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Udfasning af tilskud i energibranchen 
 

Indledning 

Energiforsyningerne til de danske forbrugere har igennem årene skiftet fra den ene form for energikilde til 

den næste. Udviklingen har gennem tiden udviklet sig, fra primært at være baseret på de store fossile 

brændselsgrupper, og hen imod de mere energivenlige forsyningskilder, som f.eks. vind- og solenergi. Især i 

de seneste år har danskernes fokus i højere grad været rettet imod at finde energivenlige alternativer til 

vores øgede energiforbrug, for at minimere fodaftrykket på vores natur og planetens sundhed. Der findes 

mange måder hvorpå der forsøges at gøre vores energiproduktion og energiforbrug mere miljøvenlig. 

Udviklingen fra de oprindelige energikilder som gas, kul, olie, affaldskraft og kraftvarmeværker, og over 

imod de mere bæredygtige og mindre CO2 udledende kilder som vind-, vand- og solenergi viser sig når der 

tages en tur gennem det danske land – mange steder skyder der store vindmølleparker op, både på land og 

til vands, der bygges solcelleanlæg på hektarstore områder og der udvikles til stadighed anlæg til udnyttelse 

af bølgeenergi, i et forsøg på at udnytte havets bølger. 

 

Denne udvikling ses ikke blot hos den almindelige dansker, men også i de danske energivirksomheder - 

emnet er også en evig ”varm kartoffel” på det politiske plan, både nationalt og internationalt. Der 

diskuteres vigtige dagsordener om vores pligt til at hjælpe med at reducere CO2 udledninger og mindske 

forbruget af fossile brændstoffer, og store dele af verden har også fokus på at styrke den globale udvikling 

af de vedvarende energikilder, som skal holde verden kørende i fremtiden.  

Senest til COP21 klimakonferencen i Paris i december 2015, blev 196 lande enige om at underskrive en 

klimaaftale, som træder i kraft i år 2020 – Med denne klimaaftale har landene forpligtet sig til at arbejde 

sammen om målet; at holde den globale opvarmning under 2°C 1. 

 

Energiproduktion og energikilder har en kæmpe indflydelse på hvordan disse mål opnås, hvad enten det er 

i Danmark eller alle lande tilsammen. Derfor har politik stor indflydelse på, i hvilken retning 

energiproduktion bevæger sig. 

En af måderne der fra politisk side forsøges at præge udviklingen, er gennem støtte til el- og 

varmeproduktion i form af tilskud og pristillæg. Der har især i den senere tid været store tilskudsordninger 

til f.eks. sol- og vindenergi, som har påvirket alle led, fra toppen af energibranchen ned til 

energivirksomhederne, ud til investorerne og de forbrugere som køber solceller, kæmpe vindmøller eller 

husstandsvindmøller til at installere i forbindelse med deres private bolig. Danskernes øgede 

investeringsvillighed på baggrund af tilskud og pristillæg viser sig efterhånden mange steder i Danmark, og 

det er ikke længere kun solceller på de helt store villaer man ser, men også på almindelige parcelhuse.  

 

Tilskuddene og pristillæggene til vedvarende energi finansieres bl.a. igennem PSO-afgiften (Public Service 

Obligation)2, som alle danskere i dag betaler til over deres elregning. PSO-afgiften blev indført i 1998 som 

                                                           
1 http://www.cop21paris.org/about/cop21/ 
2 http://www.energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Tariffer-og-priser/PSO-tariffen/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-PSO-tariffen.aspx 
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en ekstra tarif, i et forsøg på at liberalisere energimarkederne og for at yde støtte til de energiformer som 

ikke kunne konkurrere med de eksisterende energityper på prisen.  

Tilskuddene og pristillæggene til vedvarende energi har altså været aktuelle siden år 1998, men tilskuddene 

til især sol- og vindenergi har først rigtig taget fart fra år 2000 og frem til i dag. 

 

Der vil i denne rapport blive sat fokus på betydningen af at arbejde med en hel branche (energi) og de 

ændringer en branche og dennes virksomheder gennemgår under påvirkninger fra f.eks. staten. 

Problemstilling 
I energibranchen bruges betegnelserne grøn- og sort energi, som betegnelser for, at en del af 

energiproduktionen er fra vedvarende energi og en anden del er produceret ud fra konventionelle 

energikilder - Det er dog svært for slutbrugeren at mærke forskellen på elektriciteten, der kommer ud af 

stikkontakten. 

 

Den politiske dagsorden i Danmark, har i flere år været, at producere og udbrede mere vedvarende energi 

og dette bliver i høj grad finansieret via tilskud fra de offentlige kasser. Dog er der mange forskellige 

varianter af vedvarende energi, og henover tid har der været en kraftig udvikling i, hvad den vedvarende 

energi formår. Strategien med at fremme den vedvarende energi og lave en opbremsning med den 

konventionelle energi, har betydet at Danmark idag er et af verdens førende lande indenfor dette felt. 

Dette er skabt via en stor satsning og indsats på området, og tilskud til produktionen har været en af 

faktorerne for at det er lykkedes. 

Denne fokusering har været fordelagtig, for at fremme branchen i Danmark, men gør også, at den ikke har 

fået lov til agere på markedsvilkår, hvilket den på et eller andet tidspunkt bør komme til. 

 

Men er det tidspunkt nu?  

 

Tør vi? 

 

Og hvad vil der ske ud fra de markedsforhold der er nu? 

Problemformulering 
Ovenstående giver anledning til at stille spørgsmålet: 

 Hvordan påvirker tilskud til grøn energi energibranchen og vil det være muligt på sigt at udfase 

disse tilskud? 

For at svare på ovenstående spørgsmål, finder gruppen det nødvendigt at lave en dybere undersøgelse af 

de nedenstående underpunkter, for herefter at samle delkonklusionerne til en samlet stillingtagen til den 

overordnede problemformulering. 

Underpunkterne lyder: 

Hvordan ser udviklingen ud i fordelingen af sort og grøn energi fra år 2000 til i dag og hvorfor? 

Har en fossil energikilde indflydelse på elprisen? 

Hvordan har energibranchen ændret sig over tid? 
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Hvordan kan en virksomhed arbejde med markedet, som det er i dag? 

Kan der laves prisdifferentiering mellem grøn og sort energi? 

Vil det være muligt at udfase tilskud til vedvarende energi på længere sigt og i så fald hvordan?  

Metodeovervejelse 

Metode – den hermeneutiske tilgang 

Dette projekt udarbejdes efter det hermeneutiske princip. Dette princip er illustreret igennem en 

hermeneutisk cirkel, hvor gruppens medlemmer hele vejen igennem projektet vil få en indgående 

forståelse af cirklens virkning, fra det ene punkt til det næste. Endvidere vil der løbende i projektet, ske 

analyser og fortolkning i den ene del af projektet, som kan have indflydelse på de næste punkter i cirklen. I 

opgaven vil der både blive lagt vægt på fortolkninger, analyser og sammenhænge for at bevise opgavens 

stillede spørgsmål. 

 
 

Projektets udgangspunkt er, at se på en ændring af den måde den fungerer på i dag. Der sker meget over 

tid i denne sektor, og fremtidigt vil den vedvarende energi vinde mere og mere frem.  

Til at skabe en vurdering af, hvilken ændring energibranchen kan tage i henhold til at afskaffe tilskud 

fremadrettet, så vil det første afsnit i projektet, omhandlende statistisk materiale give et billede af, hvordan 

energiforbruget ser ud i dag, opdelt i energiformer, men samtidig også en vurdering af, om der er 

sammenhæng mellem elprisen og de fossile energikilder, som bruges til elproduktion. Denne 

sammenligning er afgørende for projektets helhed til i forhold til, hvordan udfasning af tilskud i branchen 

kan blive. En stor sammenhæng mellem, i dette tilfælde, olieprisen og elprisen vil indikere, at der over tid 

kan laves beregninger for, hvornår olieprisen når et niveau, hvor den vedvarende energi måske kan blive 

billigere end den konventionelle. En lavere sammenhæng vil betyde, at der skal findes alternative løsninger 

for at komme af med de eksisterende tilskudsordninger. 

Den statistiske udvikling i elforbruget vil blive brugt i den næste del af projektet omhandlende hele 

energibranchen. Denne del vil have sit udgangspunkt i at se, hvordan branchen er udformet og hvordan 

Statistisk 
materiale

Vedvarende energi i 
hele branchen

DONG Energy 
- og 

vedvarende 
energi

Prisdifferentiering 
og investering

Udfasning af 
tilskud - og 

indfasning af 
markedsvilkår

Konklusion & 
Perspektivering
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hele branchen kan agere i det marked, som den opererer på, med særligt fokus på at lave en opdeling af 

vedvarende og konventionel energi. Denne branchevurdering er vigtig for at kunne danne rammen for at se 

på projektet med en virksomheds vinkel. 

I virksomhedens vinkel bliver DONG ENERGY analyseret. Virksomheden er valgt ud fra ejerforhold, og det 

faktum, at denne er global markedsleder, når det drejer sig om vedvarende energi3. Analysen vil tage 

udgangspunkt i, om det er muligt fra en virksomhedsvinkel at optimere produktionen af vedvarende energi, 

så tilskudsordningerne kan udfases. Denne del vil blive influeret af, hvad det statistiske materiale fortæller, 

men stadig vil udgangspunktet være, at der skal være en udfasningsmodel for tilskud til produktionen af 

vedvarende energi. Selve vurderingen omkring udfasning af tilskud til elproduktionen af vedvarende energi 

giver dog ikke et overblik over selve investeringen i at etablere denne. Derfor vil der sideløbende med 

udfasningen af tilskud til produktion være en vurdering omkring investeringen i vedvarende energi. 

Sidste afsnit vil være en vurdering af, hvordan der fra politisk side kan ske ændringer i tilskudsordningerne 

til vedvarende energi for på sigt at udfase disse, så den vedvarende energi kan klare sig på markedsvilkår og 

der stadig er incitament for virksomheder som DONG til at foretage investeringer på området. Dette afsnit 

vil blive lavet med udgangspunkt i hele projektets analysearbejde, så både statistisk materiale, 

branchevurderingen og virksomhedens vinkel alle blive opsummeret med forslag til udfasning af 

tilskudsordninger. Denne vurdering vil give mulighed for at konkludere på om hele energisektoren som den 

arbejder i dag, fremadrettet vil kunne gøres anderledes. 

Forholdet mellem teori og empiri 
Den lærte teoretiske viden omsættes til praksis, gennem arbejdet med dette projekt. I dette afsluttende 

projekt danner fagene Erhvervsøkonomi, Dataanalyse, Samfundsøkonomi samt Ledelse i Offentlige og 

Private Virksomheder, og tilhørende teorier udgangspunktet for selve projektet. Nogle af disse teorier vil i 

sin anvendelse blive knyttet til empiri, så det forventes, at læser kender disse teorier i sin grundform, og 

kun ved ændring af teori vil en nærmere redegørelse herfor foreligge. At teorierne knyttes direkte op til 

empiri betyder også, at der igennem hele projektet vil være subjektive vurderinger og fortolkninger, som 

skal være med som meningsdanner for den endelige konklusion. 

Forholdet mellem teori og empiri vil foreligge i efterfølgende disposition 

Projektets opbygning 
Projektets opbygning tager udgangspunkt i 2 scenarier, hvor samfundets tilgang til vedvarende energi 

bestemmes af enten forbrugerne, som stiller kravene til branchen og virksomhederne eller det andet 

scenarie, hvor det er branchen og virksomhederne, der dikterer hvordan den fremtidige vedvarende energi 

bliver. 

                                                           
3 http://www.DONGenergy.com/da/om-os/kort-om-DONG-energy 
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Ovenstående illustration er med til at forklare sammenhængen i, hvorfor der i projektet kigges på tilskud 

fra en samfundsvinkel. Det vil som udgangspunkt være samfundet der er med til at bestemme, hvorledes 

energibranchen i Danmark skal fungere. Dette med udgangspunkt i, hvad der er den generelle opfattelse i 

samfundet tilsat en politisk holdning omkring, hvor Danmark som samfund skal bevæge sig hen. 

