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FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KON-

KURS PRODUKTET FOR 2019 (TIL-

LÆG TIL SPOT- PRISEN) 

 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet (FSTS) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling  

og vurdering fastsat følgende tillæg: 

 

 81,6 DKK/MWh i DK2 for ikke-timemålte forbrugere med et årligt for- 

brug under 100 MWh. 

 83,3 DKK/MWh i DK1 for ikke-timemålte forbrugere med et årligt for- 

brug under 100 MWh. 

 72,2 DKK/MWh i DK2 for timemålte forbrugere med et årligt forbrug 

under 100 MWh. 

 75,3 DKK/MWh i DK1 for timemålte forbrugere med et årligt forbrug 

under 100 MWh. 

 11,8 DKK/MWh i DK1 og DK2 for timemålte forbrugere med et årligt 

forbrug over 100 MWh. 

 

Tillæggene vil gælde fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet skal i denne sag bestemme et tillæg til spotprisen, som vil blive 

anvendt i tilfælde af, at en elhandelsvirksomhed går konkurs, jf. elforsyningslo-

vens § 72 e, stk. 5, eller pga. manglende kontrakt om levering af el, jf. elforsy-

ningslovens § 6 c, stk. 7. Disse kunder skal tildeles et såkaldt konkursprodukt. 

Prisen på dette produkt skal i henhold til elforsyningslovens § 72 f fastsættes af 

spotprisen, samt et tillæg fastsat af Forsyningstilsynet. De nye tillæg vil være gæl-

dende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. 

 

Tillægget bestemmes i medfør af elforsyningslovens § 72 f. Forsyningstilsynet, 

dengang Energitilsynet, har ved afgørelse fra februar 2016 godkendt metoden til 

bestemmelse af tillægget. Afgørelsen er vedlagt som bilag 1. Der henvises til bilag 

1 for en detaljeret beskrivelse af metoden. Metoden er i det følgende anvendt til at 

bestemme tillæggene, men har følgende mindre ændringer: 

 

- Detailprisdata er hentet fra Elpris.dk  
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- Nye data fra Energinet.dk, kaldet fikseret residualforbrug, muliggør en 

opdeling 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 bestemmelse af tillæggene for 2018 i 2017. 

 

- Forsyningstilsynet er ved anvendelse af Energistyrelsens prisstatistik for 

erhverv blevet bekendt med, at elleverandørerne har indberettet på en så-

dan måde, at det kan være usikkert, hvilken periode prisen dækker over. 

Ved bestemmelse af tillæg for timemålte forbrugere med et forbrug på 

over 100 MWh er der taget udgangspunkt i spotprisen for måneden før, 

så prisdata og spotpris dækker samme periode. Dermed sikres der en 

større kongruens mellem de til statistikken indberettede priser og spot-

prisen. 

 

Tillægget fastsættes som forskellen mellem detailprisen og spotprisen.  

 

Forsyningstilsynet skal fastsætte et tillæg for forbrugere med et årligt forbrug over 

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

et forbrug over 100 MWh er dog timemålte, hvorfor der til denne forbrugergruppe 

kun fastsættes ét tillæg. Tilsvarende skal Forsyningstilsynet 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 el-

forbrugeren 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 

 

Forsyningstilsynet har identificeret 48 spotprodukter, som har eksisteret i datape-

rioden fra 1. september 2017 til 31. august 2018. Disse spotprodukter indeholder 

ikke produkter med klimatillæg, prisloft, introduktionstilbud eller støtte til sports-

klubber, jf. punkt 26 i bilag 1. Denne frasortering er valgt, da produkter med til-

lægsydelser har ”pristillæg” og derfor ikke afspejler det generelle marked for rene 

variable produkter. 
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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. 

 

Den månedlige spotpris er middelværdien af timepriserne i den respektive måned i 

henholdsvis DK1 og DK2 på Nord Pool Spot (NPS). Spotprisen har på månedsni-

veau svinget mellem 204,9 DKK/MWh og 414,9 DKK/MWh i DK1 i dataperio-

den. I DK2 svingede spotprisen mellem 217,2 DKK/MWh og 423,4 DKK/ MWh i 

samme periode 

 

Tillægget for en given måned bestemmes som forskellen mellem detailprisen og 

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

kedet for spotprodukter. Dækningsbidrag, profilomkostninger samt balancerings-

omkostninger er indeholdt i tillægget. Figur 1 og 2 viser udviklingen i spotprisen, 

detailprisen og tillægget i perioden september 2017 til august 2018. 

