
 

Til virksomheder med forsyningspligtbevilling 
 
 

 
Mark-up til forsyningspligtpris 1. januar 2010 – 31. december 2011 
 
Energitilsynet besluttede på mødet den 28. januar 2008, at der med virk-
ning fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark-up gældende 
for perioden frem til udgangen af 2009, og herefter for hver to-årige ka-
lenderperiode. Fastsættelsen sker på baggrund af estimater for de foregå-
ende to års mark-ups på lignende produkter solgt på markedsmæssige 
vilkår, jf. Efl § 72, stk. 1.  
 
Sekretariatet har tidligere fastsat en mark-up for perioden 1. april 2008 til 
og med 31 december 2009. 
 
Sekretariatet har nu fastsat en mark-up for perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2011 på baggrund af estimerede mark-up observationer for pe-
rioden 2. kvartal 2008 til og med 4. kvartal 2009.  
 
I overensstemmelse med Energitilsynets beslutning er der med virkning 
fra 1. januar 2010 (Q1 2010) fastlagt en maksimal mark-up på: 
 

41,40 kr./MWh 
 
Mark-up’en er gældende til og med den 31. december 2011 (Q4 2011). 
Hvis væsentlige forhold eller forudsætninger i detailmarkedet ændres i 
perioden, kan Energitilsynet tage mark-up’en op til fornyet vurdering in-
den udgangen af december 2011, jf. Energitilsynets afgørelse af 28. ja-
nuar 2008. 
 
Mark-up’en reguleres hvert kvartal med prisudviklingen, svarende til 50 
pct. Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks (PRIS10) og 50 pct. Dan-
marks Statistiks lønindeks for ansatte i industrien (ILON 2).  
 
Energitilsynet vil forud for hvert kvartal oplyse selskaberne om den pris-
regulerede mark-up for det kommende kvartal. 
 
Det skal understreges, at de forsyningspligtige selskabers prisanmeldel-
ser fortsætter i uændret form, ligesom Energitilsynet – i overensstemmel-
se med elforsyningslovens krav – fortsat offentliggør godkendte priser 
for forsyningspligtproduktet hvert kvartal. 
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Beregningsgrundlaget for mark-up’en er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
Metode til fastsættelse af mark-up 
 
En mark-up beregning består af en salgspris fratrukket grundlast samt 
profilomkostninger. Mark-up’en kan opfattes som et udtryk for dæk-
ningsbidraget. Nedenfor gennemgås de enkelte elementer.  
 
Elpristavlen 
Sekretariatet har modtaget udtræk med dagspriser fra Elpristavlen fra 
Dansk Energi. For februar og marts 2008 findes der udtræk for udvalgte 
dage. Sekretariatet har fra april 2008 på daglig basis modtaget udtræk fra 
Elpristavlen.  
 
For perioden 2. oktober 2008 til og med 9. oktober 2008 samt perioden 
7. april 2009 og frem til og med 5. maj 2009 har sekretariatet ikke mod-
taget daglige udtræk. Dansk Energi har ikke været i stand til at levere ud-
træk i disse perioder.  
 
Fra 6. maj 2009 til og med 31. september 2009 er der daglige udtræk fra 
Elpristavlen.  
 
Estimation af salgspris 
Estimation af salgspris sker på baggrund af observationer på Elpristav-
len. Estimationen omfatter kun handelsdage og ikke-
forsyningspligtprodukter, dvs. kommercielle elprodukter. Der er estime-
ret en gennemsnitlig salgspris for et kommercielt elprodukt. Salgsprisen 
er estimeret på daglig basis fordelt på vest DK og øst DK.  
 
Sekretariatet har i beregningen af mark-up valgt at tage udgangspunkt i 
et kommercielt kvartalsprodukt fra Elpristavlen, da varigheden svarer til 
forsyningspligtproduktet.  
 
