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BILAG 1 TIL FORSYNINGSTILSYNETS AFGØRELSER I SAGER 
OM MARKEDSMÆSSIGHED AF ELNETVIRKSOMHEDERNES 
NETTABSAFTALER I KONTROLÅRERNE 2016 OG 2017 
 
”HVAD ER NETTAB?” 

Formålet med bilaget er at forklare, hvad nettab er og at beskrive forholdet mellem 

aktørerne og deres roller i forhold til køb/salg/levering af elektricitet. Derudover gøres 

der kort rede for priselementer, herunder betalinger til Energinet og handel af finansiel-

le produkter på NASDAQ OMX Commodities. 

  

Køb af el til dækning af nettab 

 

Elhandelsvirksomhedens rolle 

En elhandelsvirksomhed køber elektricitet på engrosmarkedet for el og sælger elektri-

citet i henhold til aftaler, som indgås med elforbrugere. Samtidig opkræver elhandels-

virksomheden net-og systemydelser samt afgifter.  

 

Når en elhandelsvirksomhed indgår aftale med en kunde, accepterer elhandelsvirk-

somheden at købe en bestemt mængde el og er forpligtet til at forbruge den, ellers 

skal der betales for ubalancen. 

 

Elnetvirksomhedens rolle  

Elnetvirksomheden ejer distributionsnettet, hvorved der transporteres elektricitet frem 

til elforbrugeren. Elnetvirksomheden er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og nødven-

dig om- og udbygning af distributionsnettet, nettilslutning af kunderne, måling af elek-

tricitetsforbruget, opretholdelse af den tekniske kvalitet m.v.  

 

Adgang til distributionsnettet er således en nødvendighed for, at kunden kan modtage 

den elektricitet, som denne måtte have købt af en elhandelsvirksomhed ved separat 

aftale. Elnetvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning forpligtet til mod betaling 

at stille distributionsnettet til rådighed for elleverandrøren og kunden på gennemsigti-

ge, objektive, rimelige og ikke diskriminerende vilkår.  

 

Elnetvirksomheden fastsætter priser og betingelser for anvendelse af distributionsnet 

efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet. Elnetvirksomhe-

den fakturerer elhandelsvirksomheden for levering af sin ydelse, inklusive elafgifter, 

baseret på elhandelsvirksomhedens samlede forbrug i en måned. 

 

Den nedenstående tegning illustrerer forholdet mellem aktørerne og deres roller i for-

hold til køb/salg/levering af elektricitet.  
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De grønne stiplede linjer viser en forenklet fremstilling af den fysiske levering af el. De 

blå fuldt optrukne viser aftale- og betalingsrelationer. 

  

Samarbejdet mellem elnetvirksomhed og elhandelsvirksomhed om brug af distributi-

onsnettet er reguleret i en såkaldt standardaftale indgået mellem elnetvirksomhed og 

elhandelsvirksomhed. Heri reguleres bl.a. den leverede ydelse fra elnetvirksomheden, 

ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne. Kontrakten mellem el-

handelsvirksomheden og elnetvirksomheden, ligesom mellem elhandelsvirksomheden 

og kunden, regulerer således det aftaleretlige forhold mellem parterne.  

 

Nettabet er ikke reguleret af en standardaftale. El til dækning af nettab kan elnetvirk-

somheden købe ved at indgå en aftale med en balanceansvarlig aktør eller ved at 

indgå en aftale med en elhandelsvirksomhed, der har en aftale med en balanceansvar-

lig aktør. Visse elhandelsvirksomheder er også balanceansvarlige aktører. 

 

Engrosmodellen og DataHub 

 

Den 1. april 2016 blev et nyt markedsdesign, Engrosmodellen, implementeret på det 

danske detailmarked for el. DataHub er den tekniske forudsætning for dette markeds-

design. Engrosmodellen ændrede reglerne og rollerne for aktørerne på det danske 

elmarked. I dag er det således elhandelsvirksomheden, som er ansvarlig for kommuni-

kation med kunden, herunder afregning, så elforbrugeren kun får én samlet elregning. 

Dette er i figuren søgt illustreret ved, at elnetvirksomhedens fakturering sker sammen 

med elhandelsvirksomhedens fakturering af elforbrugeren.  
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Betalinger til Energinet 

 

Energinet oplyser på sin hjemmeside, at der skal betales følgende til Energinet: 

 

TABEL 1 | PSO-TARIFFEN, NET-, SYSTEM, OG BALANCETARIF TIL ENERGINET 

øre/kwh PSO-afgift Nettarif Systemtarif Balancetarif I alt 

2016 – Q 1 26,1  4,3 3,9 0,13 34,43 

2016 – Q 2 24,7 4,3 3,9 0,13 33,03 

2016 – Q 3 20,3 4,3 3,9 0,13 28,63 

2016 – Q 4 22,1 4,3 3,9 0,13 30,43 

2017 – Q 1 17,3 5,9 2,4 0,13 25,73 

2017 – Q 2 14,4 5,9 2,4 0,13 22,83 

2017 – Q 3 12,9 5,9 2,4 0,13 21,33 

2017 – Q 4 16,9 5,9 2,4 0,13 25,33 

Kilde: https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer og Forsyningstilsynet  

Note: Transmissionsnettariffen for forbrug dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af 

det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) og drift og vedligehold af udlandsforbindelserne.  

 

Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed og elforsyningens kvalitet 

herunder reservekapacitet, systemdrift m.v.  

PSO-tariffen for forbrug dækker primært støtte til vedvarende energi og decentrale værker samt forsk-

ningsmidler og administration af disse. Herudover dækker den Energinets omkostninger til miljøvenlig 

energi. 

Balancetarif for forbrug dækker omkostninger til indkøb af reserver (systemydelser). 

