

ning til sorteringerne med faste priser.  

TABEL 3.13 | PRODUKTSORTERING 13 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Variabel 

Bindingsperiode 1 måned 

Mark-up værdi 41,74 kr./MWh 

TABEL 3.14 | PRODUKTSORTERING 14 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Fast/variabel pris Variabel 

Bindingsperiode 6 måneder 

Mark-up værdi 54,70 

Generelle søgekriterier 

TABEL 3.15 | PRODUKTSORTERING 15 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Leverings-/kontraktperiode Løbende 

Mark-up værdi 65,88 kr./MWh 

35. I Produktsortering 15 er der valgt el-handelsprodukter med løbende

leverings- og kontraktperiode. Denne sortering er uafhængig af faste eller 

variable priser og medtager alle el-handelsprodukter med løbende leve-

rings- og kontraktperiode. Produktsortering 15 er medtaget for at dække 

alle el-handelsprodukter med en relativ kort leveringsperiode.  

TABEL 3.16 | PRODUKTSORTERING 16 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Bindingsperiode 1 måned 

Mark-up værdi 41,88 kr./MWh 
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36. I Produktsortering 16 er der valgt el-handelsprodukter med en bindings-

periode på en måned. Sorteringen medtager alle el-handelsprodukter med 

en relativ kort bindingsperiode. 

Ikke-koncernforbundne selskaber 

37. I produktsortering 19 til 21 bliver der kun medtaget el-

handelsprodukter, som bliver udbudt af ikke-koncernforbundne el-

handelsselskaber.  

TABEL 3.17 | PRODUKTSORTERING 17 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Selskab Ikke-koncernforbundne selskaber 

Mark-up værdi 75,74 kr./MWh 

TABEL 3.18 | PRODUKTSORTERING 18 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Selskab Ikke-koncernforbundne selskaber 

Fast/variabel pris Fast pris 

Mark-up værdi 88,63 kr./MWh 

38. I produktsortering 18 vises en beregning af el-handelsprodukter med

faste priser, som bliver udbudt af ikke-koncernforbundne selskaber. 

TABEL 3.19 | PRODUKTSORTERING 19 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Selskab Ikke-koncernforbundne selskaber 

Fast/variabel pris Variabel pris 

Mark-up værdi 61,82 kr./MWh 

39. I produktsortering 19 vises en beregning af el-handelsprodukter med

variable priser, som bliver udbudt af ikke-koncernforbundne selskaber. 

Klimaprodukter 
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TABEL 3.20 | PRODUKTSORTERING 20 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Produktkategori Klimaprodukter 

Mark-up værdi 91,33 kr./MWh 

40. Produktsortering 20 medtager alle el-handelsprodukter med klimavalg.

Produktsorteringen er medtaget for at undersøge mark up’en for alle klima-

produkter.  

41. I forhold til produktsortering 20 er sorteringen begrænset til kun at om-

handle fastprisprodukter med klimavalg. 

  TABEL 3.21 | PRODUKTSORTERING 21 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Produktkategori Klimaprodukter 

Fast/variabel pris Fast 

Mark-up værdi 91,33 kr./MWh 

42. Produktsortering 22 er begrænset til kun at omhandle el-

handelsprodukter med variable priser og klimavalg. 

 TABEL 3.22 | PRODUKTSORTERING 22 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Produktkategori Klimaprodukter 

Fast/variabel pris Variabel 

Mark-up værdi 107,20 kr./MWh 

Abonnement 

43. Produktsortering 23 og 24 er sorteret ud fra abonnementet. Produktsor-

tering 23 medtager alle produkter på markedet uden abonnementsbetaling, 

mens produktsortering 24 medtager alle produkter med et abonnement på 

20-30 kr. i kvartalet, som er den mest almindelige abonnementsbetaling i 

estimeringsperioden. 
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TABEL 3.23 | PRODUKTSORTERING 23 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Abonnement 0 kr. 

