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FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS-
PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT-
PRISEN) 

 

AFGØRELSE 

 

1. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering fastsat følgende tillæg: 

 

- 74,7 DKK/MWh i DK2 for ikke-timemålte forbrugere med et årligt for-

brug under 100 MWh. 

- 74,4 DKK/MWh i DK1 for ikke-timemålte forbrugere med et årligt for-

brug under 100 MWh. 

- 66,7 DKK/MWh i DK2 for timemålte forbrugere med et årligt forbrug un-

der 100 MWh. 

- 68,1 DKK/MWh i DK1 for timemålte forbrugere med et årligt forbrug un-

der 100 MWh. 

- 20,8 DKK/MWh i DK1 og DK2 for timemålte forbrugere med et årligt 

forbrug over 100 MWh. 

 

Tillæggene vil gælde fra 1. januar 2018 til 31. december 2018. 

 

SAGSFREMSTILLING 
 

2. Sekretariatet for Energitilsynet skal i denne sag bestemme et tillæg til spotpri-

sen, som vil blive anvendt i tilfælde af, at en elhandelsvirksomhed går konkurs jf. 

elforsyningslovens § 72 e, stk. 5 eller pga. manglende kontrakt om levering af el 

jf. elforsyningslovens § 6 c, stk. 7. Disse kunder skal tildeles et såkaldt konkurs-

produkt. Prisen på dette produkt skal i henhold til elforsyningslovens § 72 f fast-

sættes af spotprisen, samt et tillæg fastsat af Sekretariatet. Det nye tillæg vil være 

gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018. 

 

3. Tillægget bestemmes i medfør af elforsyningslovens § 72 f. Energitilsynet har 

ved afgørelse fra februar 2016 godkendt metoden til bestemmelse af tillægget. 

Afgørelsen er vedlagt som bilag 2. Der henvises til bilag 2 for en detaljeret beskri-

velse af metoden. Metoden er i det følgende anvendt til at bestemme tillæggene, 

men har følgende mindre ændringer: 

 

- Detailprisdata er hentet fra Elpris.dk i stedet for Elpristavlen, jf. at Elpris-

tavlen ophørte med at eksistere den 1. april 2016. 
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- Ny data fra Energinet.dk kaldet fikseret residualforbrug muliggør en opde-

ling af forbruget for kunder med et forbrug under og over 100 MWh. Det 

betyder, at der kan udregnes en vægtet spotpris for hver af de respektive 

forbrugergrupper. Fikseret residualforbrug blev også anvendt til bestem-

melse af tillæggene for 2017. 

 

4. Tillægget fastsættes som forskellen mellem detailprisen og spotprisen. Detail-

prisen skal afspejle markedets niveau for lignende spotprodukter jf. elforsynings-

lovens § 27 f stk. 3. 

 

5. Sekretariatet skal fastsætte et tillæg for forbrugere med et årligt forbrug over 

100 MWh for både timemålte og ikke-timemålte forbrugere. Alle forbrugere over 

100 MWh er dog timemålte, hvorfor der til denne forbrugergruppe kun fastsættes 

ét tillæg. Tilsvarende skal Sekretariatet fastsætte et tillæg for forbrugere med et 

årligt forbrug under 100 MWh for både timemålte og ikke-timemålte forbrugere. 

Tillæggene skal være gældende i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin 

elektricitet. Tillæg for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh 

kan pga. datagrundlaget alene fastsættes for DK1 og DK2 samlet. 

 

På det grundlag fastsættes følgende tillæg: 

 

- Ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i DK2. 

- Ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i DK1. 

- Timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i DK2. 

- Timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh i DK1. 

- Timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh i DK1 og 

DK2. 

TILLÆG FOR IKKE-TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT 

FORBRUG UNDER 100 MWH 
 

6. Sekretariatet har identificeret 79 spotprodukter, som har eksisteret i dataperio-

den fra 1. september 2016 til 31. august 2017. Disse spotprodukter indeholder ikke 

produkter med klimatillæg, prisloft, introduktionstilbud eller støtte til sportsklub-

ber, jf. punkt 26 i bilag 2. Denne frasortering er valgt, da produkter med tillægs-

ydelser har ”pristillæg” og derfor ikke afspejler det generelle marked for rene vari-

able produkter. 

