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PUNKT 4 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 

FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ  
FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER 
FOR PERIODEN 2016-2017 

RESUMÉ 

1. Denne sag drejer sig om fastsættelsen af en maksimalgrænse for det
dækningsbidrag eller den bruttofortjeneste, som et elforsyningspligtselskab 
må opnå ved at udbyde et elforsyningspligtprodukt. Maksimalgrænsen for 
et dækningsbidrag kaldes mark up og bliver beregnet i kr. pr. MWh.  

2. Energitilsynet skal efter lovgivningen føre tilsyn med forsyningspligt-
priserne på el, og da forsyningspligtreguleringen fortsat har betydning for et 
stort antal forbrugere, forelægges sagen for Energitilsynet.  

3. Energitilsynet har siden 1. januar 2005 kontrolleret prisen for forsy-
ningspligtig el hvert kvartal. Priskontrollen er fastsat i elforsyningsloven, 
hvoraf det fremgår, at forsyningspligtprisen skal modsvare markedets pris-
niveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.  

4. Energitilsynet skal efter lovgivningen tage stilling til principperne for
udmøntningen af priskontrollen med forsyningspligtigt el. Tilsynet har tid-
ligere besluttet at gøre det for en toårig periode ad gangen. Derfor forelæg-
ges denne sag om fastsættelse af en mark up for perioden 2016-2017. Den 
anvendte metode til fastsættelse af mark up’en er stadfæstet af Energikla-
genævnet i 2007 og er senest blevet anvendt til fastsættelse af mark up for 
2014-2015. 

5. Da leveringspligten bliver indført pr. 1. april 2016 og forsyningspligten
dermed ophører, er dette sidste gang, at en mark up skal beregnes og god-
kendes af Energitilsynet. 9 af de oprindelige 39 områder har fortsat forsy-
ningspligt på den oprindelige ordning, og det er disse 9 områder, at denne 
afgørelse gælder for. Knap 10 pct. af de danske forbrugere fik el på denne 
ordning i begyndelsen af 2015. 

6. Mark up’en fastsættes ved at fratrække omkostninger til indkøb af el,
risikoafdækning, profilomkostninger og volumenrisiko fra salgsprisen på 
detailmarkedet. Mark up’en skal dække omkostninger til bl.a. administrati-
on og en avance.   
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7. Mark up for 2016-2017 er fastsat på baggrund af el-priserne for lignen-
de el-produkter solgt på markedsmæssige vilkår i perioden 16. august 2013 
til 15. august 2015.  

8. Alle el-handelsprodukter på markedet indgår i at bestemme markedets
prisniveau, som bruges til at fastlægge mark up’en. Tilbagefaldsprodukter-
ne, som en stor del af de danske kunder har modtaget i løbet af perioden, 
indgår ikke i fastsættelsen af mark up, da prisen på disse ikke måtte over-
stige prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. El-prisen på forsy-
ningspligtproduktet fastsat ved udbud i de enkelte bevillingsområder indgår 
heller ikke, da disse produkter har en række egenskaber, som gør at de ikke 
kan sammenlignes med de el-handelsprodukter, som indgår i fastsættelsen 
af mark up’en. 

9. SET har ud fra et samlet skøn fastsat en mark up for perioden 1. januar
2016 – 17. maj 2017 til 66,68 kr./MWh. Mark up’en indekseres for hvert 
kommende kvartal i perioden med et vægtet prisindeks svarende til 50 pct. 
Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS11) og 
50 pct. lønindeks for den private sektor (ILON12). Denne mark up 
indeholder et volumentillæg på 0,80 kr./MWh. Mark up på 66,68 svarer til, 
at en elhandelsvirksomhed har et dækningsbidrag på 267 kr. for en 
almindelig husstand. I forhold til mark up’en for 2014-2015 er det en 
stigning på 5 kr./MWh eller 20 kr. pr. almindelig husstand. 

INDSTILLING 

10. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse og i medfør af bestemmelserne i elforsyningslovens § 72 truffet afgø-
relse om at fastsætte en maksimal mark up på: 

66,68 kr./MWh 

11. Mark up’en gælder fra den 1. januar 2016 til og med den 16. maj 2017.
Hvis væsentlige forhold eller forudsætninger i markedet for elektricitet æn-
dres i perioden, kan Energitilsynet tage mark up’en op til fornyet vurdering. 

12. Mark up’en er fastsat under følgende forudsætninger:

- At mark up’en indeholder et volumentillæg på 0,80 kr./MWh.

- At mark up’en indekseres for hvert kommende kvartal i perioden
med et vægtet prisindeks svarende til 50 pct. Danmarks Statistiks 
prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS11) og 50 pct. lønin-
deks for den private sektor (ILON12). Mark up’en indekseres første 
gang for 1. kvartal 2016 i starten af december 2015. 
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SAGSFREMSTILLING 

13. Energitilsynet har siden 1. januar 2005 kontrolleret prisen for forsy-
ningspligtig el hvert kvartal. Priskontrollen er fastsat i elforsyningsloven § 
72. Det fremgår af loven, at forsyningspligtprisen skal modsvare markedets 
prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.  

14. Der er 39 forsyningspligtbevillinger i Danmark. 30 af disse har været i 
udbud og udløber når leveringspligten indtræder pr. 1. april 2016. De reste-
rende 91 forsyningspligtbevillinger løber udover denne dato, og forsynings-
pligten fortsætter her til bevillingernes udløb i maj 2017. Denne afgørelse 
retter sig derfor mod de virksomheder, der har disse 9 bevillinger, og som 
fortsat vil være omfattet af den kvartalsvise priskontrol. Ifølge SET’s un-
dersøgelse af produktfordeling på det danske marked for el fra maj 2015, 
omfatter de 9 resterende bevillinger knap 10 pct. af markedet i begyndelsen 
af 2015. 

15. I forbindelse med første udbudsrunde af forsyningspligtbevillinger, blev 
forbrugere ved passiv accept overført til et såkaldt tilbagefaldsprodukt ved 
deres hidtidige udbyder af forsyningspligt. Forbrugerne blev overført i alle 
de områder, som kom i udbud, og de første blev flyttet den 1. maj 2013. 
Prisen på tilbagefaldsproduktet, som de blev overført til, måtte i henhold til 
elforsyningsloven ikke overstige prisen på forsyningspligtproduktet. Tilba-
gefaldsproduktet ophørte med at eksistere den 1. oktober 2014, hvor for-
brugerne ved passiv accept blev flyttet til et handelsprodukt. Ca. 90 pct. af 
forbrugerne er i 2015 på et markedsudsat el-handelsprodukt. 

16. Med lov nr. 633 af 16. juni 2014 indføres leveringspligt fra 1. april 
2016. Leveringspligten medfører, at en el-handelsvirksomhed ikke kan af-
vise en forbruger, som vil købe et produkt, som er udbudt af virksomheden 
i det område forbrugeren har aftageadresse. Desuden vil kunder, hvis virk-
somhed går konkurs eller på anden måde ophører med at kunne udbyde el-
handelsprodukter, blive overført til andre el-handelsvirksomheder, så de på 
intet tidspunkt står uden el.  