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

FORBRUG UNDER 100 MWH FRA 1. SEPTEMBER 2017 TIL 31. AUGUST 2018, 

DKK/MWH 

 
Måned 

Detailpris 

DK2 

Detailpris 

DK1 

Spotpris 

DK2 

Spotpris 

DK1 

Tillæg  
DK2 

Tillæg  
DK1 

September 365,5 335,7 293,8 257,7 86,5           91,8 

Oktober 322,4 296,2 241,9 209,6 91,7 96,2 

November 341,7 327,1 263,5 250,8 88,3 87,8 

December 302,3 289,7 221,7 210,6 83,7 82,8 

Januar 308,0 292,8 238,5 232,4 78,9 74,9 

Februar 361,0 344,3 303,6 286,6 73,4 74,8 

Marts 387,3 363,8 324,7 287,1 77,8 85,7 

April 359,0 346,4 271,5 269,9 92,2 85,9 

Maj 367,1 350,5 283,9 261,6 87,5 90,5 

Juni 412,2 393,2 363,5 335,1 68,6 74,8 

Juli 457,3 451,4 398,1 388,9 74,2 77,0 

August 485,4 475,1 423,6 415,1 76,9 77,1 

Middelværdi 372,4 355,5 302,3 283,8      81,6     83,3 

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

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

indekseret til Q4-2018. 

Tabel 1 opsummerer tillæggene, detailpriserne samt spotpriserne for henholdsvis 

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

sen. Det årlige tillæg bestemmes som middelværdien af tillæggene for de 12 må-

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

MWh fastsættes til 81,6 DKK/MWh i DK2 og 83,3 DKK/MWh i DK1. Begge 

tillæg er indekseret til Q4-2018. 
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FIGUR 1 | UDVIKLINGEN FOR DK2 I DETAIL- OG SPOTPRIS FRA 1. 

SEPTEMBER 2017 TIL 31. AUGUST 2018, 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 1. 

SEPTEMBER 2017 TIL 31. AUGUST 2018, DKK/MWH 

 

 
Killde: 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 FOR-

BRUG UNDER 100 MWH 

 

Produkter med timeafregnet forbrug under 100 MWh årligt, såkaldt flexafregning, 

er endnu ikke særligt udbredt, jf. tabel 2. I andet halvår 2017 var det flexafregnede 

forbrug således fortsat meget lavt. Flexafregning er først for alvor kommet i gang i 

2018.  

 

Med dette udgangspunkt fastsættes tillægget for denne forbrugergruppe for 2019 i 

stedet ved den eksisterende metode, dvs. ved at fratrække profilomkostningerne 

fra tillægget på ikke-timemålte forbrugere, jf. punkt 42 i bilag 1.  

 

Tabel 2 | ANDEL AF FORBRUGERE MED TIMEAFREGNING, FLEXAFREGNING OG  

SKABELONAFREGNING JUNI 2017 TIL JUNI 2018, FORDELT PÅ KWH PR. MÅNED 

Måned 2017/18 Skabelonafregning Timeafregning Flexafregning Total 

Juni 3.285.659 53.462   3.339.121 

Juli  3.302.346 53.906   3.356.252 

August 3.304.946 54.083   3.359.029 

September 3.307.303 54.264   3.361.567 

Oktober 3.310.150 54.512   3.364.662 

November 3.312.128 54.713 2 3.366.843 

December 3.315.942 54.976 2 3.370.920 

Januar 3.143.255 55.252 174.891 3.373.398 

Februar 3.058.724 55.398 261.950 3.376.072 

Marts 2.938.496 55.746 384.003 3.378.245 

April 2.816.656 55.997 507.668 3.380.321 

Maj 2.697.797 56.214 628.307 3.382.318 

Juni 2.600.234 56.484 728.847 3.385.565 

Kilde: Energinet.dk samt egne beregninger. 

Note: Flexafregning anvendes for målepunkter med et årsforbrug mindre end 100 MWh. Timeafregning anvendes 

for målepunkter med et årsforbrug over 100 MWh. 

Profilomkostninger er forbundet med opgørelsen af forbrug på ikke-timeafregnede 

kunder. Forbruget bliver afregnet med NPS dagsgennemsnit, men selve forbruget 

foregår ofte i timer med højere timepriser. Forskellen mellem prisen for den fakti-

ske forbrugsprofil og estimerede forbrugsprofil er profilomkostningerne. 