 

7. Den månedlige detailpris er middelværdien af prisen pr. kWh samt abonnement 

på de udbudte spotprodukter i henholdsvis DK1 og DK2. Der antages et forbrug 

på 4.000 kWh, jf. punkt 33 i den godkendte metode. Data er hentet fra Elpris.dk. 

 

8. Den månedlige spotpris er middelværdien af timepriserne i den respektive må-

ned i henholdsvis DK1 og DK2 på Nord Pool Spot (NPS). 

 

9. Spotprisen har på månedsniveau svinget mellem 211 DKK/MWh og 275 DKK/ 

MWh i DK1 i dataperioden. I DK2 svingede spotprisen mellem 232 DKK/MWh 

og 371 DKK/ MWh i samme periode. Den største stigning for spotprisen ses i 

DK2 mellem september og oktober, hvor prisen steg med ca. 41 DKK/MWh. Det 
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største fald foregik ligeledes i DK2, hvor spotprisen faldt 71 DKK/MWh fra no-

vember til december. 

 

10. Tillægget for en given måned bestemmes som forskellen mellem detailprisen 

og spotprisen i måneden. Tillægget afspejler altså den underliggende mark-up i 

markedet for spotprodukter. Dækningsbidrag, profilomkostninger samt balance-

ringsomkostninger er indeholdt i tillægget. Figur 1 og 2 viser udviklingen i spot-

prisen, detailprisen og tillægget i perioden september 2016 til august 2017. Der er 

en tydelig korrelation mellem spotprisen og detailprisen. 

TABEL 1 | DETAILPRIS OG TILLÆG FOR IKKE-TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET 

FORBRUG UNDER 100 MWH FRA SEPTEMBER 2016 TIL AUGUST 2017, DKK/MWH 

Måned Detailpris 

DK2 

Detailpris 

DK1 

Spotpris 

DK2 

Spotpris 

DK1 

Tillæg DK2 Tillæg DK1 

September 300,4 282,2 236,0 217,8 64,4 64,4 

Oktober 337,4 312,9 276,0 250,0 61,4 62,9 

November 376,1 351,6 309,4 378,7 66,7 72,9 

December 313,8 290,3 235,5 212,2 78,3 78,1 

Januar 325,0 306,5 248,9 229,9 76,1 76,6 

Februar 319,3 299,6 241,8 221,4 77,5 78,2 

Marts 300,8 293,7 221,4 217,4 79,4 76,3 

April 291,7 279,8 214,0 202,4 77,7 77,4 

Maj 298,1 290,1 219,9 217,2 78,2 72,9 

Juni 296,3 286,5 216,6 209,8 79,8 76,7 

Juli 316,2 311,8 238,1 235,3 78,1 76,5 

August 334,9 324,1 255,7 244,1 79,2 79,9 

Middelværdi 317,7 302,4 242,8 228,0 74,7 74,4 

Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk samt egne beregninger. 

Note: Tillæggene beregnes ved at fratrække spotprisen fra detailprisen. Tillæg, detailpris og spotpris er 

indekseret til 4. kvartal 2017. 

11. Tabel 1 opsummerer tillæggene, detailpriserne samt spotpriserne for henholds-

vis DK2 og DK1. De månedlige tillæg findes ved at fratrække spotprisen fra de-

tailprisen. Det årlige tillæg bestemmes som middelværdien af tillæggene for de 12 

måneder. 

 

12. Tillægget for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh 

fastsættes til 74,7 DKK/MWh i DK2 og 74,4 DKK/MWh i DK1. Begge tillæg er 

indekseret til 4. kvartal 2017. 

 

13. I 2017 blev tillæggene for den tilsvarende forbrugergruppe med forbrug under 

100 MWh fastsat til henholdsvis 69,7 DKK/MWh i DK2 og 74,2 DKK/MWh i 

DK1. Tillægget er således steget 5,0 DKK/MWh i DK2, mens det er steget 0,2 

DKK/MWh i DK1. 