17. Samtidigt med at leveringspligten erstatter forsyningspligten indføres 
også en engrosmodel pr. 1. april 2016. Engrosmodellen betyder, at distribu-
tionen af el ændres til at være mellem netvirksomhederne og elhandelsvirk-
somhederne. Dermed skal elhandelsvirksomhederne fakturere hele elreg-
ningen i stedet for, at kunden modtager en regning fra både elhandels- og 
distributionsvirksomheden. Elhandelsvirksomheden overtager desuden nog-
le andre forpligtelser fra distributionsvirksomheden. Engrosmodellen blev i 

1 Aalborg City Forsyning A/S, Energi Fyn Handel A/S, FFV Energi A/S, Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt 
A/S, Nr. Broby-Vøjstrup Forsyningspligt ApS, SEF Energi A/S, SK Energisalg A/S, Verdo Hillerød Forsyning 
A/S og Østkraft Forsyning A/S. 
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første omgang udmeldt at skulle starte den 1. oktober 2014. Herefter er den 
udskudt to gange. 

18. Markedet for forsyningspligtige el-produkter er ikke kendetegnet ved 
konkurrence, da der kun er ét forsyningspligtprodukt i hvert område. Tilsy-
net indførte i 2005 en markedsprismodel til at bestemme markedets prisni-
veau i forbindelse med den kvartalsvise priskontrol. Markedsprismodellen 
blev udviklet m.h.p at opfylde de lovmæssige krav til priskontrollen. 

19. Energiklagenævnet stadfæstede den 16. oktober 2007 tilsynets priskon-
trol af forsyningspligtprodukter og den markedsprismodel, der ligger til 
grund for den konkrete udmøntning af kontrollen.  

20. Energitilsynet besluttede på tilsynsmødet den 28. januar 2008, at der 
med virkning fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark up 
gældende for perioden frem til udgangen af 2009, og herefter for hver to-
årig kalenderperiode. Senest den 26. november 2013 blev mark up’en fast-
lagt for 1. januar 2014 til 31. december 2015, til 61,59 kr./MWh. Mark 
up’en er i perioden for 2008 til 2015 steget fra 45,52 til 61,73 kr./MWh 
opgjort i 2015-priser jf. tabel 1. 

TABEL 1 | TIDLIGERE FASTSÆTTELSER AF MARK UP FOR FORSYNINGSPLIGT 

Periode Fastsat mark up  Mark up i Q3-2015 priser  

2008 - 2009 40,26 kr./MWh  45,52 kr./MWh  

2010 - 2011 41,40 kr./MWh  46,41 kr./MWh  

2012 - 2013 45,58 kr./MWh  47,01 kr./MWh  

2014 - 2015 61,59 kr./MWh  61,73 kr./MWh  

 

21. Den anvendte metode til fastsættelse af mark up er den samme som blev 
fastsat af Energitilsynet og stadfæstet af Energiklagenævnet. Der har været 
enkelte justeringer for hver ny afgørelse pga. udviklingen i markedet, men 
den grundlæggende metode er den samme.   
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FIGUR 1 | MODEL TIL IDENTIFIKATION AF MARKEDETS PRISNIVEAU 

22. De forskellige komponenter i beregningen af mark up’en kan ses i figur 
1. Udgangspunktet er de daglige observerede detailpriser, som kommer fra 
elpristavlen. Fra detailpriserne fratrækkes engrosprisen, som er givet ved 
prisen på forwardkontrakter på Nasdaq OMX for systemprisen og EPAD2. 
EPAD er forskellen mellem prisen for et enkelt område (her DK1 og DK2), 
og systemprisen, som er for hele Norden. Desuden fratrækkes profilom-
kostningerne, som er el-handelsvirksomhedens ekstra omkostninger i for-
bindelse med, at elforbruget ikke er jævnt fordelt over et døgn. Tilbage er 
mark up’en, som skal dække omkostninger til balancering og administrati-
on. Når disse omkostninger er betalt, vil resten af mark up’en være avan-
cen. Hver af komponenterne i mark up beregningen gennemgås i detaljer i 
bilag 1. 

23. Da metoden, som er anvendt i beregningen af mark up’en, grundlæg-
gende er den samme som i sidste afgørelse, er en udførlig metodebeskrivel-
se ikke medtaget her, men alene vedlagt i bilag 1. Dataperioden for denne 
mark up beregning er fra den 16. august 2013 til og med den 15. august 
2015. 

24. På det danske detailmarked findes der omkring 200 handelsprodukter3. 
SET har grupperet de 200 produkter efter produkttype og vilkår. I alt har 
SET udvalgt 24 produktsorteringer fra Elpristavlen som grundlag for esti-
mation af en mark up. De 24 produktsorteringer er udvalgt ud fra, at de skal 
afspejle hele markedet og de forskelle der er i vilkår mellem produkterne. 

2 Electricity Price Area Difference 
3 Elpristavlen 31. juli 2015 
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Samtidigt skal de 24 produktsorteringer være så tilpas brede, at de består af 
et tilfredsstillende antal produkter til, at der kan beregnes en brugbar mark 
up for hver sortering. Der er således ikke medtaget nogen sorteringer, som 
udgøres af færre end 4 produkter på noget tidspunkt gennem estimeringspe-
rioden. Samtidigt er de 24 produktsorteringer også udvalgt med øje for, 
hvordan volumen er fordelt på de produkter, der er på markedet. De fleste 
produkter på markedet indgår i en række af produktsorteringerne og alle 
produkter indgår i mindst to produktsorteringer. 

25. For hver produktsortering gælder, at produkterne er udvalgt efter ét eller 
to af de følgende kriterier: Fast/variabel pris, leverings- og kontraktperio-
de, bindingsperiode, klimaprodukt, størrelse af abonnement og ikke-
koncernforbunden el-handelsvirksomhed. Bindingsperiode er forbrugerens 
bindingsperiode på produktet, og leverings- og kontraktperiode er den peri-
ode som elhandelsvirksomheden forpligter sig til at levere til den givne 
pris. De enkelte kriterier er beskrevet detaljeret i bilag 2.  

26. De første fem af disse kriterier er de parametre, som produkter generelt 
kan differentiere sig på; på det danske detailmarked for el. De bliver her 
anvendt til at gruppere lignende produkter i én produktsortering. Anvendes 
mere end to kriterier til en produktsortering, fremkommer der generelt et 
for lavt antal produkter, hvilket gør det uhensigtsmæssigt at medtage sorte-
ringen. Det sidste kriterium med ikke-koncernforbunden virksomhed er 
medtaget for at sikre, at nogle produktsorteringer ikke inkluderer produkter 
fra el-handelsvirksomheder med direkte interesse i forsyningspligtproduk-
tet, jf. at alle virksomheder med forsyningspligt også har en netvirksomhed. 

27. I forhold til seneste mark up afgørelse, hvor der også var brugt 24 pro-
duktsorteringer, er 4 taget ud og 4 nye blevet tilføjet. Dette for bedre at af-
spejle udviklingen i markedet. De 24 udvalgte produktsorteringer og den 
beregnede mark up fremgår af tabel 2. Mark up for sorteringerne varierer 
mellem -11,27 og 107,20 kr./MWh.  