 

Til at vægte prisen på NPS anvendes det fikserede residualforbrug, jf. at det fikse-

rede residualforbrug har været tilgængeligt i en årrække. Spotprisen vægtes med 

forbruget for forbrugergruppen med et årligt forbrug over 100 MWh.  

 

Med indførelsen af flexafregning, vil det fikserede residualforbrug være lig det 

samlede forbrug fratrukket det flexafregnede forbrug fratrukket det time-afregnede 

forbrug. 
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I tabel 3 ses profilomkostningerne og det beregnede tillæg for timemålte forbruge-

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

variationer i timeprisen på NPS. 

 

Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fastsæt-

tes til henholdsvis 72,2 DKK/MWh i DK2 og 75,3 DKK/MWh i DK1. Tillæggene 

er beregnet som middelværdien af de månedlige tillæg. 

 

 

Tabel 3 | TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE I DK2 OG DK1 

MED ET FOR BRUG UNDER 100 MWH FRA 1. SEPTEMBER 2017 TIL 

31. AUGUST 2018, DKK/MWH 

Måned 

2017/18 

Tillæg ikke 
timemålte 

DK2 

Profilom-
kostninger 

DK2 
Tillæg time-
målte DK2 

Tillæg ikke 
timemålte 

DK1 

Profilom-
kostninger 

DK1 
Tillæg time-
målte DK1 

September 86,5 9,8 76,7 91,8 7,3 84,5 

Oktober 91,7 12,7 79,0 96,2 9,0 87,2 

November 88,3 14,3 74,0 87,8 13,0 74,8 

December 83,7 12,3 71,5 82,8 10,9 71,9 

Januar 78,9 10,9 68,0 74,9 11,0 63,9 

Februar 73,4 9,1 64,3 74,8 6,4 84,6 

Marts 77,8 10,8 66,9 85,7 5,3 90,4 

April 92,2 6,3 85,9 85,9 5,4 81,3 

Maj 87,5 6,8 80,6 90,5 8,7 72,8 

Juni 68,6 6,2 62,4 74,8 4,8 69,2 

Juli 74,2 4,8 69,4 77,0 4,7 84,9 

August 76,9 9,0 67,9 77,1 8,4       110,8 

Middelværdi 81,6 9,4 72,2 83,3 7,9 75,3 

Kilde: Energinet.dk samt egne beregninger. 

TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG 

OVER 100 MWH 

 

Tillægget for forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh bestemmes i hen-

hold til den af Forsyningstilsynet godkendte metode. Forsyningstilsynet udregner 

en gennemsnitlig detailpris på spotprodukterne for forbrugergruppen og fratrækker 

den vægtede spotpris fra Nord Pool, jf. at der på markedet for timemålte forbruge-

re med et forbrug over 100 MWh om året ikke findes en prisportal eller lignende. 

 

Spotprisen fra Nord Pool vægtes med forbruget for forbrugergruppen med et årligt 

forbrug over 100 MWh, jf. tilgængeligheden af det fikserede residualforbrug.  
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Energistyrelsen indsamler to gange årligt prisdata fra handelsselskaberne. De 

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

2017 til 31. juni 2018. Datasættene indeholder kun priser for DK samlet. Der be-

stemmes derfor kun ét tillæg, som dækker begge områder. Data inkluderer kun 

priser, hvor mindst 95 pct. af det samlede elsalg sælges til en variabel pris. Denne 

grænse er anvendt, da tillægget skal afspejle prisudviklingen i spotprodukter på 

markedet.  

 

Energistyrelsens datasæt er inddelt i 7 forbrugsintervaller
2
. De to forbrugsinterval-

ler med det laveste årlige forbrug frasorteres. Dette skyldes, at de indeholder for-

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

49 i bilag 1. 

 

Data fra Energistyrelsen er sorteret således, at der kun indgår produkter, hvor mi-

nimum 95 pct. af elsalget er solgt til en variabel pris. Den valgte grænse resulterer 

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 tillægget 

beregnes. 

 

Produkter, der indeholder tillæg, såsom klimatillæg, støtte til sportsklubber, intro-

duktionstilbud skal, jf. punkt 26 i bilag 1, ikke indgå i beregningerne af tillægget.  

 

Tabel 5 viser tillæggene for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 

MWh for 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018. Den opgjorte detailpris er et volumen-

vægtet gennemsnit af detailprisen for de 5 største forbrugsgrupper. Tillægget for 

2019 fastsættes som et simpelt gennemsnit af tillæggene for de to halvår. 