 

 

Side 4/9 

FIGUR 1 | UDVIKLINGEN FOR DK2 I DETAIL- OG SPOTPRIS FRA SEPTEMBER 2016 

TIL AUGUST 2017, DKK/MWH 

 

Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Nordpool samt egne beregninger 

Note: Tillæg, spotpris og detailpris er opgjort i løbende priser 

 

FIGUR 2 | UDVIKLINGEN FOR DK1 I DETAIL. OG SPOTPRISEN FRA SEPTEMBER 

2016 TIL AUGUST 2017, DKK/MWH 

 

Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Nordpool samt egne beregninger 

Note: Tillæg, spotpris og detailpris er opgjort i løbende priser 
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TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG 

UNDER 100 MWH 
 

14. Data for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh er ikke 

tilgængeligt for den undersøgte periode, og kan derfor ikke anvendes til at be-

stemme tillægget. Tillægget for denne forbrugergruppe findes i stedet ved at fra-

trække profilomkostningerne fra tillægget på ikke-timemålte forbrugere, jf. punkt 

42 i den godkendte metode. 

 

15. Profilomkostningerne er defineret som forskellen mellem den vægtede pris på 

NPS og den faktisk pris på NPS. Den faktiske pris på NPS er middelværdien af 

timeprisen. Til at vægte prisen på NPS anvendes det fikserede residualforbrug. Det 

fikserede residualforbrug består af det samlede forbrug fratrukket det timemålte 

forbrug. Det angiver således forbrugsprofilen for ikke-timemålte forbrugere med 

et årligt forbrug under 100 MWh. 

 

16. I tabel 2 ses profilomkostningerne og det beregnede tillæg for timemålte for-

brugere. Den store variation fra måned til måned i profilomkostningerne skyldes 

store variationer i timeprisen på NPS. 

 

17. Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fas-

sættes til henholdsvis 66,7 DKK/MWh i DK2 og 68,1 DKK/MWh i DK1. Tillæg-

gene er beregnet som middelværdien af de månedlige tillæg. 

 

18. I 2017 blev tillæggene for den tilsvarende forbrugergruppe fastsat til 62,3 

DKK/MWh i DK2 og 68,4 DKK/MWh i DK1. Tillægget er således steget 4,4 

DKK/MWh i DK2, mens det er faldet 0,3 DKK/MWh i DK1. 
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TABEL 2 | TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE I DK2 OG DK1 MED ET FOR-

BRUG UNDER 100 MWH FRA SEPTEMBER 2016 TIL AUGUST 2017, DKK/MWH 

Måned Tillæg ikke-

timemålte DK2 

Profilomkost-

ninger DK2 

Tillæg time-

målte DK2 

Tillæg ikke-

timemålte DK1 

Profilomkost-

ninger DK1 

Tillæg time-

målte DK1 

September 64,4 9,6 54,7  64,4 6,8 57,7 

Oktober 61,4 11,1 50,3  62,9 6,8 56,1 

November 66,7 10,1 56,6  72,9 8,8 64,0 

December 78,3 13,2 65,2  78,1 8,9 69,3 

Januar 76,1 9,3 66,8  76,6 6,1 70,5 

Februar 77,5 11,1 66,4  78,2 7,5 70,8 

Marts 79,4 5,4 74,0  76,3 4,9 71,4 

April 77,7 3,1 74,7  77,4 2,5 74,9 

Maj 78,2 5,1 73,1  72,9 5,3 67,5 

Juni 79,8 6,2 73,6  76,7 5,9 70,9 

Juli 78,1 4,3 73,8  76,5 4,4 72,1 

August 79,2 7,6 71,6  79,9 7,4 72,5 

Middelværdi 74,7 8,0 66,7  74,4 6,3 68,1 

Kilde: Energinet.dk samt egne beregninger. 

Note: Tillægget for timemålte forbrugere svarer til tillægget for ikke-timemålte forbrugere fratrukket 

profilomkostninger. Profilomkostningerne er, ligesom tillæggene for ikke-timemålte forbrugere, indekse-

ret til 4. kvartal 2017. 

TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG 

OVER 100 MWH 
 

19. Tillægget for forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh bestemmes i 

henhold til den af Energitilsynet godkendte metode fra februar 2016. Sekretariatet 

udregner en gennemsnitlig detailpris for forbrugergruppen og fratrækker den væg-

tede spotpris, jf. at der på markedet for timemålte forbrugere med et forbrug over 

100 MWh om året ikke findes en prisportal eller lignende. 

 

20. I den godkendte metode blev spotprisen vægtet med bruttoforbruget for for-

brugergrupper med et forbrug under og over 100 MWh. I tillægget for 2017 blev 

spotprisen vægtet med forbruget for forbrugergruppen med et årligt forbrug over 

100 MWh. Dette skift i metode blev anvendt grundet tilgængeligheden af data for 

fikseret residualforbrug. Metoden til bestemmelse af tillægget for 2018 vil ligele-

des anvende denne vægtning. 

 

21. Energistyrelsen indsamler to gange årligt prisdata fra handelsselskaberne. De 

halvårlige datasæt udarbejdes af Energistyrelsen og dækker perioden fra 1. juli 

2016 til 31. juni 2017. Datasættene indeholder kun priser for DK samlet. Data for 

DK1 og DK2 eksisterer således ikke. Der bestemmes derfor kun ét tillæg, som 

dækker begge områder. Data inkluderer kun priser, hvor mindst 95 pct. af det sam-
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lede elsalg sælges til en variabel pris. Denne grænse er anvendt, da tillægget skal 

afspejle prisudviklingen i spotprodukter på markedet. 

 

22. Energistyrelsens datasæt er inddelt i 7 forbrugsintervaller.
1
 De to forbrugsin-

tervaller med det laveste årlige forbrug frasorteres. Dette skyldes, at de indeholder 

forbrugere, der ikke er timemålte og har et årligt forbrug under 100 MWh, jf. 

punkt 49 i den godkendte metode. 

 

23. Data fra Energistyrelsen er sorteret således, at der kun indgår produkter, hvor 

minimum 95 pct. af elsalget er solgt til en variabel pris. Den valgte grænse resulte-

rer i et tab af forbrugsdata på mindre end 20 pct. Dermed indgår langt størstedelen 

af forbruget for forbrugergruppen med et årligt forbrug over 100 MWh, når tillæg-

get beregnes. 

 

24. Produkter der indeholder tillæg, såsom klimatillæg, støtte til sportsklubber, 

introduktionstilbud skal, jf. punkt 26 i bilag 2 ikke indgå i beregningerne af tillæg-

get. Datagrundlaget indeholder imidlertid ikke mange observationer, og en frasor-

tering af virksomheder med grønne profiler vil resultere i endnu færre observatio-

ner, hvorfor der ikke er foretaget en frasortering. Dette er en ændring ift. fastsæt-

telsen af tillægget for 2017, hvor der blev foretaget en manuel frasortering af el-

handelsvirksomheder med en grøn profil. 

 

25. Tabel 3 viser tillæggene for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 

100 MWh for 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017. Den opgjorte detailpris er et vo-

lumenvægtet gennemsnit af detailprisen for de 5 største forbrugsgrupper, jf. punkt 

50 i den godkendte metode. Tillægget for 2018 fastsættes som et simpelt gennem-

snit af tillæggene for de to halvår. 

 

26. Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh fast-

sættes til 20,8 DKK/MWh for 2018. Tillægget for 2017 blev fastsat til 49,1 

DKK/MWh og er således faldet 58 pct. ift. tillægget for 2017. Der henvises til 

punkt 30 i vurderingen vedrørende denne udvikling. 

TABEL 3 | TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG 

OVER 100 MWH, DKK/MWH 

Periode Detailpris Spotpris Tillæg 

2. halvår 2016 263,2 241,6 21,6 

1. halvår 2017 243,7 223,6 20,0 

Middelværdi 253,4 232,6 20,8 

Kilde: Energinet.dk, Energistyrelsen samt egne beregninger. 

Note: Tillægget beregnes ved at fratrække spotprisen fra detailprisen. Alle værdier er indekseret til 4. 

kvartal 2017. 