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, så er PSO-tariffen det største enkeltelement i disse betalinger til 

Energinet. Det fremgår endvidere, at PSO-tariffen fastsættes pr. kvartal, mens de øvrige tariffer i ud-

gangspunktet fastsættes for et år.  

 

De samlede betalinger til Energinet kan således opgøres til 31,63 øre/kWh i 2016 og 

23,81 kWh i 2017. Denne beregning forudsætter, at forbruget af elektricitet er konstant 

i hele året. Da forbruget som oftest er højere i vintermånederne, er der en risiko for at 

beregningen af den gennemsnitlige omkostning til PSO-tariffen er lavere end den fakti-

ske gennemsnitlige omkostning til PSO-tariffen. 

 

Forsyningstilsynets stikprøvekontrol af nettabsaftaler går alene på kontrol af aftalens 

pris og ikke betalinger til Energinet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at når 

netvirksomheder indberetter deres nettabsomkostninger i reguleringsregnskabet, er 

det de samlede nettabsomkostninger inklusiv betalinger til Energinet, der indberettes. 

Forsyningstilsynets beregner således netvirksomhedens faktiske elpris efter aftalen 

ved at trække betalinger fra Energinet fra de samlede nettabsomkostninger.   

 

FORWARD MARKEDET – FINANSIEL ELPRISSIKRING 

 

TREFOR EL-NET A/S oplyste, at i kontrolårerne 2016 og 2017 blev risikoen for ud-

sving i prisen på el til dækning af nettab afdækket ved køb af finansielle produkter på 

den finansielle børs Nasdaq.  
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For de kommercielle aktører på markedet udgør elprisudsving en finansiel prisrisiko. 

Risikoen kan reduceres gennem handel med forskellige finansielle produkter. Denne 

handel kaldes hedging eller prissikring og foregår på forwardmarkedet. Både elleve-

randører, som sælger fastprisprodukter til kunderne og elleverandører, som erer fuldt 

eksponeret overfor udsving i markedsprisen, har, hvor begge aftaleparter konkurren-

ceudsatte har behov for at afdække risici. 

 

I forward-markedet handles i modsætning til day-ahead og intraday-markedet ikke en 

eneste fysisk kWh, men kun finansielle produkter knyttet til fremtidig handel med el. 

Der er fire hovedprodukter på det finansielle marked: 

 

- Futures (dag, uge) 

- Forwards (måned, kvartal, år) 

- Electricity Price Area Differentials (EPADs) 

- Put and call options (er ikke relevant i denne sag) 

 

Gennem handel med en kombination af forward og futures, der sikrer mod tidsvariation 

i systemprisen, og EPADs, der sikrer mod geografiske udsving mellem budområdepris 

(DK1 og DK2) og systempris, kan aktører afdække begge risici. De finansielle produk-

ter handles hos en privat aktør, som er NASDAQ OMX Commodities. Minimumshandel 

er 1 MWh. 

 

Futures (prissikring mod systemprisen) 

En future er en kontrakt på at købe eller sælge en vare i fremtiden. Kontrakten indgås 

mellem NASDAQ OMX og en køber eller sælger i markedet. Det sker i praksis ved, at 

en markedsaktør køber eller sælger en future af NASDAQ OMX ved at indbetale en 

del af futurens værdi til børsen. Værdien af denne future – den fremtidige handel – 

svinger dagligt i takt med day-ahead-markedets systempris. Udsvingene afregnes 

dagligt af køberens indbetalte beløb frem til kontraktens udløb. Ved afslutningen af 

hver handelsdag overfører mægleren derfor en del af marginen til eller fra futureeje-

rens konto. I selve leveringsperioden afregnes kontrakten på baggrund af systempri-

sen. 

 

Fordi udsvingene mellem spotprisen og futurekontrakten løbende udbetales som mar-

giner, svarer futureværdien på leveringsdagen til spotprisen. På leveringsdagen beta-

ler køber altså ikke den aftalte futurepris (f. eks. 100 kr.), men derimod 

spotprisen (eks. 110 kr.) samtidig med, at 10 kr. er overført fra sælgers margin til kø-

bers margin. 

 

Forwards (prissikring mod systemprisen) 

Forwardkontrakter er en aftale mellem køber og sælger om på et givent tidspunkt i 

fremtiden at sælge en given mængde el for en fastsat elpris. Elprisudsving afregnes i 

modsætning til futures ikke løbende. Forwards handles oftest bilateralt og ikke hos 

børsen, fordi de ikke er standardiserede. 

 

 

EPADs (prissikring mod områdeprisen) 

Referenceprisen for forward- og futurekontrakter er systemprisen. Men på det nordiske 

elmarked er aktørernes fysiske elpris bestemt af budområdeprisen, som varierer mel-

lem budområderne. For at sikre differencen mellem budområdepris og systemprisen 

handles i det nordiske marked et særligt finansielt produkt – Electricity Price Area Dif-

ferentials (EPADs). EPADs afspejler elprisforskellen mellem et konkret budområde og 



 
Side 5/5 

systemprisen. Hvis systemprisen er højere end områdeprisen, har EPADs en negativ 

værdi, og hvis systemprisen er lavere end områdeprisen, har EPADs en positiv værdi. 

 

Kombinerede køb af forwards og EPADs resulterer i en fuldstændig hedge af elprisen, 

hvor aktøren hverken er eksponeret for udsving i systemprisen eller i områdeprisen. 

Ved at købe en EPAD-kontrakt i ét budområde og sælge en EPADkontrakt 

i et andet afdækker markedsaktøren prisrisikoen mellem to budområder, og opnår 

dermed en position, der svarer til købet af finansielle transmissionsrettigheder. 