 

Forsyningstilsynet har ved anvendelse af metoden opgjort tillægget til at være 

negativt i først halvår af 2018. Det negative tillæg skyldes formentlig, at elleve-

randørernes indberetninger til Energistyrelsen er indberettet for en forkert periode. 

Elleverandørerne har formentligt taget udgangspunkt i faktureringen for januar-

juni 2018 ved indberetningen i stedet for faktureringen februar-juli 2018. Fakture-

ringen afspejler den fakturerede pris i den foregående måned. 

 

En periodevis forskydning har særlig betydning, når engrosprisen ikke er stabil, jf. 

figur 1 og figur 2. 

 

Forsyningstilsynet har efterfølgende justeret praksis med henblik på at sikre et 

bedre match mellem spotpris og de indberettede forbrugerpriser, så de i større 

omfang dækker samme periode. Forsyningstilsynet har forskudt spotprisen med en 

måned for at beregne tillægget i forhold til leveringstidspunktet, jf. tabel 4. Der er 

ligeledes sket en vægtning med forbruget i de enkelte måneder. Denne tilgang er 

 
1
  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/elprisnotat_andet_halvaar_2017.pdf    

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/elprisnotat_foerste_halvaar_2018.pdf 

2
  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. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/elprisnotat_andet_halvaar_2017.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/elprisnotat_foerste_halvaar_2018.pdf


 
Side 8/13 

valgt, da det ikke er muligt at periodisere forbruget, jf. at det er givet er givet ved 

halvårlige indberetninger til Energistyrelsen.  

 

Tabel 4 | PERIODISERINGSOVERSIGT OVER UDREGNING AF TILLÆG FOR 

KUNDER MED FORBRUG OVER 100 MWH 

Faktureringsperiode Spotpris  Tillæg 

Juli Juni Juli 

September Juli September 

Oktober September Oktober 

November Oktober November 

December November December 

Januar December Januar 

Februar Januar Februar 

Marts Februar Marts 

April Marts April 

Maj April Maj 

Juni Maj Juni 

Juli Juni Juli 

Note: Forbruget i måned M vægtes med spotprisen i måned M-1 (med en måneds forsinkelse).  

Herved periodiseres indberetningerne med de relevante spotpriser. Endelig vil der blive brugt  

de tilsvarende volumenvægte for M-1 for at sikre kongruens mellem de periodiserede spotpriser  

og de tilsvarende periodiserede mængder.  

Tabel 5 viser tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 

MWh for 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018. Tillægget for timemålte forbrugere 

med et årligt forbrug over 100 MWh fastsættes til 11,8 DKK/MWh for 2019, jf. 

tabel 5. 

 

Tabel 5 | TILLÆG FOR TIMEMÅLTE FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT FORBRUG    

OVER 100 MWH, 2. HALVÅR 2017 TIL 1. HALVÅR 2018, DKK/MWH 

 

Periode Detailpris Spotpris Tillæg 

2. halvår 2017 266,5 249,1 15,1 

1. halvår 2018 285,2 269,7 8,4 

Middelværdi 275,8 259,4 11,8 

Kilde: Energinet.dk, Energistyrelsen samt egne beregninger. 

Note: Tillægget beregnes ved at fratrække spotprisen (forsinket 1. måned ift. faktureringsmåneden) fra 

detailprisen. Alle værdier er indekseret til 4. kvartal 2018. 

 

Forsyningstilsynet er gået i dialog med Energistyrelsen om indsamling af data for 

timeafregnede kunder over 100 MWh, bl.a. så der kan skabes bedre sammenhæng 

mellem forbrugerpris og spotpris.  
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RETSGRUNDLAG  

Forsyningstilsynet skal som afledt følge af leveringspligten for el fastsætte et til-

læg til spotprisen, som samlet set udgør elprisen for de forbrugere, som får en ny 

el-handelsvirksomhed pga. konkurs (§ 72 e, stk. 5) eller pga. manglende kontrakt 

om levering af el (§ 6 c, stk. 7), jf. elforsyningsloven § 72 f, stk. 1.  

 

Bestemmelserne §§ 72 d-72 f blev indsat i elforsyningsloven ved lov nr. 577 af 4. 

maj 2015 på baggrund af lovforslag nr. L 151 af 25. februar 2015.  

 

Nedenfor citeres relevante bestemmelser fra den seneste lovbekendtgørelse nr. 

1009 af 27. juni 2018 af elforsyningsloven samt relevante bemærkninger fra oven-

nævnte lovforslag: 

 

Elforsyningslovens § 72 f, stk. 1 og 3, fastsætter beregningen af konkursproduktet. 