Udgangspunktet for opgaven vil være en af to mulige løsningsmodeller. Den venstre illustration er, som i 

dag, hvor der fra samfundet bliver givet støtte til at virksomheder kan lave løsninger, som muliggør en 

satsning på grøn energi. Derefter bliver alt energi kanaliseret videre til forbrugeren, som ikke er 

medbestemmende for, hvilken energiform der købes. Den højre illustration giver en større differentiering 

af produkterne, så forbrugeren selv kan bestemme, hvilken strøm kontakterne giver – er det fra 

vedvarende energi eller er det ikke. Med denne mulighed vil samfundet give den enkelte forbruger 

mulighed for at vælge, og deraf give branchen og virksomhederne chancen for at konkurrere på 

markedsvilkår uden tilskudsordninger. 

For en vurdering af, om en ny model vil være mulig, vil projektet have følgende disposition: 

- Af statistisk materiale der vil blive undersøgt er, hvordan udviklingen over til vedvarende energi 

sker henover en periode fra 2000 frem til i dag. Dette gøres for at forklare, hvordan markedet 

agerer, og i hvilken retning det går. Som tidligere nævnt vil der i det statistiske materiale være en 

vurdering af sammenhæng mellem olie- og elpriser. Dette gøres via en regressionsanalyse. Udfaldet 

af denne sammenligning kan være med til at danne grundlag for, hvordan en eventuel udfasning af 

tilskud til vedvarende energiproduktion kan skabes. 

 

- Samfundets måde at arbejde med tilskud til energibranchen skal gruppen have en forståelse af, for 

at et forslag senere kan sammenholdes med om det kan gøre anderledes og måske ved indførsel af 

frie markedskræfter.  

 

Samfunds-

virkning 

Branche / 

Virksomhed 

Forbruger 
Branche / 

Virksomhed 

Forbruger 
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Først og fremmest vil denne del af opgaven indeholde en vurdering af markedsform på hele 

elhandelsmarkedet. Denne vil blive lavet både i historisk og aktuelt perspektiv for at tegne den 

udvikling selve markedet er i. Efter denne vurdering er det vigtigt, at se på den aktuelle situation 

som den har ændret sig til nu i forhold til konkurrencesituationen på markedet. Dette gøres via en 

vurdering af Porter’s Branchestrukturmodel – vurderet for branchen som helhed. Dette gøres for at 

give et bedre indblik i, hvordan udviklingen fra konventionel energi til vedvarende energi kan skabe 

en udligning på markedet og endvidere måske afhjælpe en afskaffelse af tilskudsordningerne. Efter 

denne vurdering vil der blive lavet en udredning af, hvordan konventionel og vedvarende energi 

agerer i forhold til udbud og efterspørgsel, som senere i projektet kan inddrages, når der 

prisoptimeres og prisdifferentieres. Til sidst vil en sammenfatning af ændringerne i branchen danne 

et fundament for at arbejde videre med projektet. 

 

- Det at være virksomhed, som skal navigere i en branche med stor udvikling, og hvor meget 

afhænger af, hvordan den politiske dagsorden til vedvarende energi er, giver en spændende 

indgangsvinkel til, hvordan der kan arbejdes mod markedsvilkår. I denne del af opgaven afgrænses 

til at kigge på en virksomhed (DONG), og hvordan denne kan navigere på markedet, og hvordan 

den kan navigere på markedet – både nu og eventuelt fremtidigt på markedsvilkår. 

For at skabe et fundament over, hvad DONG er for en virksomhed, så vil der efter en kort 

præsentation af virksomheden følge en vurdering af DONG’s position på markedet. Dette vil gøres 

via en vurdering af placeringen af virksomheden i sektormodellen og deraf en analyse af, hvad det 

betyder. Efter denne vurdering vil der i henhold til arbejdet med den vedvarende og konventionelle 

energi blive udarbejdet en SWOT-analyse. Her vil der for virksomheden blive analyseret på styrker 

og svagheder, samt muligheder og trusler for igen at have en vurdering til at hjælpe med, om der 

kan fjernes tilskud og hvordan virksomheden så vil skulle agere. Dette gøres i den efterfølgende 

TOWS-analyse. I det videre analysearbejde laves en vurdering af et Balanced ScoreCard (BSC) for 

virksomheden. Med disse analyser og vurderinger vil DONG blive vurderet i Porter’s udvidede 

Branchestrukturmodel for at danne en konklusion for, hvordan virksomheden kan agere i henhold 

til at virke på markedsvilkår. Efter denne vurdering vil markedsvilkårene forsøges implementeret på 

DONG i henhold til prisoptimering og deraf også en prisdifferentiering af vedvarende og 

konventionel energi. Denne analyse vil vurdere, hvorvidt det er muligt at skabe en større indtjening 

på den allerede eksisterende produktion ved at prisdifferentiere og deraf også stille spørgsmålet 

om det deraf er muligt at udfase tilskud til energiproduktion. Der vil i denne vurdering kun 

forekomme en vurdering af, om dette kan lade sig gøre ud fra el-prisen, men i denne er der ikke 

indeholdt etableringsomkostningerne til den vedvarende energi. Dette vil efterfølgende blive 

vurderet ved at lave en investeringsberegning på at anlægge vedvarende energi, og se om 

investeringen bliver fordelagtig. 

- Sidst vil hele synergien omkring om det vil være muligt at lave en udfasning af tilskud, som de er nu 

og om det vil være muligt at indfase markedsvilkår. Dette igennem en vurdering af alle elementer i 

projektet. Denne kobling vil skulle drages for at skabe et grundlag for den afsluttende konklusion, 

samt perspektivering. 
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Afgrænsning 
Til afgrænsningen kan nævnes, at de forskellige områder er opbygget med visse forbehold, antagelser, 

vurderinger eller formodninger om almen viden. 

Nogle af disse afgrænsninger vil være gennemgribende i hele projektet. Af disse kan nævnes, at ved 

benævnelsen vedvarende energi, så vil antagelserne og vurderingerne omkring dette være baseret på 

vindenergi. Det samme gør sig gældende for den konventionelle energi, hvor energiformen er baseret på 

olie. Derudover vil der ikke blive lavet vurderinger i forhold til import af elproduktion fra udlandet, og deraf 

er også salg afgrænset til det danske marked. Det forudsættes også, at der altid vil kunne skaffes det 

udbud, som kræves, både af konventionelt, men også vedvarende energi. 

I statistikafsnittet bliver der arbejdet med relevante statistikker for at hjælpe med at give et svar på den 

øvrige del af opgaven. Deraf er der afgrænset fra at arbejde med øvrige statistiske målepunkter og 

demografiske forhold, da en vurdering af det allerede fundne materiale kan give et overblik over retningen 

elmarkedet bevæger sig. Endvidere arbejdes i statistik med en afgrænset periode fra 2000 til 2014. 

Virksomhedsafsnittet er begrænset til at have en vurdering af DONG som en offentlig virksomhed med de 

teoretiske barrierer og fordele dette giver. Der er i analysen af virksomheden ikke taget højde for 

virksomhedens nøgletal. Dette med baggrund i størrelsen af virksomheden og på grund af ejerforholdet har 

gruppen ikke fundet dette relevant. I henhold til prisoptimeringen og prisdifferentieringen antages det, at 

der er efterspørgsel efter den givne mængde, og vil deraf være afhængig af dette for at kunne blive aktuel. 

I investeringskalkulen tager de brugte tal ikke højde for moms, skat og afgifter. Dette gælder for både 

indtægter og udgifter, for at have en retvisende investering. Desuden er denne investering lavet som et 

fiktivt projekt, men med tal hentet fra andre projekter. 

Statistiske undersøgelser 
 

Som det første skridt i de statiske undersøgelser, ses der på hvordan udviklingen over til vedvarende energi 

er sket henover perioden fra år 2000 og frem til slutningen af 2014. Her ses på udviklingen i 

sammensætningen af hvilken type energi der bliver produceret og forbrugt i Danmark. Dette undersøges 

for at kunne få et indblik i om Danmark bruger mere grøn energi i dag end for år tilbage, og om der generelt 

forbruges mere eller mindre end energi end tidligere.  

For at undersøge hvad der kan ligge til grund for udviklingen i elpriserne i Danmark sammenholdes data for 

udviklingen i råoliepriserne over de seneste 15 år. Råolieprisen er valgt som parameter, for at have en 

global retningslinie for hvordan elpriserne kan forventes at udvikle sig. Hvis elpriserne følger udviklingen i 

prisen på råolie, kan vi følge råoliepriserne og på den måde ”forudse” trenden i elprisens udvikling. 

 

Udviklingen af energiforbruget i Danmark: 

Der er sket en del udvikling af Danmark’s bruttoenergiforbrug over de seneste 15 år. Fordelingen har 

ændret sig til at der anvendes mindre olie, naturgas og kul og koks og mere ikke-bionedbrydeligt affald og 

vedvarende energi. Det samlede bruttoenergiforbrug er fra år 2000 til år 2014 faldet med 10% fra 838.894 

TJ til 755.155 TJ.  Udviklingen i årene 2006 - 2009 er interessant fordi fordelingen her ændrer sig atypisk i 

forhold til de andre år. Ikke-bionedbrydeligt affald er på sit højeste i år 2008, hvorefter det falder igen i år 

2009. Kul og koks stiger fra år 2006 til år 2007 hvorefter det stille og roligt fortsætter med at falde. Fra 2008 
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til 2009 falder det samlede forbrug med 5,8%, som er den procentvis største udvikling set i disse 15 år. 

Denne udvikling kan skyldes finanskrisen som for alvor påvirkede Danmark fra 2008 og frem.4 Krisen har 

med stor sandsynlighed påvirket danskerne, både privatpersonerne og erhvervene til at forsøge at 

minimere deres energiforbrug for at spare penge. 
 

 

Tabel 1 - Bruttoenergiforbrug år 2000-20145 

                  

At det samlede bruttoenergiforbrug er faldet med 10% kan skyldes flere ting, f.eks. at danskerne og de 

danske virksomheder anvender mindre energi pga. finanskrisen eller at danskerne er blevet bedre til at 

investere i energivenlige produkter, f.eks. energibesparende husholdningsartikler, elpærer, biler, huse mm. 

så der anvendes mindre el. Når et hus f.eks. gøres mere energivenligt ved at isolere huset bedre, at skifte til 

nye vinduer eller at investere i de nye ”intelligente” opvarmningsmuligheder, så skal der anvendes mindre 

energi til at opvarme huset.  

 
                                    Tabel 2 – Procentvis udvikling i forbrug; År 2000 mod år 20146  

 

Fra starten af år 2000 til slutningen af år 2014, ses det at ”Ikke bio-nedbrydeligt affald” og ”Vedvarende 

energi” som de eneste har haft en positiv vækst. Forbruget af olie, naturgas samt kul og koks er faldet med 

                                                           
4 http://www.faktalink.dk/titelliste/kris/hele-faktalinket-om-finanskrisen  
5 Tabel lavet på baggrund af data fra data hentet fra: http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/arlig-energistatistik    
6 Tabel lavet på baggrund af data fra data hentet fra: http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/arlig-energistatistik    
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Bruttoenergiforbrug i Danmark, år 2000 til 2014

Olie Naturgas Kul og koks Affald, ikke-bionedbrydeligt Vedvarende energi

Brændselsækvivalent [TJ] 2000 2014 Udvikling '00 - '14

Brændsler 838.894      755.155      -10%

Olie 376.366      276.028      -27%

Naturgas 192.104      127.297      -34%

Kul og koks 175.380      137.030      -22%

Affald, ikke-bionedbrydeligt 14.400        18.306       27%

Vedvarende energi 80.644        196.493      144%

http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/arlig-energistatistik
http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/arlig-energistatistik
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ca. 27,5% i gennemsnit – naturgas har haft den største nedgang med hele 34%. Vedvarende energi er 

vokset med 144%, hvilket må siges at være en klar indikator for at Danmark frem til år 2014 er blevet 

grønnere og har fået mere fokus på at bruge energi som kommer fra vedvarende energikilder.  