Mark-up værdi -4,67 kr./MWh 

TABEL 3.24 | PRODUKTSORTERING 24 

Kategori Sortering fra Elpristavlen 

Abonnement 20 til 30 kr. i kvartalet 

Mark-up værdi 72,64 kr./MWh 
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BILAG 3. VOLUMENTILLÆG 

44. En forsyningspligtvirksomhed skal prissikre et givent forbrug af el for-

ud for perioden, hvor prisen til kunderne fastsættes. Den prissikrede mæng-

de kan afvige fra den faktiske mængde og denne forskel kan forårsage en 

ekstra omkostning for virksomheden. Generelt kan en ændring i forbruget i 

forhold til det forventede stamme fra to kilder: 

1) Der er tilgang eller afgang af forsyningspligtkunder

2) Den gennemsnitlige forsyningspligtkunde ændrer sit forbrug.

45. I beregningen af et volumentillæg ses der i denne sammenhæng imidler-

tid bort fra de ændringer, der kan komme fra tilgang eller afgang af forsy-

ningspligtkunder. Tilgang af kunder er en naturlig del af det at være forsy-

ningspligtvirksomhed, da de får passive kunder som flytter ind i deres om-

råde. Med hensyn til afgang af kunder må det være forsyningspligtvirksom-

hedens eget ansvar at forsøge at fastholde sine kunder. 

46. Virksomheden er derimod påført en risiko med hensyn til uforudsete

ændringer i kundernes forbrug. Efterspørgselsændringer betyder, at der skal 

købes mere eller mindre el på børsen i forhold til det prissikrede volumen. 

Fordi spotpriserne kan ændre sig uforudset gennem perioden, kan virksom-

hederne risikere, at spotprisen har ændret sig således, at det er til ugunst for 

virksomheden. Volumenrisikoen består således i, at kvartalets faktiske for-

brug afviger fra kvartalets prissikrede forbrug, og kvartalets gennemsnitlige 

spotpris samtidig afviger fra den sikrede pris på en måde, der er ugunstig 

for forsyningspligtvirksomheden.  

47. Volumentillægget er en risikopræmie til virksomhederne for uforudsete

ændringer i efterspørgslen og spotprisen. Denne estimation af volumentil-

læg er lavet med samme metode som der blev anvendt i de to seneste afgø-

relser henholdsvis 2011 og 2013. Metoden tager udgangspunkt i en antagel-

se om, at en forsyningspligtvirksomhed fastsætter en prognose forud for et 

kvartal og prissikrer et volumen svarende til prognosen
9
.

48. Der bliver i estimationen af volumentillægget bestemt en modelteknisk

prognose, hvor prognosen for et kommende kvartal bliver bestemt af den 

afsatte volumen fra det samme kvartal året før. Det betyder, at en prognose 

for 4. kvartal 2014 bygger på den afsatte mængde i 4. kvartal 2013. Afvi-

gelsen mellem den modeltekniske prognose og det faktiske forbrug pr. 

kvartal udtrykker mængdeændringen. Mængdeændringen ganges med æn-

dringen mellem den gennemsnitlige spotpris og den sikrede pris. Herved fås 

9
Forsyningspligtselskaberne er dog ikke pålagt at prissikre volumen svarende til deres prognose.
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volumentillægget pr. kvartal. Der kan udledes et simpelt gennemsnit af vo-

lumentillægget for de enkelte kvartaler i den betragtede periode. Dette gen-

nemsnit udtrykker volumentillægget for hhv. DK1 og DK2. Volumentillæ-

get kan beregningsmæssigt opstilles på følgende formel
10

:

(Volumen Prognose –  Volumen Faktisk)  ∗  (Spotpris –  Sikrede Pris) 

49. SET har analyseret data for perioden 1. kvartal 2009 til og med 2. kvar-

tal 2015. Der er estimeret et volumentillæg for hvert kvartal i den betragte-

de periode. Det skal bemærkes, at en virksomhed kan opnå en gevinst i et 

kvartal, hvis den afsatte mængde bliver højere end prognosen samtidig 

med, at den gennemsnitlige spotpris bliver lavere end den prissikrede pris. I 

dette tilfælde vil der være tale om et volumentillæg med omvendt fortegn 

for det pågældende kvartal.  Der er beregnet et simpelt gennemsnit af vo-

lumentillæggene for de enkelte kvartaler i den betragtede periode. Samlet 

set har virksomhederne et tab pga. volumenrisikoen.  

50. Volumentillægget for DK1 og DK2 udgør herefter hhv. 0,70 kr./MWh

og 0,90 kr. /MWh. 