 

§ 72 f. For timemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter § 6 c, stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes 

en pris svarende til Nord Pool Spots timepris pr. kWh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager 

sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Forsyningstilsynet efter stk. 3. For ikketimemålte aftagenum-

re, der aftager elektricitet efter § 6 c, stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool 

Spots dagspris pr. kWh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, 

der er fastsat af Forsyningstilsynet efter stk. 3. Elspotpriser tillægges endvidere net- og systemtariffer, beta-

ling for omkostninger i medfør af § 8, stk. 1, elafgifter i henhold til lov om afgift af elektricitet og moms i 

henhold til momsloven. 

Stk. 2. … 

Stk. 3. Forsyningstilsynet fastlægger senest den 1. december hvert år de tillæg, der er nævnt i stk. 1, 1. og 2. 

pkt., for det følgende kalenderår. Tillæggene skal være udtryk for niveauet for de tillæg, der anvendes på 

markedet i forhold til elspotprodukter for forbrug på op til 100.000 kWh om året eller på 100.000 kWh om 

året og derover. 

 

I elforsyningslovens § 72 e, stk. 6, står der følgende angående kontraktmæssige 

forhold og fortrydelsesret på konkursproduktet:  
 

§ 72 e. 

Stk. 1-5. … 

Stk. 6. Leveringsaftalen, jf. stk. 5, er bindende for elhandelsvirksomheden i 3 måneder fra overtagelsestids-

punktet. Elforbrugeren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk. 7. 

Leveringsaftalen er bindende uden elforbrugerens accept. 

Stk. 7-10. … 

 

I bemærkningerne til elforsyningslovens § 72 e, stk. 6, fremgår yderligere angåen-

de vilkårene på konkursproduktet, jf. lovforslag L 151 af 25. februar 2015 om 

ændring af lov om elforsyning (Justering og udskydelse af engrosmodellen og 

udskydelse af leveringspligten): 
 

”Den foreslåede bestemmelse i stk. 6 indebærer, at bindingsperioden for elhandelsvirksomhederne fastsæt-

tes til 3 måneder fra overtagelsestidspunktet, mens den for elforbrugerne vil være løbende måned plus 1 

måned. Efter udløbet af de 3 måneder fortsætter elhandelsvirksomhedernes leveringspligt efter elforsy-

ningslovens § 6 b, som affattet ved § 1, nr. 8 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, i forhold til husholdningsforbru-

gerne, men de vil kunne tilbyde andre produkter end de i forslaget til stk. 8 nævnte, hvis de vælger at lade 

disse produkter ophøre. 

…” 
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I bemærkningerne til elforsyningslovens § 72 f, stk. 1 og 3, fremgår desuden føl-

gende angående fastsættelse af tillægget til konkursproduktet, jf. lovforslag L 151 

af 25. februar 2015: 
 

”Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at priserne fastsættes til spotprisen for elektricitet for de 

relevante prisområder handlet på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, plus et tillæg, der fastsættes af For-

syningstilsynet. Spotprisen skal være timeprisen for timemålte elforbrugere og dagsprisen for ikketimemål-

te elforbrugere. Det fastsatte tillæg er et bruttotillæg, som også skal dække eksempelvis balanceringsom-

kostninger og øvrige omkostninger. Bestemmelsen har til formål at sikre, at prisen bliver så markedsnær 

som muligt. 

 

De efter stk. 1, 1. og 2. pkt., fastsatte elspotpriser tillægges efter stk. 1, 3. pkt., endvidere net- og systemta-

riffer, PSO-omkostninger, elafgifter og moms. Dermed viderefaktureres elhandelsvirksom-hedens omkost-

ninger til disse beløb uændret til elforbrugerne som en del af den samlede pris for elproduktet. 

… 

Den foreslåede bestemmelse i stk. 3 indebærer, at Energitilsynet fastsætter de i forslaget til stk. 1 nævnte 

tillæg. Det skal ske 1 gang årligt og senest den 1. december, således at tillæggene er kendt inden elhandels-

virksomhederne skal tilkendegive deres interesse for at deltage i fordelingsordningen efter forslaget til § 72 

e, jf. lovforslagets § 1, nr. 17. Tillæggene skal være rimelige for både elhandelsvirksomhederne og de be-

rørte elforbrugere. Derfor skal de fastsættes, således at de er udtryk for niveauet for de tillæg, der i perioden 

op til fastsættelsestidspunktet anvendes på markedet i forhold til elspotprodukter på henholdsvis timebasis 

og dagsbasis for forbrug under 100.000 kWh og forbrug på 100.000 kWh og derover. Dette kan eksempel-

vis ske ved, at Forsyningstilsynet for ikke-timemålte forbrug under 100.000 kWh estimerer et tillæg til 

Nord Pools dagspris, hvor tillægget beregnes som forskellen mellem den gennemsnitlige pris for elspotpro-

dukter på Elpristavlen og den gennemsnitlige Nord Pool dagspris over en given periode.  

