
 

Vejledning til definitioner i indberetning af elsalg og elpriser for 
erhvervskunder til brug for Eurostat 

 
Formål: 
Formålet med denne indberetning er at indhente oplysninger til brug for 
indberetning af elsalg og elpriser til Eurostat jf. "Directive 2008/92/EC of the 
European Parliament and of the Council of 22 October 2008 concerning a 
Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices 
charged to industrial end-users". Oplysninger indhentes på begæring af 
Energistyrelsen, jf. "Bekendtgørelse af lov om elforsyning (LBK nr. 279 af 
21/03/2012), Kapitel 12, § 84, stk. 4." 

 
Indsamling og beregning: 
Energistyrelsen beder samtlige elleverandører i Danmark, som i den i skemaet 
angivne periode har solgt el til erhvervskunder, om at udfylde dette skema.  

På baggrund af de indtastede data beregnes de gennemsnitlige priser i de 
angivne intervaller. 

Priserne beregnes som vægtede gennemsnit, der vægtes med elsalget i det 
enkelte interval. 

 
Offentliggørelse: 
De afgivne oplysninger offentliggøres udelukkende på aggregeret niveau – det 
vil sige, at oplysninger fra enkelte leverandører ikke vil kunne identificeres. 

 
Periode: 
I direktivet er angivet, at priser skal indsamles to gange om året, nemlig i 
begyndelsen af hver seks-måneders periode (januar og juli). Priserne som 
indberettes skal være den gennemsnitlige pris, som forbrugerne har betalt for 
elektricitet i det foregående halvår. På indberetningsblankettens forside er 
angivet, hvilken periode denne indberetning dækker. 

Der indberettes data om det fakturerede forbrug i perioden – det vil sige, det 
forbrug som elleverandøren har udskrevet faktura på i den angivne periode. 

 
Intervaller: 
De angivne intervaller svarer til intervallerne i direktivet og hvert interval er 
defineret ved det årlige elforbrug (MWh) hos den enkelte forbruger.  



Hvis leverandøren endnu ikke kender det årlige elforbrug kan forventet årligt 
elforbrug (evt. beregnet) anvendes. 

 
Forbruger: 
Med forbrugere menes i denne sammenhæng erhvervskunder. I denne statistik 
defineres en forbruger som den aftalepart, som leverandøren har indgået en 
prisaftale med. Forbrugeren indplaceres i det forbrugsinterval, som prisaftalen 
dækker. Dette gælder, uanset om aftalen vedrører flere målepunkter, flere 
aftagenumre med videre, og uanset om aftalen dækker flere geografiske 
lokaliteter. Denne definition skal sikre, at den aftalte pris medregnes i det 
interval, hvor den er forhandlet mellem leverandør og forbruger. 

 
Antal forbrugere: 
Antal forbrugere, der indberettes, skal være det antal erhvervsforbrugere pr. 
interval (og aftaletype), som leverandøren har ultimo perioden. Dette er for at 
undgå, at forbrugere tælles med flere gange (ved flytninger, leverandørskift 
med videre i perioden). 

 
Faktureret elsalg: 
Under faktureret elsalg angives det elsalg pr. interval (og pristype) som 
leverandøren har faktureret i perioden. Elsalget angives i MWh. 

 
Faktureret værdi: 
Den fakturerede værdi er det samlede fakturerede beløb for det samlede elsalg 
i kr. I den fakturerede værdi skal medregnes alle betalinger til leverandøren - 
såvel variable som faste elementer af prisen - herunder elpris, faste betalinger 
(abonnement, handelsomkostninger eller lignende), samt eventuelle andre 
elementer, der indgår i betaling til leverandøren.  

Eventuelle betalinger, der opkræves på vegne af andre aktører (f.eks. 
netselskab eller SKAT), skal IKKE medtages i gennemsnitsprisen. 

 
Gennemsnitspris: 
I indberetningsskemaet beregnes gennemsnitsprisen automatisk ud fra de 
indtastede værdier for faktureret elforbrug og faktureret værdi.  

Gennemsnitsprisen kan anvendes som en form for kontrol af størrelsen på de 
indberettede tal. 

 
 



Definition af aftaletyper: 

Alle aftaletyper:  Det samlede antal forbrugere samt elsalg for alle 
aftaletyper. Summen af antal forbrugere og faktureret 
elsalg med fast pris, variabel pris samt andre aftaler (se 
herunder), skal udgøre det samlede antal 
forbrugere/elsalg. 

Fast pris: Aftaler, hvor den aftalte pris er fast i aftaleperioden. Data 
er en delmængde af "Samlet elsalg alle aftaletyper". 

Variabel pris:  Aftaler, hvor prisen varierer i aftaleperioden - typisk følges 
markedspriser. Disse data er en delmængde af "Samlet 
elsalg alle aftaletyper". 

Andre aftaler:  Aftaler, hvor prisen ikke er enten fast eller variabel i 
aftaleperioden - f.eks. aftaler med variabel pris med 
prisloft. Disse data er en delmængde af "Samlet elsalg alle 
aftaletyper". 

 

 