51. Mark up’en gælder for både DK1 og DK2. Der bør efter SET’s opfattel-

se beregnes et volumentillæg, som gælder for begge prisområder, således at 

virksomhederne dels har samme indtjeningsgrænse uafhængig af det pris-

område, hvor virksomheden opererer, og dels fordi det skaber en enklere 

regulering.  

52. Volumentillæget fastsættes som et simpelt gennemsnit af de estimerede

værdier for hhv. DK1 og DK2, hvilket giver 0,80 kr./MWh for hele landet. 

10 Formlen skal divideres igennem med den faktiske volumen for at få et udtryk for volumentillægget pr. kWh. 
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BILAG 4. UDVIKLINGEN OVER TID I MARK 
UP OG DENS KOMPONENTER  

53. De nedenstående figurer illustrerer udviklingen over tid for detailprisen,

omkostningselementerne (engrospris + profil) og markup’en, som er de to 

elementer trukket fra hinanden. Dette er illustreret for produkter med vari-

able og faste priser for henholdsvis DK1 og DK2.  

FIGUR 4.1 |  ALLE PRODUKTER MED VARIABLE PRISER DK1 

FIGUR 4.2 |  ALLE PRODUKTER MED VARIABLE PRISER DK2 
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FIGUR 4.3 | ALLE PRODUKTER MED FASTE PRISER I DK1 

FIGUR 4.4 | ALLE PRODUKTER MED FASTE PRISER DK2 
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BILAG 5. TILLÆG SOM UDBUD AF FORSY-
NINGSPLIGT ER VUNDET PÅ  

  TABEL 4 | TILLÆG SORTERET EFTER UDBUDSRUNDERNE 

Udbudt område Bevillingshaver Skabelonprodukt 

Tillæg i øre pr. kWh 

1. udbudsrunde

Vestdanmark 

Hjerting Sydenergi Salg A/S 8,90 

Viborg Energi Viborg Forsyning A/S 7,24 

ELRO Nyfors A/S 4,50 

EnergiMidt Nyfors A/S 4,50 

LEF 
LEF A/S (Langelands Forsy-
ning) 4,00 

Ærø Ærø Elforsyning Elsalg A/S 4,00 

Paarup Energi Fyn Handel A/S 3,90 

Brenderup Energi Fyn Handel A/S 3,90 

Rolfsted Energi Fyn Handel A/S 3,90 

Lokalenergi Lokalenergi Forsyning A/S 3,54 

VOS Jysk Energi A/S (NOE) 3,00 

EnergiNord Nyfors A/S 2,80 

Hirtshals Nyfors A/S 2,80 

Hornum Nyfors A/S 2,80 

Nibe Nyfors A/S 2,80 

Thy-Mors Nyfors A/S 2,80 

Taars Nyfors A/S 2,80 

Aars Nyfors A/S 2,80 

Ideelle Energi Fyn Handel A/S 2,60 

Nyfors Nyfors A/S 2,50 

Scanenergi Jysk Energi A/S (NOE) 2,50 

Østdanmark 

Helsingør ScanEnergi Elsalg A/S 17,00 

SEAS-NVE SEAS-NVE Strømmen A/S 16,10 

DONG DONG Energy El & Gas A/S 8,38 

2. udbudsrunde

Frederikshavn Energi Nord A/S 2,50 

Jysk Energi (NOE) Jysk Energi A/S (NOE) 2,40 
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3. udbudsrunde