Grundlast 
Grundlast består af en systempris og en såkaldt CFD. Priser for forward-
kontrakter for både systempris og CFD fastsættes på daglig basis på 
Nordpool. Systemprisen gælder for hele DK, mens CFD er regionalfor-
delt på vest DK og øst DK. Priser offentliggøres i Euro på NordPool. Et 
gennemsnit af valutakurserne fra priskontrollerne i perioden 2. kvt. 2008- 
4. kvt. 2009 anvendes til omregning til kr. Valutakursen for perioden er 
tilnærmelsesvis fast. Daglige priser for grundlast fordelt på hhv. vest DK 
og øst DK indgår i beregningen. 
 
Profilomkostninger 
Profilomkostninger er estimeret på grundlag af udtræk fra Energinet.dk 
Profilomkostninger er regionalt bestemt. Profilomkostninger er estimeret 
på månedsbasis fra den sidste dag før perioden begynder og 12 mdr. til-
bage. For denne periode er der beregnet en profilomkostning for vest DK 
og øst DK. 
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Oversigt 
 
Tabel 1 er en oversigt over metoden til beregning af mark-up observatio-
ner med udgangspunkt kvartalsproduktet for et givent kvartal.   
 
Tabel 1: Oversigt over mark-up elementer.  
Mark-up obs. 
for kvartal Qx 

Elpristavlen Systempris CFD Profilomk. 

Mu obs. 
Qx 
 

Betragter 
gennemsnits-
priser fra El-
pristavlen 
fordelt på 
vest DK og 
øst DK for 
hver enkelt 
handelsdag i 
Qx-1 

Betragter 
daglig pris i 
Qx-1 for køb 
af en for-
wardkontrakt 
for Qx.  

Betragter 
daglig pris 
i Qx-1 for 
køb af en 
forward-
kontrakt 
for  Qx for 
hhv. 
Vest DK 
og øst DK 

Sidste 12 
mdr. profi-
lomk. for 
både vest 
DK og øst 
DK for 
hver må-
ned i Qx-1 

 
For perioden Q2 2008 og Q4 2009 er der på dagsbasis beregnet mark-up 
observationer for vest DK og øst DK. 
 
Indeksering. 
 
De enkelte mark-up observationer for hvert kvartal indekseres med et 
vægtet prisindeks svarende til 50 pct. Danmarks Statistiks forbrugerpris-
indeks (PRIS10) og 50 pct. Danmarks Statistiks lønindeks for ansatte i 
industrien (ILON 2). 
 
Mark-up observationer  
 
På baggrund af daglige og indekserede mark-up observationer for perio-
den Q2 2008 til og med Q4 2009 er der beregnet en median på 40,84 kr. 
MWh., som danner grundlag for den videre mark-up beregning.  
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Boks 1: Mark-up beregning 
Der tages udgangspunkt i medianen på 40,84 kr./MWh.  
 
På baggrund af PRIS10 og ILON 2 kan den seneste kvartalsvise prisud-
vikling opgøres til 1,3 pct. Mark-up’en kan fremskrives til 1. kvartal 
2010 med prisudviklingen.  
 
41,37 kr. /MWh. (40,84 x 1,013) 
 
Denne mark-up indekseres for hvert kvartal fremover med prisudviklin-
gen mellem de to seneste kvartaler.  
 
Der tillægges et volumentillæg på 0,03 kr./MWh. til mark-up’en.  
 
Den relevante mark-up for 1. kvartal 2010 kan herefter opgøres til 
 

41,40 kr./MWh. 
 
Høringssvar 
Sekretariatet har 2. november 2009 sendt et udkast til nærværende afgø-
relse i høring. Høringsfristen udløb den 18. november 2009. Sekretariatet 
har modtaget Dansk Energi’s høringssvar af 18. november 2009. Dansk 
Energi tager den fastsatte mark-up på 41,40 DKK/MWh til efterretning. 
Dansk Energi har efterlyst yderligere dokumentation for beregning af 
mark-up’en. Sekretariatet fastholder, at afgørelsen indeholder tilstrække-
lig dokumentation for beregningerne.  
 
Klagevejledning 
I medfør af bestemmelsen i elforsyningslovens § 89, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1115 af 8. november 2006 med de ændringer der følger af lov nr. 
534 af 6. juni 2007 samt 548 af 6. juni 2007, kan denne afgørelse ind-
bringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være indgivet skriftligt se-
nest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Vinther-Madsen 
Fuldmægtig 
 