TABEL 2 | MARK UP VÆRDIER FOR DE UDVALGTE PRODUKTSORTERINGER 

Sortering fra Elpristavlen Mark up kr./MWh    

1. Fast pris. 58,32    

2. Fast pris, leveringsperiode højest 4 mdr. -11,27          

3. Fast pris, leveringsperiode højest 6 mdr. 44,64    

4. Fast pris, leveringsperiode præcis 6 mdr. 57,26    

5. Fast pris, leveringsperiode under 12 mdr. 45,24    

6. Fast pris, leveringsperiode mindst 12 mdr. 68,94    

7. Fast pris, bindingsperiode under 4 mdr. 20,66    

8. Fast pris, bindingsperiode 4 til 6 mdr. 66,67    
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9. Fast pris, bindingsperiode under 6 mdr. 23,41    

10. Fast pris, bindingsperiode præcis 6 mdr. 67,05    

11. Variabel pris. 66,16    

12. Variabel pris, leveringsperiode løbende. 66,50    

13. Variabel pris, bindingsperiode præcis 1 md. 41,74    

14. Variabel pris, bindingsperiode præcis 6 mdr. 54,70    

15. Leveringsperiode løbende. 65,88    

16. Bindingsperiode præcis 1 md. 41,88    

17. Ikke-koncernforbundne virksomheder. 75,74    

18. Ikke-koncernforbundne virksomheder, fast pris. 88,63    

19. Ikke-koncernforbundne virksomheder, variabel pris. 61,82    

20. Klimaprodukter. 91,33    

21. Klimaprodukter, fast pris. 79,82    

22. Klimaprodukter, variabel pris. 107,20    

23. Abonnement 0 kr. -4,67      

24. Abonnement 20 til 30 kr. i kvartalet. 72,64    

 
28. Bemærk, at disse mark up værdier er angivet uden volumentillæg. Vo-
lumentillægget angiver omkostningen til forskellen mellem forventet for-
brug og faktisk forbrug for de eksisterende kunder. Det vil sige forbrugs-
ændringer pga. uforudsete hændelser som f.eks. isvintre. Den anvendte me-
tode til fastsættelse af volumentillæg er i detaljer beskrevet i bilag 3. 

29. Der er en stor forskel på mark up’en mellem de dyreste produktsorte-
ringer og de billigste. Nogle produktsorteringer har negativ mark up fordi 
de indeholder mange såkaldte ”introduktionstilbud”, som el-
handelsvirksomhederne bruger til at kapre kunder med en lav introdukti-
onspris i 3 til 6 måneder. Den lave introduktionspris gør, at disse produkter 
har en mark up på 0 eller ligefrem negativ i de måneder kunden får intro-
duktionsprisen. Produktsorteringerne med klimakriterier har til gengæld en 
meget høj mark up.  

30. Engrosprisen (grundlasten), som udgør langt størstedelen af omkostnin-
gerne for en elhandelsvirksomhed er faldet fra ca. 300 kr./MWh ved starten 
af estimeringsperioden til ca. 200 kr./MWh i slutningen af estimeringsperi-
oden. Udviklingen kan ses i figur 2. Generelt har både detailprisen og om-
kostningerne været mere stabile end de har været i de foregående år. Begge 
har desuden været faldende gennem perioden. Udviklingen over tid for pro-
duktsorteringerne baseret på alle el-handelsprodukter med faste henholdsvis 
variable priser for både DK1 og DK2 kan ses i bilag 4.  
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31. Der kan ikke entydigt peges på en produktsortering, som alene kan af-
spejle markedets prisniveau. Dertil er variationen i produktudbuddet for 
stort og udsvingene i elpriserne på daglig basis for store. Opgaven er at 
fastsætte en mark up, således at forsyningspligtprisen modsvarer markedets 
generelle prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår – 
under det vilkår, at der ikke findes et el-handelsprodukt, der er direkte 
sammenligneligt med forsyningspligtproduktet. 

32. Mark up værdierne i den lave og høje ende af spektret, som falder væ-
sentligt uden for de øvrige, bliver i beregningerne sorteret fra, når der skal 
foretages et skøn for fastsættelse af mark up’en for forsyningspligtproduk-
tet. Med udgangspunkt i mark up værdierne fra de 24 produktsorteringer i 
tabel 2, er der foretaget en sortering af værdierne i numerisk rækkefølge i 
tabel 3. Mark up-værdierne for størstedelen af produktsorteringer ligger 
relativt tæt op ad hinanden. Der er dog nogle produktsorteringer, hvor mark 
up adskiller sig væsentligt fra resten. Disse er identificeret som outliers og 
derfor udelukket. De relevante mark up værdier ligger herefter i intervallet 
41,74 kr./MWh til 79,82 kr./MWh, jf. tabel 3.  

 

 

 

FIGUR 2 | GRUNDLASTENS UDVIKLING I ESTIMERINGSPERIODEN 
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TABEL 3 | NUMERISK SORTEREDE MARK UP VÆRDIER 

Sortering fra Elpristavlen Mark up kr./MWh    

22. Klimaprodukter, variabel pris. 107,20    

20. Klimaprodukter. 91,33    

19. Ikke-koncernforbundne virksomheder, variabel pris. 88,63    

21. Klimaprodukter, fast pris. 79,82    

17. Ikke-koncernforbundne virksomheder. 75,74    

24. Abonnement 20 til 30 kr. i kvartalet. 72,64    

6. Fast pris, leveringsperiode mindst 12 mdr. 68,94    

10. Fast pris, bindingsperiode præcis 6 mdr. 67,05    

8. Fast pris, bindingsperiode 4 til 6 mdr. 66,67    

12. Variabel pris, leveringsperiode løbende. 66,50    

11. Variabel pris. 66,16    

15. Leveringsperiode løbende. 65,88    

18. Ikke-koncernforbundne virksomheder, fast pris. 61,82    

1. Fast pris. 58,32    

4. Fast pris, leveringsperiode præcis 6 mdr. 57,26 

14. Variabel pris, bindingsperiode præcis 6 mdr. 54,70    

5. Fast pris, leveringsperiode under 12 mdr. 45,24    

3. Fast pris, leveringsperiode højest 6 mdr. 44,64    

16. Bindingsperiode præcis 1 md. 41,88    

13. Variabel pris, bindingsperiode præcis 1 md. 41,74    

9. Fast pris, bindingsperiode under 6 mdr. 23,41    

7. Fast pris, bindingsperiode under 4 mdr. 20,66    

23. Abonnement 0 kr. -4,67     

2. Fast pris, leveringsperiode højest 4 mdr. -11,27    

 

33. Efter udelukkelse af outliers, er der 17 produktsorteringer med tilhøren-
de mark up værdier tilbage. Disse 17 midterste værdier i tabel 3 kan opfat-
tes som udtryk for niveauet for mark up værdier for el-handelsprodukter. 
Gennemsnittet af disse mark up værdier er 60,68 kr./MWh og medianen er 
65,88 kr./MWh. I henhold til den af Energitilsynet godkendte metode an-
vendes medianen som mark up.  

34. En median er et andet udtryk for den mellemste observation i et datasæt. 
Et gennemsnit kan blive påvirket af selve værdierne i et datasæt. Ved at 
sammenligne en median med et gennemsnit fås et billede af fordelingen af 
observationerne. Gennemsnittet er lavere end medianen, da de 17 benyttede 
mark up værdier i tabel 3 er sammensat af relativt lave værdier i forhold til 
den mellemste værdi.  
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35. De 65,88 kr./MWh tillægges et volumentillæg, som er beregnet på 
samme måde som i sidste afgørelse for mark up’en, estimeringsperioden er 
bare flyttet to år frem. Volumentillægget for DK1 og DK2 er beregnet til 
henholdsvis 0,70 kr./MWh og 0,90 kr. /MWh. Volumentillæget fastsættes 
som et simpelt gennemsnit af de estimerede værdier for hhv. DK1 og DK2, 
hvilket giver 0,80 kr./MWh for hele landet. 

36. 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. Samtidigt er der også kun anvendt ét fælles volumentillæg i de 
tidligere fastsættelser af mark up.  

HØRING 

37. Sekretariatet har sendt udkast til afgørelsen i høring hos Dansk Energi, 
Energistyrelsen og de 9 elhandelsvirksomheder som har en bevilling, som 
afgørelsen fastsætter mark up for. Udkastet har også været i høring på 
Energitilsynets hjemmeside, og abonnenter på nyheder fra Energitilsynet 
har modtaget en nyhedsmail med link til udkastet. Høringsperioden var fra 
den 23. september 2015 til den 7. oktober 2015. Høringssvarene er vedlagt 
sagen som bilag 6.  