NRGI EnergiNord A/S 1,00 

TRE-FOR EnergiNord A/S 1,00 

4. udbudsrunde

Vestdanmark 

Brenderup DONG Energy El & Gas A/S 1,07 

Hjerting DONG Energy El & Gas A/S 1,07 

Paarup DONG Energy El & Gas A/S 1,07 

Rolfsted DONG Energy El & Gas A/S 1,07 

VOS DONG Energy El & Gas A/S 1,07 

Ærø DONG Energy El & Gas A/S 1,07 

EnergiNord Nyfors A/S 0,70 

Hirtshals Nyfors A/S 0,70 

ELRO EnergiNord A/S 0 

EnergiMidt EnergiNord A/S 0 

Viborg EnergiNord A/S 0 

Frederikshavn EnergiNord A/S 0 

Hornum EnergiNord A/S 0 

Ideelle EnergiNord A/S 0 

Jysk Energi (NOE) EnergiNord A/S 0 

LEF (Langeland) EnergiNord A/S 0 

Lokalenergi EnergiNord A/S 0 

Nibe EnergiNord A/S 0 

Nyfors EnergiNord A/S 0 

Scanenergi EnergiNord A/S 0 

Thy-Mors EnergiNord A/S 0 

Taars EnergiNord A/S 0 

Aars EnergiNord A/S 0 

Østdanmark 

DONG EnergiNord A/S 2,00 

SEAS-NVE DONG Energy El & Gas A/S 1,13 

Helsingør EnergiNord A/S 0 

5. udbudsrunde

Syd Energi EnergiNord A/S -0,52 

Verdo Randers AURA El-handel A/S -1,00 
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BILAG 6. HØRINGSSVAR 



Dansk Energis kommentarer til udkast til afgørelse om fastsættelse af 
mark up på forsyningspligtige elprodukter for perio-
den 2016-2017 

Dansk Energi takker for muligheden for at kommentere Energitilsy-
nets udkast til fastsættelse af mark-up for forsyningspligtige elproduk-
ter for perioden 2016-2017.  

Dansk Energi tager udkastet, der fastsætter en maksimal mark-up på 
66,68 kr./MWh, til efterretning.  

I øvrigt har Dansk Energi nogle få kommentarer til høringsmaterialet: 

I udkastet til fastsættelse af mark-up for forsyningspligtige elprodukter 

for perioden 2016-2017 fremgår, at mark-up’en fastsættes på bag-

grund af elpriserne i perioden 16. august 2013 til 15. august 2015. 

Som bekendt indføres imidlertid en engrosmodel på elmarkedet pr. 1. 

april 2016.  

Indførelsen af engrosmodellen indebærer, at elhandelsselskaberne 

pålægges en række nye opgaver og risici. Dette vedrører blandt an-

det: 

- Fakturering af kunder af det fulde beløb, inkl. PSO, elafgift 

samt net- og systembetaling 

- Håndtering af kundehenvendelser 

- Informationsforpligtelser 

- Afregning af PSO, afgifter samt net- og systembetaling 

De nye opgaver og risici træder først i kraft efter 1. april 2016 og 

dermed er effekten heraf ikke medtaget i grundlaget for beregningen 

af mark-up’en.  

Dok. ansvarlig: CTS 
Sekretær: EDR 
Sagsnr:  s2012-463 
Doknr: d2015-13129-4.0 
5. oktober 2015

K jkj 
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Af lovbemærkningerne til lovforslag 176 af 25. april 2012 om engrosmodellen fremgår, at 

”Det ændrede kundegrundlag og nye opgaver i de forsyningspligtige virksomheder vil kunne 

påvirke deres indtjeningsevne. Det er dog forventningen, at de gældende prisbestemmelser i 

§ 72 er tilstrækkeligt rummelige til, at en sådan ændret situation kan håndteres i Energitilsy-

nets fastsættelse af prisen på forsyningspligtproduktet, der finder sted hvert andet år.” 

I lovforslaget er det således lagt til grund, at Energitilsynets fastsættelse af markup’en for 

perioden efter 1. april 2016 vil tage højde for de nye opgaver og risici. Dette er efter Dansk 

Energis vurdering dog ikke tilfældet.  

Dansk Energi indgår gerne i en nærmere drøftelse med Energitilsynet om, hvorledes de nye 

opgaver og risici vil kunne indregnes i mark-up’en for forsyningspligtige elprodukter for perio-

den efter 1. april 2016.  

Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

Christian Theisen Schmidt 
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*SAG*

*SAGDI-2015-12345*

Høringssvar: Fastsættelse af mark up på forsyningspligtige elprodukter for 
periode 2016-2017

DI takker for det fremsendte forslag om afgørelse om fastsættelse af mark up på forsy-
ningspligtige elprodukter for perioden 2016-2017.

DI har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Marie Holst
Konsulent

Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Sendt pr. e-mail til post@energitilsynet.dk
med kopi til: slrs@energitilsynet.dk

5. oktober 2015

MHOL

DI-2015-12345
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