For timemålte forbrug under 100.000 kWh kan tillægget eksempelvis fastsættes ved, at der fra tillægget for 

de ikke-timemålte forbrug fratrækkes en estimeret profilomkostning, da elhandelsvirksomhederne ikke har 

profilomkostninger til denne forbrugskategori. For timeaflæste forbrug på 100.000 kWh og derover kunne 

tillægget fastsættes ved, at Forsyningstilsynet med udgangspunkt i tillægget for timeaflæst forbrug under 

100.000 kWh fastsætter tillægget for de timemålte storforbrugere som en procentsats heraf, som skal af-

spejle den normalt lavere profit pr. kWh ved meget store forbrug, men som samtidig skal give et incitament 

til, at elhandelsvirksomhederne vil påtage sig at levere til storforbrugere, som pludseligt har mistet deres 

elhandelsvirksomhed.” 

 

Tillægget vil blive aktuelt, hvis én af følgende hændelser indtræffer ifølge elforsy-

ningslovens § 72 d, stk. 4-5: 

 
§ 72 d.  

Stk. 1-3. … 

Stk. 4. Afbryder en netvirksomhed eller Energinet sin ydelse til en elhandelsvirksomhed i henhold til betin-

gelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, der er fastsat efter offentliggjorte og af Forsy-

ningstilsynet godkendte metoder, jf. § 73 a, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre, der i datahub-

ben er knyttet til netvirksomheden eller til Energinet, uden forsinkelse af Energinet til andre elhandelsvirk-

somheder efter proceduren i § 72 e. 

Stk. 5. Tages en elhandelsvirksomhed under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og har rekonstruktør 

eller kurator ikke inden for 1 uge derefter meddelt Energinet, at elhandelsvirksomheden videreføres, over-

fører Energinet uden forsinkelse elhandelsvirksomhedens aftagenumre til andre elhandelsvirksomheder ef-

ter § 72 e. Rekonstruktør eller kurator skal hurtigst muligt og senest inden for 1 uge efter insolvensbehand-

lingens indledning meddele Energinet, om elhandelsvirksomheden videreføres. 

 

Tillægget skal desuden anvendes i en række tilfælde, hvor en forbruger står uden 

kontrakt. Dette fremgår af elforsyningslovens § 6 c, som blev indsat ved lov nr. 

633 af 16. juni 2014: 

 
§ 6 c. Ejeren af en ejendom skal betale for levering af elektricitet til et aftagenummer, der forsyner ejen-

dommen eller dele heraf, i henhold til stk. 2-7. Betalingsforpligtelsen indtræder ikke, i det omfang der i 

medfør af § 6 foreligger en aftale med ejeren eller med en anden elforbruger om levering af elektricitet til 

aftagenummeret. 
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Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomheds leveringsaftale til et aftagenummer opsiges af en elforbruger og der 

ikke foreligger en ny leveringsaftale til dette aftagenummer, skal elhandelsvirksomheden uden ugrundet 

ophold sende en meddelelse herom til ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret. 

Stk. 3. I meddelelsen efter stk. 2 skal elhandelsvirksomheden give ejeren en frist på mindst 5 hverdage, fra 

meddelelsen er kommet frem, til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale om elforsyning til aftage-

nummeret. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde en kontrakt om levering af elektricitet til aftagenumme-

ret, og det skal fremgå af meddelelsen, at ejeren bliver bundet af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af 

fristen fastsat efter 1. pkt. er indgået en anden aftale om levering af elektricitet fra det tidspunkt, hvor den 

opsagte aftale udløber. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren 

bliver bundet af kontrakten. 

Stk. 4. Ejeren bindes dog ikke af kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., hvis forsyningen til aftagenummeret på eje-

rens anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt. Hvis ejeren anmoder el-

handelsvirksomheden om at afbryde elforsyningen, skal elhandelsvirksomheden straks videresende anmod-

ningen til netvirksomheden. 