38. SET har modtaget høringssvar fra Dansk Industri og Dansk Energi. 
Dansk Industri har ingen bemærkninger til den fastsatte mark up. 

39. Dansk Energi har kommentarer til den foreslåede mark up i forbindelse 
med indførslen af engrosmodellen 1. april 2016. Konkret henviser Dansk 
Energi til, at elhandelsvirksomhederne får øgede omkostninger i medfør af 
engrosmodellen, som den fremlagte mark up ikke tager højde for. Med en-
grosmodellen får elforbrugerne kun én regning fra elhandelsvirksomheden, 
som dækker både el, nettariffer og afgifter. 

40. SET finder ikke, at Dansk Energis bemærkninger giver anledning til at 
ændre udkast til mark up. Dansk Energis bemærkninger er behandlet i pkt. 
73-85 i vurderingen.  

LOVGRUNDLAG 

41. Forsyningspligten på el-området og Energitilsynets regulering af priser-
ne på forsyningspligtprodukterne blev indført med el-reformen (lov nr. 375 
af 2. juni 1999 om elforsyning), der trådte i kraft den 1. januar 2000. For-
målet med forsyningspligten var at sikre alle forbrugere el-leverancer på 
rimelige vilkår og til konkurrencedygtige priser og dermed sikre, at også de 
mindre forbrugere fik del i gevinsterne ved åbningen af el-markedet.  
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42. Med virkning fra 1. januar 2005 (lov nr. 494 af 9. juni 2004) blev regu-
leringen af forsyningspligtpriserne ændret fra en bagudrettet effektivitetsre-
gulering til en fremadrettet priskontrol.  Formålet var blandt andet at sikre, 
at forbrugerne kendte deres priser på forbrugstidspunktet, og at sikre en 
hurtig regulering af priserne, hvis Energitilsynet fandt behov for det i hen-
hold til bestemmelserne. 

43. Udgangspunktet for Energitilsynets priskontrol af forsyningspligtpriser-
ne til skabelonkunder (ikke-timemålte erhvervsdrivende og ikke-
erhvervsdrivende forbrugere) er elforsyningslovens § 72. Her er medtaget 
de relevante paragraffer i elforsyningslovens § 72, der vedrører ikke-
timeaflæste forbrugere.  

44. Det fremgår af elforsyningslovens § 72, stk. 1, at:  

”Prisen for elektricitet leveret fra en virksomhed i dens egenskab af forsynings-
pligtig virksomhed til ikke-timemålte erhvervsdrivende forbrugere og ikke-
erhvervsdrivende forbrugere udmeldes kvartalsvis senest 10 hverdage før et kvar-
talsskifte af den forsyningspligtige virksomhed. Prisen skal modsvare markedets 
prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår.”  

45. Det fremgår af lovbemærkningerne til elforsyningslovens § 72, stk. 1, 2. 
pkt.,  at: 

”prisen skal modsvare markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og 
leveringsvilkår. Der sigtes hermed på de prissikringskontrakter, der er mulighed 
for at opnå for den pågældende periode.” 

46. Det følger af elforsyningslovens § 72, stk. 7, at: 

”De i stk. 1 nævnte priser anmeldes til Energitilsynet efter regler fastsat af Energi-
tilsynet. Energitilsynet offentliggør senest 7 hverdage efter anmeldelsesfristens 
udløb en oversigt over de i stk. 1 nævnte priser.” 

47. Det følger endvidere af elforsyningslovens § 72, stk. 8, at: 

”Energitilsynet kontrollerer de i stk. 1-4 nævnte priser. Hvis Energitilsynet finder, 
at priserne er i strid med stk. 1-4, giver tilsynet pålæg om omgående ændring af 
priserne. Klage over Energitilsynets afgørelser herom har ikke opsættende virk-
ning.”  

48. Om tilbagefaldsproduktet, stod der i elforsyningslovens § 34, stk. 4 og 
5, at: 

”Det i underretningen tilbudte elprodukt skal være et standardprodukt, hvis leve-
ringsvilkår svarer til, og hvis pris ikke overstiger prisen på det hidtidige forsy-
ningspligtprodukt. Produktet skal tilbydes mindst frem til den 1. oktober 2014. 
Forbrugere, der ikke vælger at skifte til et andet produkt eller en anden leveran-
dør, vil blive forsynet fra deres hidtidige leverandør på de i underretningen angiv-
ne vilkår fra tidspunktet for bevillingens udløb.” 
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”Energitilsynet fører tilsyn med, at kravene til det i stk. 4 nævnte elprodukt over-
holdes.” 

49. Om det handelsprodukt som afløste tilbagefaldsproduktet, står der i den 
nuværende elforsyningslov § 34a, stk. 4, at: 

”Det i underretningen tilbudte elprodukt skal være et standardprodukt, der kan 
opsiges med et varsel på højst 1 måned til udgangen af en måned. Forbrugere, der 
ikke vælger at skifte til et andet produkt eller en anden leverandør, vil blive forsy-
net fra deres hidtidige leverandør på de i underretningen angivne vilkår fra tids-
punktet for bevillingens udløb.” 

 
PRAKSIS 
 
50. Der er ikke en entydig definition af ”markedets prisniveau” i elforsy-
ningsloven og lovens forarbejder, men ud fra Energitilsynets vurdering af 
dette prisniveau i praksis (Energitilsynets model) kan det opsummeres, at 
en fast kvartalspris på markedets prisniveau: 

• er den pris, som en prisbevidst og markedsaktiv skabelonkunde kan opnå i 
slutbrugermarkedet, og 

 
som samtidig understøtter: 

• et velfungerende marked, dvs. prisen ikke skal være så lav, at forsynings-
pligtkundens incitament til at søge det kommercielle marked mindskes, 

• rationaliseringer, dvs. prisen skal ikke være for rummelig, så virksomhe-
derne mister motivation til stadig at søge effektivitetsgevinster,   

• en så enkel tilsynsadministration som mulig, herunder ved at tage ud-
gangspunkt i markedsprisen, som vurderes ex ante samt 

• samfundsøkonomiske hensyn, herunder gevinster ved effektiviseringer og 
afvejninger, der ligger til grund for den måde, hvorpå målsætningerne om 
miljø- og forsyningssikkerhed gennemføres. 
 

51. Således har tilsynet i sin vurdering og administration af § 72, stk. 1 lagt 
til grund, at "markedets prisniveau" omfatter: 

• det samlede prisniveau for tilgængelige handelsprodukter i detailmarkedet 
for el, korrigeret for forskelle i forbrugssegmenter og leveringsvilkår; og 

• at der med "prissikringskontrakter" refereres til de terminskontrakter i en-
grosmarkedet (fx Nasdaq OMX), virksomheden kan indgå med henblik på 
at afdække el-leverancen i et givent kvartal. 
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VURDERING  

52. Energitilsynet skal i forbindelse med regulering af priser for forsy-
ningspligtprodukter udøve et skøn, så prisfastsættelsen modsvarer marke-
dets prisniveau for tilsvarende forbrugersegmenter, jf. elforsyningsloven § 
72. stk. 1. Der er derfor behov for en vurdering af hvilke produkter, som 
kan inkluderes som en del af markedets prisniveau. Under hensyn til udvik-
lingen af detailmarkedet for el i de seneste to år, dvs. dataperioden for nær-
værende afgørelse. 