 
1 De 7 forbrugsintervaller er opdelt på forbrugsstørrelserne: 0-20 MWh, 20-500 MWh, 500-2.000 MWh, 2.000-

20.000 MWh, 20.000-70.000 MWh, 70.000-150.000 MWh og 150.000-∞ MWh. 
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VURDERING 

 

27. Tillæggene er fastsat i henhold til elforsyningsloven samt den af Energistilsy-

net godkendte metode til bestemmelse af tillæggene. Se tabel 4 for en oversigt 

over tillæggene for 2016, 2017 og 2018. 

VURDERING AF 2018 TILLÆGGENE FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG 

UNDER 100 MWH 

 

28. Tillæggene for ikke-timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 

MWh er henholdsvis 74,4 DKK/MWh og 74,7 DKK/MWh i DK1 og DK2. Til-

lægget er således steget 0,2 DKK/MWh i DK1, mens det er steget 5,0 DKK/MWh 

i DK2. Tillægget for DK2 overstiger nu tillægget for DK1. En mulig forklaring på 

den store stigning i tillægget for DK2 er, at spotprisen er faldet mere i DK2 sam-

menlignet med DK1 i perioden december 2016 til juni 2017. Spændet mellem 

spotprisen i DK1 og DK2 er faldet fra 30 DKK/MWh i november 2016 til 3 

DKK/MWh i maj 2017. Udbyder en elhandelsvirksomhed sit produkt til samme 

pris i DK1 og DK2 vil forskellen mellem detailpris og spotpris vokse mest i DK2. 

TABEL 4 | FASTSATTE TILLÆG FOR 2017 OG 2018 SAMT ÆNDRINGEN MELLEM 

ÅRENE, DKK/MWH 

Forbrugergruppe 2018 tillæg 2017 tillæg 2016 tillæg Ændring ift. 

2017 

Ikke-timemålte, under 

100MWh DK2 

74,7 69,7 69,1 5,0 

Ikke-timemålte, under 100 

MWh DK1 

74,4 74,3 71,6 0,2 

Timemålte, under 100MWh 

DK2 

66,7 62,3 61,2 4,4 

Timemålte, under 100 MWh 

DK1 

68,1 68,4 64,1 -0,3 

Timemålte, over 100 MWh 

DK1 og DK2 

20,8 49,1 24,5 -28,3 

Kilde: Elpris.dk, Energinet.dk, Energistyrelsen, Nordpool samt egne beregninger. 

Note: Tillæggene for 2016 og 2017 er de faktiske tillæg fra året. De angivne værdier for 2016 og 2017 

er ikke indekseret til 4. kvartal 2017. 

29.  Tillæggene for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh 

fastsættes til henholdsvis 68,1 DKK/MWh og 66,7 DKK/MWh i DK1 og DK2. 

Tillægget er således faldet 0,3 DKK/MWh i DK1, mens det er steget 4,4 

DKK/MWh i DK2. 
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VURDERING AF 2018 TILLÆGGET FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG 

OVER 100 MWH 

 

30. Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh fast-

sættes til 20,8 DKK/MWh. Det svarer til et fald på 28,3 DKK/MWh eller 58 pct. i 

forhold til det tilsvarende tillæg for 2017. Faldet fra 2017 til 2018 kan ikke umid-

delbart tilskrives, at grønne elhandelsvirksomheder ikke er blevet frasorteret, da 

flere produkter med et ”pristillæg” vil medvirke til en højere detailpris og dermed 

et højere tillæg. Sekretariatet bemærker, at tillægget for 2016 blev fastsat til 24,5 

DKK/MWh, og at tillægget for 2018 svarer til tillægget for 2016 i størrelse. Sekre-

tariatet kan ikke umiddelbart redegøre for det meget høje tillæg for 2017.  

 

31. Sekretariatet bemærker, at forbrugere med et forbrug over 100 MWh har res-

sourcer til at undersøge elmarkedet og forhandle en god pris. Detailprisen for den-

ne forbrugergruppe følger engrosmarkedet tæt, hvilket resulterer i næsten sam-

menfaldende tillæg for 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017. 