 

De danske elpriser har i de seneste 15 udviklet sig meget. Den årlige gennemsnitspris er gået fra 122 kroner 

pr. MWh i år 2000 op til 229 kr. pr. MWh i år 2014, en udvikling på 86,9%. 

        
Tabel 3 – Elpriser                    Figur 1 – Udvikling i elpriser 

 

Denne store stigning i prisen kan ikke kun forklares ved hjælp af inflation, som fra år 2000 – 2014 i 

gennemsnit har ligget på 1,9%7 - der må derfor være andre faktorer der påvirker prisen opad. En forklaring 

kan være at prisen på el følger en eller flere andre råvarer, og der ses derfor nærmere på om en vigtig 

råvare som f.eks. råolie, kan påvirke elpriserne til at stige. 

Oliepriser og el-priser som datagrundlag for statistiske beregninger: 

 

De to udvalgte variable der arbejdes med, er månedlige olie- og elpriser fra år 2000 til år 2015. 

Datatypen på de to variable er intervalskalerede, da der er tale om reelle tal hvorpå der kan foretages 

beregninger.  

Data anses som en tilfældigt udvalgt stikprøve (n), da populationen (N) antages at være alle de år der har 

været olie- og elpriser tilgængelige. Stikprøven er tilfældigt udvalgt, da det kunne have været mange andre 

år der var valgt ud og der har ikke haft nogen særlig grund til at vælge lige nøjagtig årene fra år 2000-2015. 

Antallet af år og hvilke år der bliver valgt ud, vil have en påvirkning på det endelige resultat, men denne 

usikkerhed er med til at gøre vores undersøgelser valide, da der ikke er valgt nogle bestemte år for at 

præge det endelige resultat. 

I de to udvalgte variable er der 192 observationer og dermed er der 192 observationspar i datasættet. De 

anvendte data opfylder derfor kravet om at n skal være større end 30, for at man på baggrund af den 

                                                           
7 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation 

År
Gns. Elpris, 

DKK/MWh
Udv. %

2000 122

2001 177 30,9%

2002 189 6,3%

2003 251 24,6%

2004 214 -17,0%

2005 277 22,7%

2006 330 16,0%

2007 241 -36,7%

2008 421 42,7%

2009 269 -56,7%

2010 346 22,4%

2011 358 3,3%

2012 271 -32,0%

2013 291 6,9%

2014 229 -27,3%

86,9%Udvikling fra år 2000 - 2014:
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centrale grænseværdisætning8 kan anvende normalfordelingen som en approksimation for 

stikprøvefordelingen af middelværdien X̄ . 

 

Regressionsanalyse:  

For at undersøge om der er en lineær sammenhæng mellem udviklingen i elpriser og oliepriser, udføres en 

regressionsanalyse baseret på data fra år 2000 til og med år 2015. Dette gøres for at finde ud af hvor stor 

en del af variationen i oliepriserne der kan forklare variationen i elpriserne over perioden. 

Der foretages en regressionsanalyse, da de anvendte data er intervalskalerede. Havde data været nominal- 

eller ordinalskalerede, var der i stedet blevet udført en Chi-i-anden test. 

 

Forudsætningerne for at kunne udføre en regressionsanalyse skal være opfyldt:  

 

1. Y, X og ε er stokastiske variable: Dette er opfyldt.  

2. Stikprøven er simpelt tilfældigt udvalgt. Dette er opfyldt. 

3. Lineær sammenhæng mellem X og Y – Dette antages for opfyldt for nu og testes nedenfor. 

4. X og ε er uafhængige – Dette antages for opfyldt for nu og testes nedenfor. 

5. ε er normalfordelt – Dette antages for opfyldt for nu og testes nedenfor. 

 

Test af opfyldelse af punkt 3., 4. og 5.: 

 

Punkt 3.  

En måde at undersøge om der er en lineær sammenhæng mellem X og Y, er ved at sammenligne P-værdien 

med værdierne for henholdsvis øvre- og nedre grænse i et konfidensinterval.   

Der opstilles en hypotese-test med følgende forudsætninger og testes i et 95% konfidensinterval:  

H0: Der er ikke sammenhæng mellem ”Oliepriser” og ”Elpriser” 

H1: Der er sammenhæng mellem ”Oliepriser” og ”Elpriser” 

 

I figuren i bilag 1, som er et output dannet i Excel på basis af de månedlige olie- og elpriser, fås en P-værdi 

på 6,56991E-17, hvilket er ekstremt tæt på 0. Denne værdi er ikke indeholdt i 95% konfidensintervallet, 

som har værdierne [0,2548;0,3939]. H0 kan derfor forkastes, og der antages at være en lineær 

sammenhæng mellem ”Oliepriser” og ”Elpriser”.  

                  

 

  

                                                           
8 Keller, Managerial Statistics, side 300 
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   Tabel 49 – Regressions output, udklip. 

      

For at sige noget om hvor kraftig denne lineære sammenhæng er, kan R2 værdien fra regressions outputtet 

anvendes. En forklaringsgrad kan ligge imellem 0 og 1, og jo tættere på 1, des stærkere er 

forklaringsgraden. I denne analyse kan det ses i outputtet i bilag 1, at der fås en forklaringsgrad på 0,308 

hvilket vil sige at godt 30% af variationerne i elpriserne, kan forklares af ændringerne i oliepriserne. Dette 

er ikke en kraftig forklaringsgrad, men det kan ikke afvises at der er en lineær sammenhæng af betydning. 

De resterende 70% hvor variationen i elpriserne, ikke kan forklares af ændringerne i oliepriserne kaldes for 

fejlleddet.  

Punkt 4. og 5.  

Output fra regressionsanalyse, baseret på månedlige olie- og elpriser: 

For at vurdere om punkt 4. og 5. kan antages at være opfyldt, kan nedenstående 3 output fra Excel 

værktøjet Anova anvendes.  

Figur 2 – Udklip fra Excel værktøj 

          

Residual plot viser spredningen af residualerne og kan anvendes til at vurdere om der synes at være 

konstant varians i dataene. Hvis residualerne ser ud til at følge en bestemt form, kan det tyde på 

heteroskedacitet10, hvilket vil sige at der er systematik i residualerne. Heteroskedacitet optræder ofte i en 

”tragtform” hvor residualerne i den ene side af outputtet er tættere omkring den rette linie og længere fra 

linien i den anden side. Dette vil opstå hvis der ikke er ens varians i de to grupper af data som vi 

sammenligner, og er noget der gerne skal undgås. Der synes dog ikke at være en bestemt form i 

dataoutputtet her, som synes at fordele sig fint omkring den rette linie. Forudsætningen for konstant 

varians antages derfor for opfyldt. 

 

Line fit plot eller X-Y plot, anvendes til at vurdere om der er linearitet i dataene. Her ses på 

residualværdierne og om de følger en ret linie (tendenslinie). Elpris observationerne synes at følge den 

rette linie som Excel har indsat i form af en tendenslinie. 

                                                           
9 Bilag 1 
10 Keller, Managerial Statistics, side 655 
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Normal Probability Plot kan bruges til at se om der er normalitet i data. Man anvender her 

observationspunkterne, og de synes tilnærmelsesvis at følge en ret linie, hvorfor der antages at være 

normalitet. 

Vores data synes altså at have konstant varians og der er både linearitet og normalitet i vores 

observationer. 

Når disse tre outputs fra Excel, som er dannet på basis af vores data omkring olie- og elpriser, antages for 

opfyldt, kan vi også antage et punkt 4. og 5. er opfyldt. De 4 punkter antages altså for opfyldt og 

regressionsanalysens udfald for valid. 

Output fra en regressionsanalyse baseret på årlige olie- og elpriser: 

Ved at tage gennemsnittet af priserne pr. år og dermed få færre observationer, kan det ses at der fås et 

andet resultat ud af vores regressionsanalyse end ved den baseret på månedlige observationer. 

 Tabel 511 – Udklip fra Excel værktøj 

 

I bilag 2 ses det, at der fås en højere R2 værdi på 0,516 og dermed en højere forklaringsgrad på 51,6%. 

Dette skyldes at når der ses på de årlige gennemsnitspriser frem for på de månedlige priser, reduceres 

antallet af meget store og meget små residualer. Når gennemsnittet anvendes, er disse allerede korrigeret 

for. Dette kan betyde at variationerne i oliepriserne i højere grad kan forklare variationerne i elpriserne, 

men at de ikke nødvendigvis hænger sammen på månedsbasis – variationerne kan indtræde med 

forsinkelse inden for de sammenlignede år. Dette er dog ikke bevidst, og da de undersøgte variable ikke kan 

siges at have ret stor sammenhængsgrad, må der ses på andre parametre for at kunne forklare udviklingen 

i elpriserne. Derfor ses der nærmere på udviklingen i elpriserne på energibranchen i sin helhed og senere 

på en udbyder på dette marked. 

  

                                                           
11 Bilag 2 
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Energibranchen 

Markedsform12 

I dagens energiforsyningsbranche er der et væld af muligheder, som bidrager til at hver individuel forbruger 

er i stand til at finde lige nøjagtig den forsyningskilde og leverandør, som vedkommende ønsker at købe el 

fra.  

Som konstateret i de statistiske undersøger, er der kommet betydeligt mere fokus på grøn energi hos de 

danske forbrugere i de seneste 15 år - de vedvarende energikilders andel af det totale bruttoenergiforbrug 

er steget med 144%, hvilket har betydet at der er opstået mange flere forskellige typer el end der tidligere 

har været. Derfor er det f.eks. nu muligt at købe el der udelukkende produceres af grøn energi, f.eks. el der 

markedsføres som 100% produceret af vindmøller eller af solceller. Det er blevet lettere som forbruger at 

tage stilling til det og at skifte - Det eneste en forbruger behøver at gøre, er at benytte internettet til at 

kontakte den leverandør, som tilbyder den mest foretrukne vare til en attraktiv pris, hvorefter den nye type 

el kan modtages i stikkontakten. 

 

På markedet for 15 år siden var situationen anderledes. Her var der nok ikke de store præferencer for 

hvilken leverandør der leverede strømmen og udstedte regningen, da det jo som regel kun var den 

virksomhed der stod for forsyningsnettet, som samtidig fungerede som sælger af strøm. På dette tidspunkt 

vurderes hele energibranchen at ligge i en markedsform der betegnes som oligopol13, hvor der var få men 

store udbydere, og det var dem forbrugerne benyttede sig af. 
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konkurrence 

             Figur 3, tidligere markedsform. 

Markedsformen i dag byder som tidligere nævnt på et utal af muligheder for forsyning af energi. Der er 

mulighed for ren solenergi, vindenergi, billig energi eller let energi. Grænsen trækkes nærmest der hvor 

forbrugeren er villig til at betale til. Og som udviklingen i dag bevæger sig, så bliver det mere og mere 

moderne at tage stilling til, og vælge den form for energi der passer til ens sociale image14. Forbrugerne har 

virkelig fået mulighed for at vise og udfolde deres præferencer, hvad enten denne er til miljøvenlig energi, 

eller budgetvenlig energi. Markedsformen på nuværende tidspunkt vurderes i dag at være gået fra oligopol, 

og over i en præferenceform med mange udbydere. Det placerer elbranchen i dag, i et marked med 

monopolistisk konkurrence.15  

 

                                                           
12 Lynggaard, Driftsøkonomi, side 264 
13 Se              Figur 3, tidligere markedsform. 
14 http://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article7707182.ece 
15 Se             Figur 4, nuværende markedsform. 
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            Figur 4, nuværende markedsform. 