Stk. 5. Vilkårene for kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., herunder prisen, skal svare til vilkårene for et elprodukt, 

der er markedsført af elhandelsvirksomheden. Ejeren skal til enhver tid kunne opsige denne aftale med 

højst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Stk. 6. Ejeren kan tidligst blive bundet af den fremsendte kontrakt efter stk. 3, 2. pkt., ved udløbet af fristen 

fastsat efter stk. 3, 1. pkt., medmindre andet er aftalt. 

Stk. 7. Ejeren skal betale for levering af elektricitet til aftagenummeret til den pris, som følger af § 72 f, fra 

det tidspunkt, hvor den opsagte aftale, jf. stk. 2, udløber, og indtil henholdsvis påbegyndelse af levering i 

henhold til den i stk. 3, 2. pkt., nævnte kontrakt, påbegyndelse af levering i henhold til en anden aftale, eller 

forsyningen er afbrudt, jf. stk. 4. 

Stk. 8. Elhandelsvirksomheden kan ikke anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen til aftage-

nummeret uden ejerens accept, medmindre det har vist sig at være umuligt for elhandelsvirksomheden at få 

kontakt til ejeren af ejendommen efter stk. 2. 

 

Energinet.dk samt klima-, energi- og bygningsministeren står for at fordele de 

berørte kunder mellem de elhandelsvirksomheder, som har budt ind, jf. elforsy-

ningslovens § 72 e, stk. 1, 2, og 10: 

 
§ 72 e. Energinet indhenter en gang årligt i perioden den 1.-15. december tilkendegivelser fra elhandels-

virksomhederne om deres ønsker om at overtage et antal aftagenumre ved indtræden af en eller flere af de 

hændelser, der er nævnt i § 72 a, stk. 6, og § 72 d, stk. 4 og 5, med angivelse af eventuelle begrænsninger 

på det maksimale antal aftagenumre og på elforbrugere med forbrug på op til 100.000 kWh om året eller på 

100.000 kWh om året og derover. Tilkendegivelsen er gældende for 1 kalenderår. Elhandelsvirksomheder-

ne kan dog trække deres tilkendegivelser tilbage, når der ikke er indtrådt en eller flere af de hændelser, der 

er nævnt i § 72 a, stk. 6, og § 72 d, stk. 4 og 5, eller er indgivet konkursbegæring mod en anden elhandels-

virksomhed. 

Stk. 2. Energinet sikrer, at aftagenumre med forbrug på 100.000 kWh om året og derover kan identificeres i 

datahubben. 

Stk. 3-9. … 

Stk. 10. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af aftagenumre, 

herunder fastlæggelse af en fordelingsnøgle, der ud fra et tilfældighedsprincip sikrer en ligelig fordeling af 

aftagenumrene mellem de tilmeldte elhandelsvirksomheder under hensyn til elhandelsvirksomhedernes til-

kendegivelser efter stk. 1. 

 

Dertil er der fastsat følgende i § 3 i bekendtgørelse nr. 1233 af 6. november 2015  

om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering 

af elektricitet til elkunder (elleveringsbekendtgørelsen): 

 
§ 3. Hvis elhandelsvirksomheden agter at foretage væsentlige ændringer i kontraktbetingelserne til ugunst 

for forbrugeren, skal den berørte forbruger have et forudgående varsel herom på mindst 3 måneder, jf. dog 

§ 4. Varslet skal gives i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse af e-mail, faktura eller lignende indivi-

duel kommunikation. 

Stk. 2. Ved væsentlige ændringer forstås 

1) ændringer i leveringsbetingelser og kontraktbetingelser, herunder nye vilkår, 

2) nye gebyrer, 

3) ændringer i prisberegningsgrundlaget i aftaler om variabel pris, 

4) ændringer i enhedspriser for elektricitet i aftaler om fast pris, 
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5) øvrige ændringer i eksisterende priser eller gebyrer, som forhøjer det berørte priselement med 10 % eller 

mere, og som samtidig forhøjer den samlede betaling med mindst 40 kr. pr. måned inkl. moms. 

Stk. 3. Hvis elhandelsvirksomheden foretager uvæsentlige ændringer i priser eller gebyrer til ugunst for for-

brugeren, skal den berørte forbruger varsles herom i et klart og forståeligt sprog ved anvendelse af e-mail, 

faktura eller lignende individuel kommunikation senest én faktureringsperiode efter ændringens ikrafttræ-

den. 