53. De produkter som vurderes at være en del af markedets prisniveau, be-
nævnes i hele denne afgørelse som handelsprodukter. Disse er kendetegnet 
ved at leve op til følgende krav: 

− Prisen på produktet kan fastsættes frit af udbyderen 
− En given udbyder kan til enhver tid frit starte eller stoppe med at udby-

de produktet 
− Produktet udbydes til alle (dog eventuelt kun alle inden for et givent 

geografisk område) 
− Produktet kan frit tilvælges og fravælges af en forbruger (med forbe-

hold for bindingsperiode og geografi). 
 
54. Forsyningspligtprodukter, hvor bevillingen er vundet ved udbud, og 
tilbagefaldsprodukter, hvor kunder er overført til med passiv accept, lever 
ikke op til de angivne krav og indgår derfor ikke i de udvalgte produktsorte-
ringer. 

55. Der har siden starten af 2013 været 5 udbudsrunder på bevillinger til at 
levere forsyningspligtig el. Udbudsrunderne har omfattet i alt 30 af de 39 
bevillinger. De nuværende bevillinger vundet ved udbud løber til den 1. 
april 2016. 

56. Ved de to første udbudsrunder i 2013 var tillæggene meget forskellige. 
Nogle virksomheder vandt bevillinger og fik en højere mark up på deres 
forsyningspligtprodukt end det havde været med den hidtidige regulering. 
Andre områder fik en noget lavere mark up end førhen.  

57. Ved de tre seneste udbudsrunder er tillæggene, som udbuddene er vun-
det på, meget lavere end ved den første udbudsrunde og desuden væsentligt 
lavere end den mark up, som bliver fastsat i nærværende afgørelse. Fra før-
ste udbudsrunde til sidste udbudsrunde er det gennemsnitlige tillæg faldet 
fra 50,03 kr./MWh til -7,60 kr./MWh. Mark up’en beregnet fra tillægget er 
faldet tilsvarende, da profilomkostningerne ikke har ændret sig væsentligt 
mellem udbudsrunderne. En liste med alle bevillinger i udbudsrunderne kan 
ses i bilag 5. 
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TABEL 4 | TILLÆG FRA UDBUDSRUNDERNE MED TILHØRENDE MARK UP 

Kr. pr. MWh Dato for afgørelse Gennemsnitligt tillæg Mark up ved tillæggene  

1. udbudsrunde 11. marts 2013 50,03 39,78  

2. udbudsrunde 16. september 2013 24,50 16,09  

3. udbudsrunde 24. februar 2014 10,00 2,95  

4. udbudsrunde 1.  september 2014 4,21 -2,97  

5. udbudsrunde 15. november 2014 -7,60 -15,55  

Note: Mark up er beregnet ved at trække profilomkostninger fra tillæggene. Der er skelnet mellem DK1 
og DK2. 
 
58. Tillæggene fra udbuddene kan ikke sammenlignes direkte med mark 
up’en. For det første dækker mark up’en kun avance og administrationsom-
kostninger, mens tillægget yderligere dækker profilomkostningerne. Sam-
menhængen mellem tillæg og mark up er dermed: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇æ𝑔𝑔 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑢𝑢 +
𝑢𝑢𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑚𝑚. Den største forskel mellem elhandelsprodukter og 
forsyningspligtprodukter med tillæg fastsat ved udbud ligger imidlertid i 
den måde kunderne bliver tildelt.  

59. De nye kunder, som en udbudsvinder får tildelt løbende ved passivitet, 
kan sammenholdes med værdien af nye aktive kunder (som selv skifter el-
handelsvirksomhed), og den dertilhørende omkostning ved at tiltrække dis-
se med markedsføring. Elhandelsvirksomhederne har således et incitament 
til at sætte tillægget væsentligt lavere, da de tildelte kunder ved passivitet 
overføres til et markedssvarende handelsprodukt, når forsyningspligtbevil-
lingen udløber.  

60. De gennemsnitlige tillæg for udbudsrunderne fremgår af tabel 4. De 
enkelte tillæg fra hver udbudsrunde kan ses i bilag 5. Der er en tydelig ten-
dens til, at hvert udbud er vundet med et lavere tillæg end det seneste. Ved 
sidste udbudsrunde er tillæggene negative. At de er negative, er en tydelig 
bekræftelse af ovenstående forklaring, da en el-handelsvirksomhed på langt 
sigt ikke kan leve af at sælge el billigere end de køber det. Et lavt tillæg må 
ses som en omkostning til at få flere kunder på kort sigt, som de kan tjene 
penge på senere.  

61. Af ovenstående årsager vurderer SET, at tillæggene ved udbud af forsy-
ningspligtbevillinger ikke kan bruges i fastsættelsen af mark up’en. De til-
læg, som udbuddene er vundet på, giver alene et bidrag til forståelsen af 
markedets prisniveau. I afgørelsen for mark up for perioden 2014-2015 var 
tillæggene fra 1. udbudsrunde af forsyningspligt ligeledes ikke medtaget i 
beregningen af mark up’en. 

62. De såkaldte tilbagefaldsprodukter eksisterede i perioden fra 1. maj 2013 
til 1. oktober 2014. De kunder, som ikke foretog et aktivt valg i forbindelse 
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med, at forsyningspligten i deres område kom i udbud, blev flyttet til et 
tilbagefaldsprodukt fra deres hidtidige udbyder af forsyningspligt. Der eksi-
sterede således tilbagefaldsprodukter i de 28 forsyningspligtområder, som 
var i bevilling før 30. september 2014. 

63. Priser og vilkår på tilbagefaldsprodukterne var lovmæssigt bestemt til at 
skulle være tilsvarende det hidtidige forsyningspligtprodukt jf. Elforsy-
ningslovens § 4 stk. 4. Da prisen på forsyningspligtproduktet var reguleret 
med en mark up fastsat i en afgørelse fra Energitilsynet, var prisen på tilba-
gefaldsprodukterne også indirekte reguleret. SET offentliggjorde i perioden 
løbende maksimalprisen baseret på den beregnede mark up.   

64. På grund af den indirekte regulering af tilbagefaldsprodukterne, vurde-
rer SET, at tilbagefaldsprodukterne ikke skal indgå i beregningen af mark 
up’en. De er netop ikke med til at definere markedsprisen.  

VURDERING AF PRODUKTSORTERINGER 
 
65. Der bliver dagligt udbudt ca. 200 forskellige el-handelsprodukter. Ud-
buddet af el-handelsprodukter er fordelt på 53 forskellige el-
handelsvirksomheder4. Det er SET’s vurdering, at udbudssiden med ca. 200 
forskellige produkter og 53 virksomheder er tilstrækkelig stor og forskellig-
artet til at formode, at de samlet set udgør et grundlag for at estimere en 
mark up, således at prisen på forsyningspligtprodukter vil svare til prisni-
veauet på detailmarkedet for el-produkter.  

66. Prisen på forsyningspligtprodukter skal modsvare markedets prisniveau 
for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. Når mark up grænsen 
bliver fastsat på grundlag af de seneste to års beregninger for et bredt spek-
trum af produktsorteringer for el-handelsprodukter, vil prisen på forsy-
ningspligtprodukterne således svare til markedets prisniveau.  

67. De 24 produktsorteringer er udvalgt ud fra, at de skal afspejle hele mar-
kedet, og de forskelle der er i vilkår mellem produkterne, jf. punkt 24 i 
sagsfremstillingen. 