Der kan argumenteres for og imod, hvorvidt der kan mærkes forskel på, om strømmen der kommer ud af 

stikkontakten, er produceret af f.eks. vind eller kul. Derfor er selve el-produktet en homogen vare, der 

udbydes og leveres gennem heterogene aktører i energibranchen. Her er det vigtige perspektiv at 

forbrugerens ideologi og overbevisning om hvorvidt der ønskes grøn el, muligvis vil kunne påvirke og ændre 

hele energibranchen. 

 

PLC – Product Life Cycle16 

Det at der historisk set kun har været en opfattelse af, hvad strøm var og at der nu kommer præferencer 

for strøm gør, at de forskellige varianter kan vurderes indenfor produktets livscyklus, som giver dem hver 

især en placering på en PLC-kurve. Med at der nu er præferencer vil der være en PLC-kurve for 

konventionel el samt at der vil være en PLC-kurve for de forskellige former for vedvarende energi, der 

udbydes på markedet.  

Det betyder, at konventionel energi på en PLC-kurve for konventionel el vil have denne placering. 

 
                              Figur 5 – PLC kurve 

 
 

Her ses, at den konventionelle el er på tilbagetog, da nye energiformer presser den måde at få energi på. En 

af grundene til at den konventionelle bliver presset er, at der bliver udviklet meget indenfor den 

vedvarende energi. Endvidere er den vedvarende energi blevet tilført offentlige tilskud for at investeringen 

                                                           
16 Lynggaard, Driftsøkonomi, side 365 
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var rentabel for de virksomheder, som gerne ville satse på området. Nu hvor det grønne området har 

udviklet sig til at kunne konkurrere med den konventionelle energi, og samfundet og forbrugerne generelt 

har fået præference for dette produkt er det meget naturligt, at konventionelt produceret energi vil 

komme på tilbagetog og muligvis helt forsvinde en dag, når nye og bedre metoder at producere og oplagre 

energi er opfundet. 

Den grønne energi som en helhed kan ligge som en PLC-kurve i sig selv. Og så kan de forskellige måder at 

producere vedvarende energi have en kurve for sig selv. Det at der kommer præference for energiformen 

kan betyde, at nogle former ligger anderledes end andre indenfor den grønne energi.  

På en PLC-kurve vil vedvarende energi som en helhed vil ligge sig således. 

                        
                               Figur 6 – PLC kurve 

 
 

Denne placering af vedvarende energi gør, at der stadig er store muligheder indenfor denne sektor og at 

der stadig kan tages marked fra den konventionelle energi. Selvom det generelle billede af, hvor 

vedvarende energi befinder sig er på denne placering, vil de enkelte dele af den vedvarende energi godt 

kunne ligge sig anderledes. Eksempelvis vil bølgeenergi indenfor vandkraft ligge på introduktionsstadiet, 

mens incitament modellen til at investere i solcelleenergi for private forbrugere har været hele PLC-kurven 

igennem og er død i den form, som den blev introduceret til markedet. Dermed ikke sagt at vandenergi 

generelt ligger på introduktionsstadiet og solenergi er død og begravet, men enkelte dele af den enkelte 

energiform ligger forskelligt på PLC-kurven. Det er kundens præference samt satsningen på udvikling, der 

kan skabe ændringer i placeringen på kurven. 

 

Porters Branchestrukturmodel 

For at få en lidt dybere indsigt i hvilke faktorer der påvirker energibranchen, kan der med fordel anvendes 

”Porter Branchestrukturmodel”17, hvor direkte faktorer tages med i den samlede betragtning af branchens 

konkurrencesituation. 

                                                           
17 Lynggaard, Driftsøkonomi, side 274 
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Der tages udgangspunkt i den oprindelige Porters Branchestrukturmodel, så modellen omfatter; 

leverandører, substituerende produkter, kunder og nye konkurrenter, hvor de alle omkranser den 

nuværende konkurrencesituation.  

                                                                 

Figur 7 – Porters Branchestrukturmodel 

 

Denne analyse vil i sin grundform have udgangspunkt i den enkelte virksomhed, men i dette tilfælde, hvor 

hele branchen vurderes, så vil den blive brugt til en vurdering af de tidligere gældende markedsform holdt 

op imod den markedsform der er gældende i dag. 

Ved et tilbageblik i den statistiske udvikling de seneste 15 år, så ses der, at forbruget ikke er steget 

væsentligt over årene og har faktisk en nedadgående tendens. Dette skal tages som udtryk for, at der er 

blevet en anden dagsorden, når det kommer til, hvordan energi forbruges - Både hos den enkelte 

forbruger, men i høj grad også i de danske virksomheder. Dette indikerer, at kunden har ændret holdning til 

sit forbrug af el. I hvert fald er der, som tidligere nævnt blevet sat fokus på at mindske forbruget, men med 

denne holdningsændring følger der ofte også andre holdninger omkring energi med. Af andre eksempler, 

hvor dette forekommer kan nævnes hele bevidsthedsændringen omkring økologi, som også deraf afleder 

anderledes holdninger til dyrevelfærd, som så kan aflede til, at flere vælger at leve uden at forbruge kød, 

som også har en klimamæssig vinkel i forhold til CO2-udledning. Et flow som dette indenfor fødevarer kan 

derfor afledes til også at ramme energisektoren. Dette giver kunderne en væsentlig magt i form af hvilke 

præferencer de har overfor deres leverandør af eksempelvis elektricitet, så hvis ikke en virksomhed lever 

op til kravene kunden/forbrugeren stiller, så er der konkurrenter klar til at tage udfordringen op, det være 

sig både eksisterende som mulige nye konkurrenter.  

Dette bringer modellen videre til det næste element, potentielle indtrængere. Her er der stor påvirkning fra 

nye potentielle konkurrenter, forudsat de kan levere den rigtige vare. Det at få kunderne til at skifte til 

aktivt at købe grøn energi fremfor den sorte er den måde, hvorpå de fleste firmaer forsøger at kapre 

kunder fra hinanden. Der vil her være en fordel i, at kunne lancere produkter, som er unikke og kan få 

kunderne til aktivt at ændre sin holdning og vane i forhold til energikøbet. Dette gør, at branchen ændrer 
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sig over til der, hvor præferencen er og den konventionelle del har kun et prisparameter at konkurrere 

med.  

Ses der på leverandørerne til energibranchen, så må det formodes at de store grønne forsyningsanlæg er 

bundet op på en eller anden form for kontrakt, i forhold til forpligtelser til at levere til det danske marked, 

for at få del i de danske støttekroner. Derfor vurderes det at leverandørerne har en uvæsentlig 

forhandlingsstyrke overfor branchen, i hvert fald i den tid som tilskudsordningen og kontrakterne er 

aktuelle. Den konventionelle energi vil på samme måde være styret at kontrakter til at levere strøm til en 

given pris, og vil i forhandlingssituationer kun have prisen at konkurrere med. 

Sidste punkt der influerer konkurrencesituationen i branchen er substituerende produkter, og står 

konkurrencen mellem sort eller grøn energi, så er der nok ringe trusler fra denne kant, i og med der jo så 

skal opfindes en endnu mere miljørigtig energikilde end de eksisterende. Dog kan der argumenteres for, at 

der kan skiftes fokus på hvilken form for vedvarende energi der bliver politisk promoveret, og deraf vil den 

ene form kunne substituere den anden. Dermed skiftes der fokus og på sin vis kan den substituerende 

faktor godt spille ind på konkurrencesituationen på markedet i dag. 

 

Af disse fire punkter ses kundesegmentet at være den mest indflydelsesrige faktor, når det drejer sig om 

produktion og formidling af energiprodukter. Dels fordi den vestlige verden så småt er på vej ud af 

finanskrisen, og får større mulighed for at hjælpe til med at forsyne verden med bæredygtig energi, men at 

det så ligeledes er muligt eksempelvis for virksomheder, at brande sig på hvorledes ens produktion foregår 

på grøn energiproduktion, fremfor den mere belastende sorte forsyning. Der bliver også i analysen 

vurderet, at det er præferencerne, som gør, at skiftet mod den grønne energi bliver til, og at der ved alle 

parametrene er det, som gør, at dette på sigt vil udkonkurrere den konventionelle energi. 

 

Denne model bruges først og fremmest til at beskrive en branche der agerer på et stabilt marked, hvor der 

ikke kommer noget input fra udenforstående faktorer. 

Dette er imidlertid ikke situationen som før beskrevet, så er der en stor udvikling i gang i energibranchen, 

både med hensyn til hvilke former for energiproduktion der er fremtiden, men ligeledes i forhold til 

forbrugerens syn på branchens produkter, samt egen overbevisning om hvad der måtte være den rigtige 

løsning til lige netop deres givne behov.  

 

 

Udbud og efterspørgsel 
 
Når nu de forskellige faktorer er belyst, giver de sammenlagt baggrund for hvorvidt branchen kan 

imødekomme efterspørgslen fra forbrugeren. Efterspørgslen bestemmes af forbrugernes økonomiske 

formåen. Udbuddet derimod kommer fra leverandørernes side, og på hvilken måde de kan producere en 

given vare til en pris forbrugerne er villige til at betale. Her kan argumenteres for hvorvidt energi er en vare 

forbrugeren bare er nødt til at skal have til rådighed. Er det hårde tider økonomisk set, vil forbrugerne have 

behov for stort set den samme mængde energi til rådighed, forudsat produktionen forbliver på samme 

niveau som hidtil. Udfordringen ligger i, at forbrugeren ikke har mulighed for at betale en meromkostning 

for at vælge en måske dyrere men mere miljørigtig energiforsyning. Efterspørgslen vil som sagt ligge på et 

ret stabilt niveau, og udbuddet vil derfor svare til forbrugernes økonomiske rækkevidde, og er det muligt at 

sælge et dyrere produkt fremfor standardvaren, så ses dette som en mulighed.  
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Hvis der tænkes overordnet på energi, så vil der altid være udbud nok til den efterspørgsel der er. Dog er 

der i henhold til ændringerne i markedsforholdene en opsplitning af markedet, hvor nogle forbrugere vil 

danne præferencer. Deraf vil der for det grønne alternativ nu være en gruppe forbrugere, som nu gerne vil 

købe grøn energi til en højere pris end markedsprisen. Det får virksomhederne til at kreere ”nye” 

produkter, som forbrugeren hermed har mulighed for at købe. 

Normalt vil der ved en høj pris være et stort udbud og en lav efterspørgsel og omvendt. På 

elhandelsmarkedet er der tidligere argumenteret for, at dette ikke er gældende, hvis der ses tilbage i tiden. 

Her var der ingen præferencer for energi, og en udvikling i priserne ville ikke have nogen stor effekt på 

efterspørgslen på kort og mellemlang sigt. Forbrugeren vil her følge eventuelle prisstigninger uden at 

ændre på sit forbrug. På denne måde vil en efterspørgselskurve alt andet lige se således ud, hvor udbuddet 

er den totale mængde som markedet efterspørger. 

                            Figur 8 - Udbudskurve18 

 

Denne efterspørgselskurve har en priselasticitet, som er fuldstændig uelastisk, da en ændring i prisen alt 

andet lige, ikke har en effekt på mængden. Uelastiske varer er også kendetegnet ved, at varen er en 

nødvendighedsvare, hvor købet er rutinepræget og svær at substituere, og at der skal være plads til denne 

vare i det daglige budget. 

På den anden side er der nu et valg imellem, hvilken el der forbruges. Nogle forbrugere vil som 

udgangspunkt blot have den billigst mulige vare, og derudover vil der ikke være nogle særlige præferencer 

for el-købet. 