Stk. 4. Forbrugeren har ret til at hæve kontrakten med virkning fra ændringens ikrafttræden, hvis forbruge-

ren ikke accepterer de væsentlige eller uvæsentlige ændringer. For så vidt angår betaling for allerede leve-

rede ydelser finder forbrugeraftalelovens § 25, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Elhandelsvirksomheden skal i 

forbindelse med underretningen efter stk. 1 og 3 orientere forbrugeren om dennes ret til at hæve kontrakten. 

BEGRUNDELSE 

Forsyningstilsynet bemærker overordnet, at tillæggene er fastsat i henhold til el-

forsyningsloven samt den af Forsyningstilsynet godkendte metode til bestemmelse 

af tillæggene. Tillægget bestemmes i medfør af elforsyningslovens § 72 f. Se tabel 

6 for en oversigt over tillæggene for 2016, 2017, 2018 og 2019. 

 

SÆRSKILT FOR TILLÆGGENE FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT 

FORBRUG UNDER 100 MWH 

 

Tabel 6 | FASTSATTE TILLÆG FOR 2016, 2017, 2018 OG 2019 DKK/MWH 

 

Forbrugergruppe 2019 tillæg 2018 tillæg 2017 tillæg 2016 tillæg 

Ikke-timemålte, 

under 100MWh DK2 

81,6             74,7 

 

69,7 69,1 

Ikke-timemålte, under 100 

MWh DK1 

83,3 74,4 74,3 71,6 

Timemålte, under 

100MWh DK2 

72.2  66,7 62,3 61,2 

Timemålte, under 100 

MWh DK1 

75,3             68,1 68,4 64,1 

Timemålte, over 100 

MWh DK1 og DK2 

11,8              20,8 

 

49,1 24,5 

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

Note: Tillæggene for 2016, 2017, 2018 og 2019 er de faktiske tillæg fra året. De angivne værdier for 

2016, 2017 og 2018 er ikke indekseret til Q4-2018. 

Tillæggene for timemålte forbrugere med et årligt forbrug under 100 MWh fast-

sættes til henholdsvis 81,6 DKK/MWh og 83,3 DKK/MWh i DK1 og DK2 for 

tillæg 2019. Tillægget er således steget 8,9 DKK/MWh i DK1 og steget 6,9 

DKK/MWh i DK2.  
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SÆRSKILT FOR TILLÆGGET FOR FORBRUGERE MED ET ÅRLIGT 

FORBRUG OVER 100 MWH 

 

Tillægget for timemålte forbrugere med et årligt forbrug over 100 MWh fastsættes 

til 11,8 DKK/MWh. Det svarer til et fald på 9,0 DKK/MWh eller 43 pct. i forhold 

til det tilsvarende tillæg for 2018.  

 

Forsyningstilsynet er ved anvendelse af Energistyrelsens prisstatistik for erhverv 

blevet bekendt med, at elleverandørerne har indberettet på en sådan måde, at det 

kan være usikkert, hvilken periode prisen dækker over. Forsyningstilsynet har 

foranlediget heraf foretaget en skønsmæssig genopretning for at sikre en mere 

korrekt periodisering af hhv. prisdata og spotpris ved at tage udgangspunkt i spot-

prisen for måneden før. Dermed sikres der større kongruens mellem de til stati-

stikken indberettede priser og spotprisen.  

 

Forsyningstilsynet er i dialog med Energistyrelsen om at forbedre den kom-

mende indberetning af data, så der fremadrettet vil være en større sikkerhed for, 

hvilken periode der indsamles data for.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at forbrugere med et forbrug over 100 MWh har 

ressourcer til at undersøge elmarkedet og forhandle en god pris.  

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS SAMMENFATTENDE BEGRUNDELSE 

 

Forsyningstilsynet finder sammenfattende, at den hidtidigt anvendte metode for 

fastsættelse af konkurstillæg, som Forsyningstilsynet har korrigeret skønsmæssigt 

efter ovennævnte principper, udtrykker en mere retvisende metode for fastsættelse 

af konkurstillæg i forhold til det generelle, markedsmæssige prisniveau for el.   

 

På den baggrund, og med henvisning til de lovbestemmelser, der gælder direkte 

eller har afledt virkning for fastsættelse af konkurstillæg, navnlig elforsyningslo-

vens § 6 c og samme lovs §§ 72 d - 72 f, er det er Forsyningstilsynets vurdering, at 

den herefter fastsatte metode for konkurstillæg er saglig og objektiv samt afspejler 

det markedsmæssige prisniveau for elforbrugere, der ikke er omfattet af konkurs.   
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