68. I forhold til tidligere afgørelser, er der sket en udvikling af markedet i 
retning af flere forskellige el-handelsprodukter. I seneste afgørelse var der 
omkring 100 forskellige el-handelsprodukter på markedet. Samtidig har 
fordelingen af kunderne også ændret sig. De udregnede produktsorteringer 
skal afspejle udviklingen på markedet i 2014-2015. Der er i denne afgørelse 
medtaget samme antal produktsorteringer som i seneste afgørelse, men fire 
er udskiftet, så produktsorteringerne bedre afspejler det nuværende marked. 

4 Elpristavlen 31. juli 2015.  
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69. I forhold til tidligere afgørelser, hvor næsten alle de danske forbrugere 
modtog et fastprisprodukt, er der nu en væsentlig andel, som modtager et 
produkt med variable priser. Derfor er der medtaget en yderligere produkt-
sortering med variabel pris på bekostning af en produktsortering med fast 
pris. Der er dog stadig flere, som modtager et fastprisprodukt end et pro-
dukt med variabel pris, hvilket også fortsat er afspejlet i produktsorterin-
gerne. 

70. I forhold til volumen på markedet, er størstedelen af kunderne på et el-
handelsprodukt, som de blev passivt overflyttet til pr. 1. oktober 2014. Dis-
se produkter med passive kunder er lovmæssigt bestemt til at have en bin-
dingsperiode på maksimalt én måned og en løbende leverings- og kontrakt-
periode. Begge disse kriterier er inkluderet som en sortering for sig. Det 
skal dog nævnes, at disse produkter, ligesom mange andre produkter, indgår 
i en mængde af produktsorteringerne, og ikke kun i disse to. 

71. En yderligere udvikling på markedet er, at der er blevet væsentligt stør-
re forskel på abonnementsbetalingen mellem de forskellige udbudte pro-
dukter. Den mest almindelige abonnementsbetaling, som ligger på 20 til 30 
kr. i kvartalet, er derfor medtaget som en ny produktsortering. Samtidigt er 
en produktsortering uden abonnementsbetaling ligeledes medtaget. 

72. Det er SET’s vurdering, at de 24 produktsorteringer, som er medtaget, 
udgør et retvisende billede af markedets prisniveau, og at de produktsorte-
ringer, som er taget ud og tilføjet i forhold til seneste afgørelse, udgør et 
retvisende billede af den udvikling, der har været på markedet siden seneste 
afgørelse om mark up’en. 

VURDERING AF BETYDNINGEN AF ENGROSMODELLEN 
 
73. Engrosmodellen skal i henhold til lov nr. 633 af 16. juni indføres pr. 1. 
april 2016. Dansk Energi har i høringen angivet, at der er øgede omkost-
ninger i forbindelse med engrosmodellen, som mark up’en bør afspejle. 
Dansk Energi anfører: 

74. ”Indførelsen af engrosmodellen indebærer, at elhandelsselskaberne 
pålægges en række nye opgaver og risici. Dette vedrører blandt andet: 

  
- 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  
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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.” 

75. Inden for de nuværende rammer givet i Elforsyningslovens § 72, er der 
mulighed for at kompensere for ændrede forhold på markedet i forbindelse 
med den kvartalslige priskontrol af forsyningspligtpriser. SET vurderer 
samlet set, at størstedelen af omkostningerne til engrosmodellen allerede er 
indregnet i mark up’en, og finder derfor ikke anledning til at give et tillæg 
til at dække disse omkostninger. Hvis mark up’en på elhandelsprodukter 
stiger væsentligt den 1. april 2016, og det dermed viser sig, at SET tager 
fejl i denne vurdering, vil mark up’en blive taget op til fornyet overvejelse.  

76. De enkelte elementer af engrosmodellen som Dansk Energi angiver vil 
forøge elhandelsvirksomhedernes omkostninger, bliver gennemgået neden-
for.   

77. Omkostningen til informationsforpligtelser henhører til, at hver el-
handelsvirksomhed får forskellige nettariffer for hvert distributionsområde, 
som de skal forholde sig til. Her vil der komme yderligere administrative 
omkostninger til at orientere kunder om væsentlige ændringer i priser og 
vilkår foranlediget af netvirksomhederne. Denne ændring vurderes af SET 
ikke til at medføre en forøget omkostning til forsyningspligtproduktet, da 
dette udelukkende udbydes i ét enkelt netområde for hver el-
handelsvirksomhed, og da netvirksomheden i hvert tilfælde er koncernfor-
bundet med elhandelsvirksomheden. Denne øgede administrative byrde til 
informationsforpligtelser vil derfor udelukkende gå på el-handelsprodukter 
og ikke på forsyningspligtproduktet. 

78. Ændringen i håndteringen af kundehenvendelser indebærer, at hver el-
handelsvirksomhed skal tilbyde en 24-timers telefonlinje. Denne skal dog 
udelukkende være en nødlinje, dvs. anvendes i tilfælde af, at strømmen går 
pga. fejl i nettet, eller hvis der er elsikkerhedsmæssige forhold, som medfø-
rer væsentlig fare. Telefonlinjen er ikke forpligtet til at tage sig af øvrige 
kundeforhold. Denne ekstra administrative omkostning er ens for alle og 
gælder derfor også for elhandelsvirksomheder med forsyningspligtbevil-
ling.  

79. De direkte omkostninger til fakturering og afregning af kunder ændres 
også for virksomheder med forsyningspligt. Her kan der dog henvises til, at 
samtlige forsyningspligtkunder på denne ordning i forvejen modtager én 
fælles fakturering, og der vil derfor udelukkende være ændringer i det bag-
vedliggende ansvar for denne fakturering. 

80. SET skal bemærke, at de i pkt. 78 omtalte forøgede omkostninger har 
været kendt i over tre år. Engrosmodellen blev indført med lov nr. 575 af 
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18. juni 2012, dvs. allerede før den seneste afgørelse om mark up’en. På 
daværende tidspunkt var engrosmodellen planlagt til at starte d. 1. oktober 
2014. Det må derfor formodes, at det allerede til en vis grad er indregnet i 
priserne på markedet, at der kommer en yderligere omkostning for el-
handelsvirksomhederne. I hele dataperioden for nærværende afgørelse, har 
el-handelsvirksomhederne haft kendskab til den kommende engrosmodel. I 
hvor høj grad, at omkostningen i praksis allerede er indregnet, er vanskeligt 
at vurdere, men det er givetvis en af forklaringerne på, at mark up’en er 
steget mere end det generelle prisniveau siden sidste afgørelse. 

81. Både håndteringen af kundehenvendelser, fakturering og afregning, er 
omkostninger, som har antallet af kunder som cost driver i stedet for antal-
let af forbrugt kWh. Engrosmodellen ændrer således på omkostningsstruk-
turen, og en indikator for om dette allerede er indregnet i prisen, er om el-
handelsvirksomhederne har ændret tilsvarende på deres indtægtsstruktur, 
dvs. abonnementets andel af elprisen. 

82. SET har beregnet det gennemsnitlige abonnementet for produkter med 
henholdsvis variable og faste priser ud fra data fra Elpristavlen.dk. For pro-
dukter med fast pris er det gennemsnitlige abonnement steget fra 8,1 kr. pr. 
måned i august 2013 til 14,2 kr. pr. måned i august 2015 i DK1. For pro-
dukter med variable priser er den tilsvarende stigning på 7,9 kr. pr. måned i 
august 2013 til 11,1 kr. pr. måned i august 2015 i DK1. I DK2 er stigningen 
en anelse større. Udviklingen tyder på, at elhandelsvirksomhederne i vid 
udstrækning allerede har tilpasset deres indtægtsstruktur til de kommende 
omkostninger. 