Men nu når muligheden for at skifte over til en ”grønnere” energiform foreligger, så vil nogle personer 

skifte over på denne mulighed. Og så begynder der at blive stor forskel på forbrugerne. Nogle vil skifte over, 

så snart muligheden byder sig og tænker mere på miljøet end prisen, mens andre vil skifte over på et 

senere tidspunkt, når vægtskålen med prisen på den ene side, og de personlige incitamenter der er ved at 

have grøn energi på den anden side, skifter over. Til slut vil de førnævnte personer med prisen som eneste 

parameter skifte over, hvis prisen er den samme og de kan få dette som en bonus, eller hvis prisen på grøn 

                                                           
18 Keller, Driftsøkonomi, side 242 
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el på et tidspunkt bliver billigere end konventionel el. Denne efterspørgselskurve vil se anderledes ud, hvor 

ændringen i pris på den vedvarende energi i en nedadgående retning vil præge mængden der efterspørges 

og dermed udbuddet. 

                Figur 9 – Udbud- og efterspørgselskurve19 

 

Med denne form for efterspørgsel vil der også begynde at komme priselasticitet på markedet, da 

ændringen i prisen har en effekt på mængden der efterspørges. Om dette gør, at vedvarende energi er 

blevet et elastisk produkt afhænger af sammenhængen, men hvis en ændring i prisen gør, at mængden 

stiger mere, så vil produktet blive elastisk. 

Formel for priselasticitet20: 

 

    p/(p − b) 

 

For at varen kan betragtes som elastisk, så vil disse karakteristika skulle kunne trækkes ned over den21: 

Varen skal være en luksusvare, og købet skal overvejes pga. den højere pris.  

Den skal være let at substituere og den skal belaste budgettet i betydelig grad.  

Disse karakteristika er ikke nødvendigvis opfyldt, men dog kan der konkluderes, at varen har en positiv 

priselasticitet grundet de faktorer, at det giver status at købe miljørigtig energi og at den højere pris 

opfattes som et kvalitetsstempel. 

Energibranchens ændring 
Igennem vurdering af markedsform og den ændring der har været over tid indikerer, at det at købe energi 

har ændret sig over til at have en vinkel med præferencer for produktet. Denne præference opdeler nu 

markedet i 2 dele, hvor konventionel el er som det altid har været, men at nogle forbrugerne nu er begyndt 

                                                           
19 Keller, Driftsøkonomi, side 265 
20 Keller, Driftsøkonomi, side 243 
21 Keller, Driftsøkonomi, side 245 
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at tage stilling til, hvordan strømmen produceres. Dette incitament gør, at branchen som helhed skal agere 

mere i en retning af, at differentiere produkterne der udbydes til forbrugeren.  

Når der kan differentieres betyder det også, at en tilskudsmodel til flere dele af branchen eventuelt kan 

skævvride markedet, da disse tilskud gør, at der ikke er nogen kontinuerlig retning for virksomhederne at 

følge og deraf hele tiden bliver nødt til at agere efter de tilskud der er til branchen. Hvis dette fjernes, gør 

dette gør også, at virksomhederne i branchen nu kan begynde at have forskellige scenarier for, hvordan 

virksomheden skaber det størst mulige dækningsbidrag fremfor at have den lavest mulige omkostning for 

at skabe dækningsbidraget der tjener mest muligt. Det vil også betyde at konkurrencen på markedet vil 

blive skærpet og at der i højere grad vil blive kamp om markedsandelene, samt at de stærkeste og dygtigste 

vil overleve en sådan ændring. 

Selve det mere konkrete omkring hvordan udbuddet kan påvirkes, og hvilken økonomisk konsekvens der 

fremkommer heraf, vil blive nærmere belyst i afsnittet der omhandler gennemgangen af en relevant og 

konkret virksomhed.  

 

Virksomhed: DONG Energy 
DONG Energy er et firmanavn de fleste danskere kender i dag, men firmaet hed oprindeligt Dansk Naturgas 

A/S, da det blev dannet i 1972 af den danske stat.22 Dansk Naturgas A/S skulle fungere som et forbillede for 

Danmarks udvikling af energiaktiviteter og er over årene vokset sig meget stort, blandt andet på grund af 

opkøb af mindre virksomheder og organisk vækst.  

I 2002 skiftede firmaet navn til DONG (Dansk Olie og NaturGas) og i år 2005 blev DONG lagt sammen med 5 

andre danske energiselskaber, som har betydet at firmaet i dag er markedsleder i den danske 

energiforsyningsbranche. Sammenlægningen af DONG og de 5 andre elselskaber, bundede i en politisk EU-

liberalisering i 1990’erne, som betød at de europæiske landes energisektorer nu frit kunne konkurrere imod 

hinanden.23 DONG og de 5 mindre elselskaber valgte derfor at gå sammen for at kunne konkurrere mod 

udlandet og det var herefter at firmaerne skiftede navn til det fælles DONG Energy, som vi kender det i dag. 

DONG Energy’s ejerforhold gør dem til en interessant spiller på markedet, da de i dag er ejet 60% af den 

danske stat24. Tidligere var den danske stats ejerandel ca. 81%, men efter Goldman Sachs Fund, ATP og PFA 

i 2013 investerede 11 milliarder kroner i nye aktier i firmaet, ændrede ejerforholdene sig til i dag at være: 

Den danske stat ejer 60%, Goldman Sachs Fund 19%, minoritetsaktionærer 14%, ATP 5% og PFA 2%.  

Fremover i teksten vil DONG Energy blot være benævnt ”DONG”. 

 

  

                                                           
22 http://www.DONGenergy.com/da/presse/kort-om-DONG-energy/baggrund 
23 http://www.DONGenergy.com/da/om-os/kort-om-DONG-energy/historie 
24 http://www.DONGenergy.com/da/investor/koncernmeddelelser/koncernmeddelelser-detaljer?omxid=721811 
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DONG som en offentlig-privat virksomhed 

På markedet for energiforsyning er der flere udbydere. En af disse udbydere er som tidligere nævnt DONG. 

Denne udbyder er karakteriseret ved, at være delvist ejet af staten og dermed en offentligt ejet 

virksomhed. Denne virksomhed vil gruppen analysere i henhold til sin ageren på markedet, og hvordan 

denne kan arbejde med sit salg af strøm.  

DONG er en virksomhed, hvis hovedaktionær er den danske stat25, hvilket også betyder, at den både skal 

tilfredsstille den offentlige hovedaktionær, men også de øvrige aktionærer. Dette gør, at virksomheden skal 

drives meget i henhold til markedsforhold, men alligevel være opmærksom på, at den offentlige ejer kan 

have ønsker omkring aktiviteter, som ikke nødvendigvis er profitskabende aktiviteter. 

Denne virksomhed vil ligge i en sektor, hvor den stadig er offentligt ejet, men at der stadig er fokus på 

indtjening. Dette gør, at den kommer til at ligge i sektoren for halv offentlige/ halv private. 

 

          Figur 10 - Sektor modellen26 

 

En offentlig ejet virksomhed, som stadig er profitsøgende og skal agere på et marked, hvor der er stor 

konkurrence, gør at denne virksomhed skal positionere sig med både de fordele og ulemper der er ved at 

være en offentligt ejet virksomhed. 

                                                           
25 http://www.DONGenergy.com/da/investor/aktionærer 
26 Klausen, Skulle det være noget særligt, side 96 
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Offentlige værdier kan komme i konflikt med markedskræfternes frie spil. En offentligt ledet virksomhed 

har nogle parametre, som er anderledes end en privat ledet virksomhed. Nogle kan være en fordel, mens 

andre kan være en ulempe. 

Ledelsen i virksomhed som DONG har både fordele og ulemper. Det at være ledelse betyder, at den skal 

agere i henhold til ejernes ønsker. I ejerkredsen kan der være modstridende politiske interesser, som vil 

kunne skabe utryghed i den af ledelsen ønskede retning virksomheden arbejder i. Endvidere kan en politisk 

ledet ejerkreds betyde, at denne udskiftes og ønsker at ændre retning for virksomheden. Dette gør, at en 

langsigtet planlægning kan blive besværliggjort.  

Endvidere kan DONG som virksomhed have en agenda, som udover profitmaksimering også vil kunne 

indeholde parametre, som vil gå imod dette. Dette gør, at virksomhedens ledelse kan blive pålagt at 

nedtone indtjeningen og i stedet bruge ressourcer på at følge ejernes ønsker. I denne virksomheds tilfælde 

vil det kunne være, at der fra offentligt regi vurderes, at der skal investeres mere i udvikling og forsøg med 

alternative grønne energiformer, som ikke nødvendigvis kommer til at skabe værdi for virksomheden, men 

blot da ejerne ønsker at forfølge en ideologi. Indtil videre har det dog vist sig, at den udstukne retning har 

været meget god, hvilket har givet dem en fordelagtig position på markedet. 

SWOT analyse af DONG 

For at kunne identificere DONG’s styrker og svagheder (internt) og muligheder og trusler (eksternt) 

anvendes en SWOT analyse. Styrker og svagheder vil blive set i lyset af konkurrerende virksomheder for at 

det giver værdi i denne opgave, hvor det ikke omhandler DONG’s mulighed for at optimere sine interne 

forhold, men om at se på hvordan virksomheden kan styrke sin position på markedet for grøn energi i 

forhold til konkurrerende virksomheder. 

DONG er førende indenfor sin branche, og det medfører nogle muligheder i det eksterne miljø og styrker i 

det interne miljø. Dog er der også faktorer som kan ses som svagheder og trusler når en virksomhed er så 

stor som DONG er, og når den fungerer som en virksomhed der er delvist offentligt ejet, men skal agere på 

markedsvilkår. 
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                             Figur 11 – SWOT analyse27 

 

 

 

 

DONG’s styrker består blandt andet af deres position som global leder indenfor vedvarende energi28.  

DONG har formået at få et stort kendskab hos forbrugerne og ikke mindst rigtig meget know-how inden for 

sin branche. DONG som vi kender det i dag er blevet så stort som det er, på grund af sammenlægningen 

med 5 mindre el-selskaber29 hvorfor de har haft mulighed for at få samlet viden fra flere forskellige 

markeder og kundegrupper - Det har også betydet at de har haft en eksisterende kundebase med sig som 

har hjulpet til at virksomheden kom godt fra start. DONG er et virksomhedsnavn som de fleste danskere 

kender, da de leverer energi til store dele af Danmark. De er også gode til at markedsføre sig selv og 

optræder også ofte i medierne, blandt andet på grund af virksomhedens lidt særlige type. DONG er som 

tidligere konstateret, en virksomhed som skal agere på markedsvilkår, men stadig er ejet af den danske 

stat. Der er derfor rigtig stor interesse i hvad DONG foretager sig og hvordan det går dem.  

Denne interesse kan også være en svaghed for DONG, som ikke kan gøre hvad som helst, som en privatejet 

virksomhed ville kunne gøre. DONG har desuden været igennem en større omstilling i deres 

energiproduktion, hvor de er gået fra kul-forsyning til grøn energi. En så stor omstilling kan betyde at der 

har været behov for en omstrukturering internt i virksomheden eller at nogle medarbejdere frivilligt har 

valgt at forlade virksomheden. Dette kan både være foregået i forbindelse med omstilling af energien, men 

også i forbindelse med sammenlægningen med de 5 mindre virksomheder da DONG voksede i 2005. Uanset 

hvad, vil en sådan omstrukturering kunne betyde tab af medarbejdere og muligvis også tab af vigtig 

                                                           
27 http://hduddannelse.dk/swot-analyse/ 
28 http://www.DONGenergy.com/da/om-os/kort-om-DONG-energy 
29 http://www.DONGenergy.com/da/presse/kort-om-DONG-energy/baggrund 
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erfaring og viden. Udover en personalemæssig forandring har omstillingen fra kul-forsyning til grøn energi 

også betyder en stor omkostning i ændringen af produktionsmetoderne. 

I det eksterne miljø, har DONG både store muligheder og trusler der kan påvirke deres ageren på markedet.  

Af muligheder kan nævnes at der er kommet større fokus på grøn energi hos forbrugerne i Danmark, både 

de private forbrugere og i erhvervssektoren30. Som tidligere konstateret, er forbruget af vedvarende energi 

steget med 144% fra år 2000 til år 2014. Forbrugerne har fået mere fokus på at vi skal passe på vores miljø, 

og dette er naturligvis også påvirket kunstigt at statens indblanding i form af tilskud og subsidier til 

energikilder der er baseret på vedvarende energi. DONG har været parat til at tilbyde vedvarende energi til 

de forbrugere som har efterspurgt det, og det har gjort at de har den store markedsandel, de har i dag.  

Da DONG har føromtalte ejerforhold, har der desuden været et pres på dem, for at påvirke Danmarks 

grønne energiforbrug i en positiv retning. Senest kunne det ses i december 2015, hvor COP21 aftalen blev 

underskrevet for at reducere det samlede CO2 udslip med 2%, og det allerede fra at aftalen træder i kraft i 

år 2020. Danmark skal blive grønnere, og derfor skal en virksomhed som DONG, som både er delvist styret 

af staten, men som også er en frontfigur i den danske energisektor, gå forrest og vise et godt eksempel for 

de øvrige energiselskaber og vise at det kan lade sig gøre.  

Udover det øgede fokus på grøn energi fra private og erhverv i Danmark, er der med COP21 aftalen også 

mulighed for at der opstår nye markeder for DONG at træde ind på. Umiddelbart kan DONG også levere 

energi til andre nærliggende lande, hvis de kan konkurrere imod de eksisterende energiselskaber i disse 

lande.  

Trusler imod DONG kan være nye indtrædere på markedet. Der er som sagt stor fokus på grøn energi 

efterhånden, hvorfor der er flere virksomheder der ser en mulighed for at sælge grøn energi til kunder der 

ønsker at være mere energivenlige. Opstår der nok små lokale energiselskaber, som kan tilbyde 

energiløsninger til kunderne til konkurrencedygtig pris, kan det påvirke DONG’s totale salg og deres 

markedsandele.  

Der er også risiko for at der kommer en eller flere udenlandske udbydere ind på det danske marked, hvis de 

vurderer at der er plads på markedet til flere udbydere. Der er stadig rigtig mange danskere som ikke tager 

stilling til deres elselskab31, og derfor ikke nødvendigvis har besluttet sig for at de udelukkende vil købe el 

produceret i Danmark – de har måske mere fokus på at varen skal være billig og at det skal leveres uden 

problemer, hvilket udenlandske virksomheder sikkert også ville kunne tlbyde.  

At DONG i dag er markedsleder kan både være en fordel, men også en ulempe. Der findes mange kunder 

som ønsker at støtte mindre lokale energiudbydere og som derfra fravælger DONG alene på grund af deres 

størrelse og markedsdominans. Derudover kan der også være kunder som fravælger DONG da de ikke vil 

støtte en virksomhed som er delvist offentligt styret og ejet.  

 

Som nævnt under svagheder, kan ejerforholdet også udadtil være en trussel for DONG, da det kan have 

indflydelse på virksomhedens mulighed for at tjene penge på sine forretninger. Derfor kan den politiske 

indblanding i høj grad også nævnes som en svaghed for firmaet ud ad til. DONG er i høj grad påvirket af, at 

staten har indført afgifter og tilskud på energi. Disse indgreb har indflydelse på de frie markedskræfter – 

disse markedskræfter ville højst sandsynligt være til DONG’s fordel, som den store virksomhed og 

                                                           
30 http://www.erhvervsnyhederne.dk/en-virksomhed-med-groen-tankegang/ 
31 http://www.energy-supply.dk/article/view/90133/milliardforaering_til_de_danske_elselskaber#.V0YR5Wdf2Uk  
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markedsleder de er i dag. Blev disse afgifter og tilskud fjernet ville alle energiselskaber konkurrere på lige 

fod og dermed konkurrere pris, produkt, kvalitet osv. som i øvrige brancher, uden statens indblanding. Her 

ville DONG have gode muligheder for at kunne tjene penge, da de har et rigtig godt kendskab til branchen 

og kunderne, samt størrelsen til at tilbyde gode priser til forbrugerne, både private og erhverv.  

TOWS analyse32 
Efter der er foretaget en SWOT analyse af en virksomhed og fundet ud af hvad der er dens styrker, 

svagheder, muligheder og trusler, kan der med fordel anvendes en TOWS analyse, til at redegøre for hvad 

virksomheden kan gøre for at omvende eller reducere sine svagheder og trusler, og hvordan de bedst 

muligt kan udnytte og fastholde sine styrker og muligheder.  

I DONG’s tilfælde er de største svagheder og trusler, at der kan komme nye indtrædere på markedet, enten 

fra mindre lokale udbydere eller fra store udenlandske el-selskaber, som også kan se en mulighed i at 

udnytte COP21 og det generelle fokus på grøn energi, til at udvide sine markeder. For at undgå dette kan 

DONG f.eks. sørge for at markedsføre sig med at de leverer lokal dansk energi og selvfølgelig sørge for at de 

er konkurrencedygtige på prisen.  

En øget markedsføring med fokus på dansk energi, kan samtidig også have en positiv effekt på de danskere 

som enten ikke har taget stilling til DONG eller som mener at de ikke vil støtte markedslederen som også er 

delvist offentligt ejet – mange vil nok mene at det trods alt er bedre at støtte den store konkurrencedygtige 

danske spiller, end udenlandske alternativer.  

For at fastholde sine styrker og udnytte sine muligheder, er det vigtigt at DONG sørger for at være 

opdateret på, hvad det er kunderne efterspørger og hvad det er de har brug for, ligesom den viden de fik 

da de blev lagt sammen med de 5 mindre selskaber. Det er vigtigt at holde sit fokus og kundekendskab helt 

nede på niveau med de lokale forbrugere og ikke kun at have fokus på det overordnede marked.  

Derudover skal DONG sørge for, som nævnt ovenfor, at markedsføre sig og gøre flere og flere danskere, 

som bliver mere energibevidste, opmærksomme på hvorfor de skal købe energi hos DONG og hvorfor de 

skal vælge grøn energi fremfor den ”sorte” energi. DONG har muligheden for at kunne nå ud til forbrugerne 

i hele landet.  

DONG skal som nævnt være dem der går forrest og viser vejen for de øvrige el-selskaber og det kan de gøre 

ved at markedsføre sig korrekt. DONG har overordnet set rigtig gode muligheder for at fastholde og udvikle 

sine muligheder og for at begrænse eller undgå sine svagheder og styrker.  

Balanced Scorecard  
For at sikre, at DONG som virksomhed har det rette fokus for at drive sin virksomhed i en retning, som også 

fremtidigt vil sikre, at denne er toneangivende på energimarkedet, så er det vigtigt, at virksomheden tager 

stilling til, hvordan dette opnås. Dette vil kunne gøres igennem flere forskellige målstyringsstrategier, 

hvoraf Balanced Scorecard33 (BSC) kunne være en af disse. 

                                          

 

  

                                                           
32 http://hduddannelse.dk/swot-analyse/ 
33 Lynggaard, Driftsøkonomi, side 57 
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                                               Figur 12 -  Balanced Scorecard 

 

Et BSC er målstyringsværktøj, som er med til at sikre, at en virksomhed har kontrol over de 4 perspektiver 

nævnt i modellen. Disse 4 perspektiver skal kunne spille sammen imod at opnå den samlede strategi for 

virksomheden. Deraf skal målene i det ene perspektiv ikke kunne gøre, at målene i et andet perspektiv vil 

være umulige at opnå. 

Virksomheden har udviklet denne mission og vision: 

” Vores mission er at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne, uafhængige og økonomisk 

bæredygtige. Vores fortsatte fremgang afhænger af, at vi er dygtige til at tilpasse os til 

forandringerne i energisektoren.  

 

Vores vision er at gå forrest i energiomstillingen. Vi ønsker, at DONG Energy anerkendes som en 

vinder inden for europæisk energi. 

 

 Vi arbejder efter fem styrende principper: 

 Integritet: Vi er åbne, troværdige og har en høj etik 

 Passion: Vi brænder for vores arbejde og er stolte af det, vi opnår 

 Team: Vi viser hinanden tillid og respekt, arbejder uformelt sammen og sætter pris på 

mangfoldighed 

 Resultater: Vi sætter overliggeren højt, tager ansvar og får de rigtige ting gennemført 

 Sikkerhed: Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden. 

Integritet er vores kerne. Passion er vores brændstof. Team er vores styrke. Resultater giver os 

frihed. Altid med sikkerheden for øje.”34 

                                                           
34 http://www.dongenergy.com/da/om-os/vores-vision-og-v%C3%A6rdier 
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Ud fra disse statements omkring hvordan denne ønsker at se sig selv stiller det også høje krav til måden 

hvorpå virksomheden drives. Den udtrykte mission sender også et klart signal om, at virksomheden er klar 

til at tage kampen op på et marked, som konstant er i forandring og midlerne dertil er også skitseret i 

visionen, som tilkendegiver, at nytænkning indenfor vedvarende energi er midlerne til succes. 

DONG vil via sin markedslederposition være en virksomhed, hvor et målstyringsredskab skal fungere i alle 

led af virksomheden for at denne vil kunne blive ved med at opretholde sin position.  

Et BSC for DONG ville, hvis virksomheden havde været en udelukkende privatejet virksomhed, have haft det 

finansielle perspektiv som omdrejningspunkt for sine aktiviteter med den primære indgangsvinkel ”at tjene 

flest mulige penge”. Dog er DONG via sine ejerforhold en virksomhed, som bliver nødt til at kigge bredere 

og have mindst lige så meget eller om muligt mere energi rettet mod de andre perspektiver i BSC. 

Som tidligere nævnt i SWOT-analysen er DONG global markedsleder indenfor vedvarende energi. Denne 

position er opnået ved at ledelsen, som det også ses i visionen flytter fokus fra at opnå 100% 

profitmaksimering og i stedet omkanalisere midler til eksempelvis vækst, læring og innovation. Endvidere 

skal der i den proces eksperimenteres med de interne processer, som deraf i en periode ikke vil fungere 

optimalt og muligvis kræve flere økonomiske ressourcer.  

Endvidere vil en aktiv brug af BSC medvirke til, at holdningerne til virksomheden styres – både internt og 

eksternt. Internt vil medarbejderne være medbestemmende på retningen sin egen del af virksomheden 

bevæger sig i og være med til at opnå målene. Dette vil gøre, at de omtaler virksomheden positivt, hvilket 

udadtil vil være et plus. Endvidere kan virksomhedens ledelse bruges disse interne procesmål til at vise 

omverdenen, at virksomheden måske mere kigger på innovation og grøn energi fremfor at lave det størst 

mulige overskud, hvilket bør give DONG et godt image udadtil. 

Hele virksomhedens mission og vision skaber god synergi i måden, hvorved de bør arbejde med målstyring 

på med et BSC – og den faktiske måde, hvorved de gør det i forhold til det parametre der er sat op. 

Porters udvidede branchestrukturmodel 

Efter analysen af DONG, hvor virksomheden er blevet vurderet i forhold til at være en offentligt ejet 

virksomhed, som navigerer under markedsvilkår, samt de efterfølgende opstillede SWOT og den 

dertilhørende TOWS-analyse og afslutteligt en vurdering af et Balanced ScoreCard omhandlende 

virksomheden, så er forudsætningerne på plads for at lave en vurdering af DONG som en virksomhed, som 

vil kunne arbejde imod at klare sig i en energibranche, også selvom de tilskudsmæssige kriterier bliver 

ændret eller om muligt fjernet. 