83. Dansk Energi anfører, at der er et usikkerhedselement for elhandels-
virksomhederne i engrosmodellen; risikoen i forbindelse med at de skal 
afregne afgifter og netbetaling, dvs. risikoen for, at en kunde ikke betaler 
for elektriciteten, men elhandelsvirksomheden alligevel skal betale nettarif-
fer og afgifter til netvirksomhed og stat. SET skal hertil anføre, at der er en 
række forhold, som er med til at beskytte elhandelsvirksomheden. For det 
første har forsyningspligtprodukterne forudbetalt kvartalsvis fakturering, 
mens deres viderebetaling til netselskab og Energinet.dk først skal falde 
tidligst 25 dage5 efter forbrugsmånedens ophør. Hvis det antages, at stør-
stedelen af kunderne betaler til tiden, giver det derfor en ikke uvæsentlig 
likviditetsfordel til elhandelsvirksomhederne, at de skal afregne PSO, afgif-
ter samt net- og systembetaling. De 2-4 måneder6 giver desuden tid til, at 
elhandelsvirksomheden kan inddrive betaling ved at udsende opfølgende 
breve.  

5 Elforsyningslovens § 72d stk. 1-3. 
6 Tidligst 1 måned og 25 dage for den første måned af kvartalet, tidligst 3 måneder og 25 dage for den sidste 

måned af kvartalet. 
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84. SET skal bemærke, at det i udkast til Energistyrelsens ”Bekendtgørelse 
om elhandelsvirksomhedernes opgaver og aftaler om levering af elektricitet 
til elkunder” fremgår, at elhandelsvirksomhederne har mulighed for sikker-
hedsstillelse ved kunden i tilfælde af, at de ikke tror, at kunden vil betale 
for elektriciteten. Denne bekendtgørelse er dog ikke færdig pr. oktober 
2015, så detaljerne er endnu ikke kendte.  

85. Netvirksomheden skal dog også opkræve sikkerhed hos elhandelsvirk-
somheden i tilfælde af, at denne ikke overholder ét eller flere af en række 
krav. Denne sikkerhedsstillelse indebærer en omkostning for elhandelsvirk-
somheden, hvis de skulle komme i den givne situation. SET skal hertil an-
føre, at det ikke vil være alle elhandelsvirksomheder med bevilling til for-
syningspligt, som vil komme i den situation, at de skal stille sikkerhed. For 
det andet er årsagen til, at en given elhandelsvirksomhed kommer i en så-
dan situation ikke nødvendigvis forsyningspligtproduktet. Det vil derfor 
ikke give mening at kompensere alle elhandelsvirksomheder generelt for, at 
nogle få har problemer, som bevirker, at de skal stille sikkerhed. Desuden 
vil det ikke være rimeligt, at forsyningspligtkunderne vil skulle betale for, 
at andre forhold i en elhandelsvirksomhed har bragt den i problemer, hvor 
den bliver nødt til at stille sikkerhed.  

VURDERING AF RESULTATER 
 
86. Den anvendte beregningsmetode og de valgte produktsorteringer resul-
terer i mark up værdier, der varierer mellem -11,27 kr./MWh og 107,20 
kr./MWh eksklusive volumentillæg. Der er således store forskelle i mark up 
værdierne for de enkelte produktsorteringer. Samtidig kan der ikke entydigt 
peges på én produktsortering, som afspejler markedets prisniveau retvisen-
de. Dertil er variationen i produktudbuddet for stort og udsvingene i elpri-
serne på daglig basis for store. Endvidere kan der ikke udvælges ét el-
handelsprodukt, som er direkte sammenligneligt med forsyningspligtpro-
duktet. 

87. Det forekommer næppe i overensstemmelse med lovgivningen at fast-
sætte en mark up i den lave ende af spektret eller den høje ende af spektret. 
Hvis der eksempelvis vælges en mark up  fra den høje ende af spektret, 
ville mark up’en modsvare markedets prisniveau i den dyre ende, hvilket 
ikke forekommer at være den pris, som en prisbevidst kunde ville vælge på 
markedet. Hvis der modsætningsvis blev fastsat en mark up fra den lave 
ende af spektret, ville den fastsatte mark up ikke understøtte et velfunge-
rende marked, fordi forsyningspligtkundernes tilskyndelse til at vælge el-
handelsprodukter ville forsvinde.  

88. Ved at indsnævre intervallet ved at udelukke outliers i begge ender, 
ligger de relevante mark up værdier herefter i intervallet 41,74 kr./MWh og 
79,82 kr./MWh. Medianen for dette interval er 65,88 kr./MWh. Alle oven-
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nævnte værdier for mark up er angivet eksklusive volumentillæg. Det er 
SET’s vurdering, at denne medianværdi er et afbalanceret skøn for en mark 
up værdi, der vil indebære, at forsyningspligtpriserne vil modsvare marke-
dets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. 

89. Mark up’en vil stige fra 61,59 kr./MWh i 1. kvartal 2014 til 66,68
kr./MWh i 1. kvartal 2016 (inklusive volumentillæg). Over en periode på 
ca. to år er mark up’en steget med 5,09 kr./MWh (inklusive volumentillæg). 
Det vil sige, at en husholdning isoleret set vil opleve en stigning på 0,509 
øre/kWh. For en husholdning med et gennemsnitligt elforbrug på 4.000 
kWh pr. år vil det isoleret set betyde en stigning i den rene elpris på 20,36 
kr. pr. år eksklusive moms eller 1,70 kr. pr. måned eksklusive moms.  

90. Forsyningspligtprisen afhænger også af grundlasten og profilomkost-
ninger for det pågældende kvartal. Grundlasten og profilomkostninger æn-
drer sig mellem kvartalerne. En stigning i mark up’en medfører ikke nød-
vendigvis en stigning i den godkendte pris, hvis grundlasten og profilom-
kostninger falder mere. En forbruger har frit valg af el-leverandør og el-
produkt og har mulighed for at skifte fra et elforsyningspligtprodukt til et 
el-handelsprodukt. Hvis en forbruger finder, at en eventuel prisstigning som 
følge af en højere mark up grænse er urimelig, kan vedkommende frit skifte 
til et andet el-produkt.   

91. Det er SET’s vurdering, at stigningen i mark up i forhold til sidste afgø-
relse afspejler udviklingen i markedet. Generelt har både engrosprisen og 
detailprisen for el været faldende gennem estimeringsperioden. Ændringen i 
detailpriserne er i det meste af perioden sket lidt senere end ændringen i 
engrosprisen og dermed er mark up’en steget. En oversigt over udviklingen 
i disse to komponenter kan ses i bilag 4. 

92. Mark up’en fastsætter en maksimalgrænse for en forsyningspligtvirk-
somheds dækningsbidrag. En forsyningspligtvirksomhed kan vurdere, at 
den af markedsmæssige hensyn ikke ønsker at benytte muligheden for at 
indregne den fulde mark up grænse i sin anmeldte pris. 

93. Volumentillægget udgør 0,70 kr./MWh i DK1 og 0,90 kr./MWh i DK2.
Det er SET’s vurdering, at der dels ikke bør være forskel i den tilladte ind-
tjening mellem virksomheder, der opererer i de to prisområder, og dels un-
der hensyntagen til enkelhed i prisreguleringen, så der er fastlagt ét volu-
mentillæg for hele det danske marked på 0,80 kr./MWh.  