Her vil den udvidede Porters model, give et mere retvisende billede af hvordan virksomhedens egentlige 

situation er, når der udover den oprindelige branchestrukturmodel inkluderes udefra stående faktorer, 

hvoraf tilskud er en væsentlig faktor. Disse udefrakommende faktorer er økonomiske, politiske, 

teknologiske, demografiske og kulturelle faktorer.  
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                Figur 13 – Porters five forces, Udvidet model35 

 

 
 

Sammenholdt med vurderingen af parametrene omkring branchen, hvor forbrugerens holdninger til hele 

branchen og dermed også de enkelte virksomheder går mere og mere i retningen af, at produkter, som 

tilfredsstiller deres behov ikke længere kun har karakter af, at der blot skal komme strøm ud af 

stikkontakten. Nu er behovene blevet udvidet til også at omfatte en mere grøn energiform, hvilket stiller 

større krav til de enkelte virksomheder. 

Deraf er det vigtigt som virksomhed at kunne agere imod dette, selvom der vil komme påvirkninger fra de 

udefra kommende faktorer. 

Her er som nævnt et af punkterne økonomiske faktorer. At DONG er en virksomhed, som har den danske 

stat som sin primære ejer ændrer ikke ved, at virksomheden selv skal kunne levere tilfredsstillende 

resultater og drive sig selv som en privat virksomhed. Til gengæld kan DONG blive udfordret af, at skulle 

være den virksomhed, som skal eksperimentere mere end de andre for at finde nye markedsområder, som 

kan give værdi, specielt indenfor den vedvarende energi. Eksempelvis kører DONG i øjeblikket et forsøg 

med at reducere udgiften til produktion af vindenergi i havvindmølleparker, kun ud fra beregninger om, at 

det kan gøres billigere og mere effektivt36. Projektet koster penge at etablere og den økonomiske effekt 

heraf er ikke 100% klarlagt. Alligevel tager DONG chancen og søsætter projektet, da virksomheden skal 

levere mere klimavenlige løsninger, som er udgangspunktet i visionen fastsat af ejerne, som dermed er 

staten. Det at gøre vedvarende energi billigere, så det bedre kan konkurrere med den konventionelle energi 

vil også gøre det muligt at komme nærmere retningen, hvorpå tilskud hertil kan fjernes. 

                                                           
35 Lynggaard, Driftsøkonomi side 275 
36 http://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/historier/ingen-skæve-tårne-i-PISA 
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Denne løsning går direkte ind i de teknologiske faktorer. Jo mere der udvikles på vedvarende energi, jo 

mere effektive blive den, og kan på den måde bedre tage kampen op med den konventionelle energi. 

Denne udvikling går hurtigt, så at det kan betale sig, at tage ældre løsninger ud af drift for at erstatte dem 

med nye med produkter, som er langt mere effektive. Et eksempel herpå er sket i Klim Vindmøllepark, hvor 

22 nye vindmøller erstatter 35 ældre vindmøller og forøger den samlede kapacitet med tre gange så meget 

energi37. Igen er det et eksempel på, at produktionen af vedvarende energi bliver hurtigt billigere, hvilket 

indikerer, at de offentlige tilskud til vedvarende energi ikke længere er nødvendige, og at DONG 

sandsynligvis ved en forbedring af sit forsyningsnet godt kan fungere på markedsvilkår. 

Tilskud til denne branche er i høj grad påvirket politisk. Som tidligere nævnt har der siden 1998 været 

tilskud til at producere vedvarende energi. Og disse ordninger er blevet udvidet frem til nu. Selvom den 

politiske magt i Danmark er skiftet indtil flere gange er der fælles fodslag, når det gælder om at fremme 

den vedvarende energi. Dog har branchen og dermed også DONG været udfordret af, at investorerne og 

forbrugerne hele tiden skulle forholde sig til nye tilskud, så en langsigtet planlægning i forhold til sin egen 

virksomhed kunne være svær at ligge, da politisk indflydelse pludselig kunne komme med nye 

tilskudsordninger og fjerne gamle. Så for at undgå disse udfordringer fremadrette, så er spørgsmålet, om 

beslutningen om at lave en udfasning af tilskuddene tør tages.  

De demografiske og kulturelle forhold er med udgangspunkt i DONG og virkningen i forhold til tilskud til 

vedvarende energi ikke dem der vejer tungest. Der er ingen tvivl om, at forbrugernes holdninger til 

vedvarende energi kommer til at være en altoverskyggende faktor, men denne ret udøver de igennem 

valget af politiske repræsentanter, som skal agere på vegne af dem mod en omstilling til en mere ”grøn” 

energiform. Dog kan der argumenteres for, at kulturelle og demografiske faktorer er dem, som driver 

holdningen i samfundet mod den grønne energi, og at disse holdninger også er dem, som er hvad der 

skaber præferencer på elhandelsmarkedet og muliggør at der kan laves en prisdifferentiering af produktet 

grøn energi. 

Disse udefrakommende faktorer er med til at skabe det marked og den branche som DONG som 

virksomhed skal agere under. Det at begynde at ændre på disse faktorer og herunder den tilskudsstruktur, 

som branchen i dag er underlagt, gøres ikke ved en nem løsning. Først og fremmest er det vigtigt, at hvis en 

ændring ønskes, at interessenterne kender konsekvenserne af ændringen.  

En virksomhed som DONG har de rette forudsætninger for at kunne overleve i en verden uden tilskud. Den 

har en profil, som er skabt til vedvarende energi, og den satsning den har lavet på området gør den til 

markedsleder og vil dermed også være en virksomhed, som hurtigt vil kunne være omstillingsparat. Men 

først og fremmest skal der laves en vurdering af, om DONG har mulighed for at lave en prisoptimering, som 

vil kunne hjælpe dem til at sælge vedvarende energi til en anden og højere pris end den konventionelle og 

dermed lave en prisdifferentiering på 2 markeder. Derefter vil der kunne laves en vurdering af, hvordan en 

udfasning af tilskuddene vil have effekt på DONG og hvordan markedet vil ændre sig i kraft af denne store 

ændring. 

                                                           
37 http://www.brandebladet.dk/danmarks-st%C3%B8rste-landm%C3%B8llepark-i-fuld-drift 
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Prisoptimering 

Hvis en energiforsyningsvirksomhed som DONG gerne vil have muligheden for at tilbyde et renere og mere 

bæredygtigt produkt, vil den som udgangspunkt først skulle ud og sørge for at sælge varen til forbrugeren, 

inden der er mulighed for en rentabel forretningsform. Taler vi for eksempel om el fra vindmøller, er det i 

dag en dyrere vare end konventionel el. De store vindmølleparker i dag producerer en enorm mængde el til 

forbrugerne, og dermed åbnes for muligheden omkring salg af et præferenceprodukt, nemlig ”grøn el fra 

vindmøller”. Kunderne til dette produkt vil selvsagt være tvunget til at betale en højere pris, end dem der 

bruger konventionelt produceret el, da produktionsformen som nævnt er dyrere i dag. Muligheden for at 

sælge al strømmen i form af grøn el, vil være umuligt i introduktionsfasen, da man der skal etableres en 

produktion, hvor der kan garanteres det rigtige produkt til alle kunderne. Derfor vil det være fordelagtigt at 

forsøge at optimere og differentiere prisen på produktet, og samtidig lave en optimering af de eventuelt 

forskellige afsætningsmarkeder for at øge indtjeningen, ved at sælge så meget el, til så høj en pris som 

muligt.  

Da produktionen af grøn el ikke alene kan afsættes til et højprismarked, skal der optimeres på to forskellige 

markeder, hvor prisen er givet ud fra en søgning på internettet.38 Her viser den billigste pris 195 øre/kWh, 

og den pris der sælges vind-el for ligger på 215 øre/kWh. Det antages at halvdelen af den producerede 

vindmølle-el39 (ca. 23500 TJ) kan afsættes på det grønne marked med en højere pris, samt at den sidste 

halvdel kan afsættes til den laveste indkøbspris på markedet. Herudover indregnes en estimeret 

grænseomkostning på 50 øre/kWh. 

Marked 1 

Ved højprismarkedet ses en prisafsætningsfunktion der hedder -0,0070 m +38040 hvor den optimale pris er 

215 øre/kWh. og en afsat mængde på 23.513 TJ. 

  
                Figur 14 – Pris-mængde 

 

                                                           
38 www.elpris.dk  (faste priser) 
39 Se bilag 3 - optimering.   
40 Se bilag 4 - optimering 215 
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Marked 2 

På markedet hvor den resterende produktion sælges hedder prisafsætningsfunktionen -0,0062 m + 34041 

hvor den optimale pris er 195 øre/kWh med en afsætning på de resterende 23.522 TJ. 

 
                 Figur 15 – Pris-mængde 

 

 

Sammenlagte markeder 

Hvis vi slår markedernes prisafsætningsfunktioner sammen42, finder vi ud det samlede dækningsbidrag for 

optimeringsmodellen med to markeder, der kører med hver sin pris. 

Omsætning marked 215   5.055.188 kr. 

Omsætning marked 195   4.586.833 kr. 

Samlede grænseomkostninger                          -2.351.736 kr. 

Samlet dækningsbidrag   7.290.285 kr. 

Havde det i stedet været muligt at afsætte den samlede mængde strøm på marked 215, havde selskabet 

haft en meromsætning på 468.355 kr. men uden en yderligere omkostning. Altså kunne det samlede 

dækningsbidrag have lydt på 7.758.640 kr. 

Prisdifferentiering 

Men for overhovedet at kunne lave en prisdifferentiering på en vare, der skal sælges på to forskellige 

markeder, er der tre bestemte kriterier der skal være opfyldt.43  

1. Markedet skal kunne opdeles i delmarkeder, som kan holdes adskilt. 

2. Delmarkederne skal have forskellig priselasticitet. 

                                                           
41 Se bilag optimering 195 
42 Se bilag samlede markeder. 
43 Lynggaard, Driftsøkonomi, side 340 
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3. Konkurrenternes prispolitik må ikke stille sig hindrende i vejen for at udnytte forskellene i 

priselasticitet. 

Det første punkt hvor markedet skal kunne opdeles, kan i sagens natur ikke lade sig gøre ved fysisk 

separation af markederne, da elektricitet jo som bekendt løber i de samme kabler, hvad enten det 

produceres af kul, olie eller vindmøller. Markedet kan derimod opdeles i kundegrupper, hvor nogle har 

mulighed og vilje til at hjælpe med at gøre verden mere miljøvenlig, og dermed vil betale en høj pris for el. 

Det andet marked vil som tidligere beskrevet bestå af dem der ikke har midlerne til, eller prioriterer grøn 

elektricitet over sort elektricitet i stikkontakterne. Altså kan markederne adskilles fra hinanden, to naboer 

kan sagtens få leveret el fra den samme mølle, mens kun den ene betaler den høje pris for elforsyningen. 

Det andet punkt der skal opfyldes, er kravet om forskellig priselasticitet. Men i og med vi antager at de to 

forskellige markeder har forskelligt faldende prisafsætningsfunktioner44, så er der også tale om to 

forskellige priselasticiteter. Priselasticiteten for de enkelte markeder dokumenteres forskellige ved 

udregning.45 

    p / (p-b) 

Marked 215:   215 / (215-380) = -1,303 

Marked 195:   195 / (195-340) = -1,345 

Altså er der tale om to forskellige priselasticiteter på markederne, og det andet punkt anses som værende 

opfyldt. 

Det tredje kriterie der skal opfyldes, er afklaringen om hvorvidt konkurrenternes prispolitik stiller sig 

hindrende i vejen, for at udnytte markedernes forskellige priselasticiteter. Dette synes ikke at være 

tilfældet, da hele branchen reklamerer med forskellige priser, i forhold til hvilket abonnement og produkt 

der vælges, ud fra en jo oplagt ”ens” vare, i den forstand at sort og grøn el jo har samme funktionalitet i 

praksis. Konkurrenterne vælger altså at sælge deres produkter til forskellig pris, alt efter hvilken 

præference kunderne har. 

Slutteligt er det bestemt muligt at indføre prisdifferentiering på salget af vindmølle-el, for at optimere 

udbyttet og øge indtjeningen. 