94. På baggrund af ovenstående elementer: (1) Beregning af mark up til at
ligge mellem 41,74 kr./MWh og 79,82 kr./MWh, (2) fastsættelsen af volu-
mentillæg på 0,80 kr./MWh, anbefaler SET, at Energitilsynet i sit skøn for 
en mark up for 1. januar 2016 til 17. maj 2017 anvender den beregnede 
værdi 66,68 kr./MWh.  
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*SAG*

*SAGDI-2016-00888*

DI's høringssvar om fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte 
kunder

DI takker for det fremsendte forslag om fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkurs-
ramte kunder.

DI har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Marie Holst
Konsulent

Sekretariatet for Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

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

25. januar 2016

MHOL

DI-2016-00888
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Sekretariatet for Energitilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby  

Høringssvar vedr. fastsættelse af tillæg til spotprisen for 
konkursramte kunder 2016 

DONG Energy takker for muligheden for at afgive kommentarer til 
Energitilsynets metode for fastsættelse af tillæg til spotprisen for kunder, hvis 
elleverandør rammes af konkurs. 

Overordnet set finder DONG Energy de anvendte metoder rimelige ift. formål og 
prisfastsættelsesmetoder i markedet i øvrigt. Vi har dog følgende kommentarer 
til metoden og de heraf konkret fastsatte priser: 

Hvilke månedlige spotprisprodukter bør indgå i beregning af tillæg? 

Ved beregning af sammenlignelige handelspriser for spotbaserede produkter er 
det uklart hvilke specifikke kriterier, der gælder for udvælgelsen af, om en given 
handelspris indgår i beregningen. Særligt bør der overvejes kriterier for, hvor 
længe et givet produkt bør være noteret på Elpristavlen/Prisportalen, før dette 
kan indgå i beregningen. 
Hvis ikke der sættes en minimumsperiode for produktet, vil produkter, som kun 
har eksisteret kortvarigt på portalen kunne påvirke tillægget i uhensigtsmæssig 
grad, og det vil i praksis muliggøre, at priser kan oprettes kortvarigt alene med 
formålet at påvirke pristillægsfastsættelsen. 

DONG Energy anbefaler således, at kun priser, der har været noteret på 
Elpristavlen/Prisportalen i min. 6 måneder i den forgangne 
dataindsamlingsperiode, medtages i prisberegningerne. 

Differentieret tillæg for prisområderne DK1/DK2? 

Metoden lægger op til fastsættelse af et landsdækkende tillæg på trods af, at 
markedet under NPS er delt i to prisområder. 
Det bør overvejes om det er rimeligt at fastsætte et fælles tillæg, da der herved 
ikke tages fuldt hensyn til forskelle i profilomkostninger i de to prisområder, 
hvilke afviger fra hinanden i varierende omfang over året (fremgår også af 
høringsnotatets tabel 4). 
Konsekvensen heraf kan være, at fordeling af en overrepræsentation af DK2 
kunder (typisk) vil resultere i et ”tab” for leverandørerne ift. tillæggene på de 

sammenlignelige produkter – og modsvarende en gevinst for DK1 kunder. Dette 
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kan give en utilsigtet skævvridning, særligt såfremt profilomkostningerne for de 
to prisområder afviger meget. 
DONG Energy ser fornuft i en simplificering af produktet, men opfordrer til at det 
overvejes nøje om der bør fastsættes specifikke prisområdetillæg. 

Median- eller vægtet gennemsnitspris? 
DONG Energy savner argumentation for anvendelse af medianprisen fremfor 
en volumenvægtet pris i fastsættelsen af spottillægget. 
I forlængelse af forrige punkt kan det argumenteres, at medianen ikke tager 
tilstrækkeligt hensyn til de månedlige udsving i NPS og de afledte 
profilomkostninger. 

Hvilke mængder indgår i beregning af profilomkostningerne for timemålte 

kunder under 100 MWh? 

Der savnes en klarere definering af hvilken volumen (x), der indgår i 
beregningsformlen i pkt. 37, men det antages, at kun mængder vedr. den 
omfattede kundegruppe (timemålte <100 MWh) indgår i beregningen. 

Markedskonform kategorisering af kunderne og pristillæg? 

I lovgrundlaget for konkursproduktet kategoriseres kunderne i 2 grupper – 
under/over 100 MWh. Imidlertid introduceres med prisfastsættelsesmetoden 3 
kundekategorier og dermed pristillæg, i det gruppen under 100 MWh deles i 2: 
skabelon hhv. timemålte. 
DONG Energy kan godt følge argumentet for en 3-deling, men 
kategoriseringsparametrene (over/under 100 MWh) er ikke konform med 
markedets øvrige inddeling af kunde-/målepunktskategorier og det 
informationsgrundlag, som Datahub baserer sig på. 

Vi foreslår derfor, at kategoriseringen i stedet opdeles efter branchens 
terminologi for målepunktets afregningsform, således der fastsættes et 
pristillæg for hhv. skabelon-, flex- hhv. timeafregnede kunder. 
En sådan opdeling vil også bedre understøtte udtræk af volumengrundlag, jf. 
punktet ovenfor. 

Prisstatistik for kunder over 100 MWh – er denne retvisende? 

DONG Energy stiller spørgsmålstegn ved om metoden for vurdering af 
markedspriser for kunder over 100 MWh er retvisende. Der vil forventeligt 
forekomme store prisforskelle mellem de angivne forbrugskategorier og det 
synes i den sammenhæng ikke rimeligt at frasortere gruppen af kunder fra 100-
500 MWh, som forventeligt vil have højere tillæg end de større kunder. 

I mangel af bedre sammenligningsgrundlag anbefaler DONG Energy, at 
forbrugskategorien 20-500 MWh indgår i beregningerne til trods for at denne 
også indeholder ikke-timemålte kunder. Til simpel korrektion herfor kan den 
beregnede profilomkostning for timemålte <100 MWh evt. fratrækkes for at 
korrigere for den del, der ikke er administrationsbestemt.  
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Administrationsomkostninger for konkursprodukt vil være højere end for 

ordinære længerevarende aftaler? 
DONG Energy vurderer, at administrationen af det beskrevne konkursprodukt i 
praksis vil være større end for de sammenlignelige spotprodukter eller andre 
prisaftaler. Bl.a. vil kunden inden for en kort periode skulle både oprettes, 
produktskiftes til standardprodukt og afregnes med det specielle 
konkursprodukt. Hertil forventes, at kunder (særligt erhvervskunder), der 
rammes af en elleverandørs konkurs, vil have tendens til større kontaktrate med 
den nye elleverandør ift. spørgsmål til afregningen, dialog om alternative 
produkter, skift af elleverandør for at samle koncernforbundne målepunkter etc. 
 
DONG Energy opfordrer til, at dette forhold vurderes og, at pristillæggene 
fastsættes i lyset heraf. 
 

---- oOo ---- 
 
Med venlig hilsen 
DONG Energy 
 
 
Kristoffer Mitens 
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Kære Søren Lorenz Rask Søndergaard 
  
Energinet.dk takker for muligheden for at komme med kommentarer til nedennævnte. 
  
Undskyld vi først sender svar nu. 
  
Energinet.dk har ingen bemærkninger til udkastet til afgørelse. 
  
Venlig hilsen 
 
Helle Birte Jensen 
Cand.jur., MEEL 
Jura 
+4551677910 
hlj@energinet.dk 
 
 
 

 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
+4570102244  
www.energinet.dk 
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Forbrugerrådet Tænk har ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til afgørelse om fastsættelse af 
tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
  
Vagn Jelsøe                                                                 Martin Salamon 
Vicedirektør                                                                Cheføkonom 
  
  
  
  
  
  
  
  
Martin Salamon 
Cheføkonom / Chief Economist 
  
T +45 7741 7729 / M +45 4194 7905 / taenk.dk 
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
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