Investering 
Efter optimeringsfasen, og differentieringstanken har vist sig mulige, er næste skridt om en sådan 

optimering, er grundlag nok til at igangsætte et større investeringsprojekt, med grøn vindenergi som 

omdrejningspunkt. For at lave en sådan investeringsplan, skal der ifølge Peter Lynggaard, vurderes i forhold 

til fundamentalprincip I46: 

”En investering er fordelagtig, såfremt summen af betalingernes nutidsværdi er større end (evt. lig med) 

nul”.47  

Efterfølgende vurderes i forhold til fundamentalprincip II der lyder: 

”Den mest fordelagtige af en række alternative investeringer er den, der ved en given 

                                                           
44 Se figur 14 og 15 
45 Lynggaard, Driftsøkonomi, side 243 
46 Lynggaard, Investering og finansiering, side 34 
47 Alle investeringskalkuler er udregnet i regnearket ”rente2013” af Brian Nielsen. 
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kalkulationsrentefod har den største kapitalværdi”48, såfremt flere alternative opfylder kravene i 

fundamentalprincip I.  

For en virksomhed som DONG, der som nævnt er den store spiller på det danske marked, er mulighederne 

for storstilede investeringsprojekter, som for eksempel store vindmølleparker en realistisk mulighed. De 

store danske vindmølleproducenter laver til stadighed større og mere energieffektive 

vindmøllekonstruktioner, og for at bruge et realistisk eksempel, er der taget udgangspunkt i et energifelt i 

en skala der hedder 1000 megawatt, og som kan producere elektricitet til en million husstande på 

årsbasis.49 

Endvidere udregnes to forskelige alternative scenarier, et hvor der indregnes en direkte afregningspris til 

markedsvilkår, samt et hvor tilskudsordningen er medregnet. 

 

For at kunne lave en investeringskalkule, er et foregående investeringsbudget en forudsætning. 

Investeringsbudgettet er her lavet ud fra de bedste oplysninger tilgængelige jf. søgninger på internettet. 

Grunddata til brug for investeringsbudgettet:50 

Investeringspris pr. megawatt produktionsudstyr.51 1.000.000 EURO, svarende til 7.436.500 kr.52 

Ydermere tillægges 2.5 mia. kr. til projektering og etablering af hele projektet. 

 

Pris til driftsomkostninger.53 Forudsætninger til driftsomkostningerne sættes til 6 øre pr produceret kW, 

plus yderligere 6 øre til øvrige driftsomkostninger. Endvidere beregnes investeringens levetid at være 20 år, 

eller ca. 130.000 produktionstimer, hvilket giver 6.500 timer / år. Dette forudsætter optimale vindforhold 

hele året rundt, så budgettet er med en vis forsigtighed sat til 5.000 timers effektiv produktion. 

Tilskudspris de første 25.000 levetimer, ligger på max 25 øre / KW.54 oveni markedsprisen. Tilskuddet 

reduceres gradvist, og bortfalder helt ved et loft på 58 øre. Forudsætninger for afregningspriser sættes til 

25 øre som markedsprisen, og 50 øre for markedspris med tilskud. Afregningsprisen vurderes som en 

gennemsnitlig afregningspris over de næste 20 år, i forhold til data fra statistikafsnittet der fortæller om en 

faldende afregningspris på el. Tilskuddet indregnes i de første 5 år, svarende til de 25.000 driftstimer der 

giver berettigelse til afregning af tilskuddet oveni markedsprisen. 

Endvidere bruges en kalkulationsrente på 5% som består af realrenten på markedet, et inflationstillæg samt 

et risikotillæg. 

 

                                                           
48 Lynggaard, Investering og finansiering, side 57 
49 http://www.business.dk/green/dong-vil-have-gigantiske-vindmoelleparker  
50 Se                     Tabel 6 -  data for investeringsbudget 
51 http://penge.borsen.dk/artikel/1/200910/vindmoeller_koster_igen_under_1_mio_euro_pr_megawatt.html  
52 EURO-kurs pr. 240516 http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=233058  
53 http://www.dkvind.dk/fakta/T2.pdf  
54 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/facts-about-wind-power/key-figures-
statistics/oversigt_over_stoette_til_elproduktion_juni_2015.pdf  

http://www.business.dk/green/dong-vil-have-gigantiske-vindmoelleparker
http://penge.borsen.dk/artikel/1/200910/vindmoeller_koster_igen_under_1_mio_euro_pr_megawatt.html
http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=233058
http://www.dkvind.dk/fakta/T2.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/facts-about-wind-power/key-figures-statistics/oversigt_over_stoette_til_elproduktion_juni_2015.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/supply/renewable-energy/wind-power/facts-about-wind-power/key-figures-statistics/oversigt_over_stoette_til_elproduktion_juni_2015.pdf
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                    Tabel 655 -  data for investeringsbudget 

 

Investeringskalkuler56 

I det første scenarie er forudsætninger at der bevilges en 5-årig periode hvor markedsprisen suppleres med 

tilskuddet på 25 øre /KW. Investeringskalkulen ses i grafisk visning Figur 16 – Investeringskalkule med 

tilskud: 

 

                   Figur 16 - Investeringskalkule med tilskud 

  

                                                           
55 Se detaljerede udregninger i bilag 7 - investeringsbudget 
56 Se detaljerede udregninger i bilag 8 og 9 - investeringskalkuler. 

projektering og etablering -2.500.000.000kr.         

Investering i anlæg -7.436.500.000kr.         

Samlet investeringssum -9.936.500.000kr.         

Samlet el salg med tilskud. / år 2.500.000.000kr.           

Samlet el salg uden tilskud. / år 1.250.000.000kr.           

Drifstomkostninger / år -600.000.000kr.             
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Det andet scenaries forudsætninger, er en afsætning der kun afregnes med markedsprisen for el, og ses 

grafisk i Figur 17 – Investeringskalkule uden tilskud: 

 

                   Figur 17 - investeringskalkule uden tilskud 

Som udregninger i de forskellige investeringsscenarier viser, er der kun tale om en positiv kapitalværdi i det 

ene af scenarierne, og det er derfor kun nødvendigt at vurdere alternativerne i forhold til 

fundamentalprincip I. Scenariet der viser investeringen med tilskud i de første 5 år, viser en positiv 

kapitalværdi på 3.575.782.561 kr. og en intern rente på 10,7%. Så investeringen må siges at være særdeles 

fordelagtig, selv med baggrund i de forsigtige budgetforudsætninger.  

Udfasning af tilskud 
For at komme med et bud på eller forslag til hvad der vil ske på et marked, når der indføres eller fjernes et 

tilskud eller en afgift, er det vigtigt at se nærmere på hvorfor tilskuddet eller afgiften i første omgang blev 

indført. 

I Danmark er det den offentlige sektor, der i forhold til de danske markeder, har opgaven med at tilsikre at 

konkurrencen på markederne fungerer optimalt for alle parter og følger de givne regler eller love på 

området. Hvis der ikke er optimale konkurrenceforhold på et marked, kan det føre til for høje eller for lave 

priser, og dette påvirker efterspørgslen og produktionen af produkterne. Når der produceres for meget 

eller for lidt og der samtidig sælges til en forkert pris, giver det et skævvredet marked, som ikke gavner 

hverken producenter eller forbrugere i det lange løb.  

Energisektoren er et af de områder hvor staten ofte griber ind, især for at regulere eller helt undgå de 

forurenende elementer, som denne ønsker at nedbringe. For at regulere produktionen og forbruget af 

forurening, indfører staten afgifter og tilskud og påvirker på den måde markederne kunstigt for at få den 

optimale og ønskede virkning. Eksempler på dette kan være tilskuddet til grøn energi som i dag anvendes til 

at sikre, at de vindmølle- og solcelleejere som producerer grøn el, kan afsætte det på markedet uden at 

sælge deres el billigere end hvad det koster at producere.  
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Modsat tilskud har staten også indført grønne afgifter, også kaldet miljøafgifter. Disse afgifter kan f.eks. 

være afgifter på benzin, vægtafgift på biler eller CO2 afgift.  

De grønne afgifter og tilskud påvirker de frie markedskræfter, og derfor er det vigtigt at staten er 

påpasselige med hvor de indfører disse og hvor lang tid de skal være aktive. Det kan give god mening at 

indføre et tilskud til en ny type vare på et allerede mættet marked, som f.eks. el fra vedvarende 

energikilder, på markedet hvor der allerede er rigeligt med el til den efterspørgsel der er skabt. Der skabes 

ikke et ekstra behov for el i stikkontakterne, bare fordi der kommer en ny type el som er mere energivenlig 

– Danskerne skruer ikke op eller ned for de strømforbrugende produkter de har, fordi deres el skifter 

oprindelse eller fordi de varierer lidt i pris. Derfor er det vigtigt at den nye energi, som staten er 

interesseret i at der skiftes over til, får en konkurrencemæssig fordel for at komme i gang på markedet, 

f.eks. i form af et tilskud. 

 

Nogle af de afgifter som staten indfører, indføres i en god mening for at forsøge at styre markedet i en 

bestemt retning, men de kan ofte have en hæmmende effekt på andre dele af markedet, som bivirkning. 

PSO-afgiften som alle danske el-forbrugere betaler over deres elregning, kan være et eksempel på dette. 

Afgiften er indført for at sikre at der er midler til at udbetale støtte til produktion af vedvarende energi og 

penge til at forske yderligere i produktion deraf57. Afgiften betales som tidligere nævnt af forbrugerne over 

deres elregning og gør el væsentlig dyrere. Det er ikke kun privatpersoner der mærker til denne afgift - også 

store virksomheder rammes af afgiften. Disse store virksomheder kan være nogle af de virksomheder som 

producerer f.eks. energivenlige produkter til salg på det danske marked, og som skal bidrage til at gøre 

Danmark grønnere på sigt. PSO-afgiften på el, kan derfor påvirke dem til enten at fortsætte med at bruge 

konventionelle energikilder frem for grøn el, eller at skrue ned for deres elforbrug, hvilket kan påvirke 

produktionen og deres salg ud til forbrugerne. Dermed kan PSO-afgiften have en hæmmende effekt på dele 

af markedet, selvom det ikke har været hensigten. 

 

Elprisen der betales i dag, består af flere elementer som staten påvirker. PSO-afgift, elafgift, eldistribution, 

elsparebidrag og CO2-afgift er alle afgifter som er indført af staten til at regulere og styre produktionen i en 

ønsket retning – Og derudover indeholder afgifterne naturligvis også en indkomst til staten. I eksemplet 

nedenfor, fra år 2000, hvor en kWh time koster 1,46 kr., løber afgifterne op i 105,44 øre. 

Prissammensætningen for samme kWh i år 2014 har ændret sig – de mindre afgifter som 

eldistributionsafgiften, elsparebidraget og CO2-afgiften er blevet fjernet, men til gengæld er de store poster 

nemlig PSO-afgiften og el-afgiften steget voldsomt, hvilket har påvirket at prisen pr. kWh er steget med 

56%. Derudover har inflationen naturligvis også gjort sit for at prisen er steget, men afgifterne er stadig den 

største grund til stigningen.  

      

  

                                                           
57 http://www.energinet.dk/DA/El/Vaerker/Afregning/Spoergsmaal-og-svar/Sider/Hvad-er-PSO-tarif.aspx 
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               Tabel 7 – Prissammensætning for elprisen i Danmark 58 

 

 

Som tidligere nævnt, blev det i 1990’erne vedtaget at de europæiske landes energisektorer kunne 

konkurrere mod hinanden, hvorfor statens afgifter får en endnu større betydning.59 Hvis den danske stat 

pålægger for mange afgifter eller indfører for mange tilskud der kun er midlertidige på produkter i 

energisektoren, kan det have betydning for danske konkurrenceevne imod de øvrige landes energisektorer.  

 

Hvis de andre lande regulerer deres markeder på en sådan måde at de opnår lavere priser på produkter der 

svarer til det danskerne efterspørger, er der ikke noget i vejen for at der kommer en ny energiudbyder ind 

på det danske marked. En ny energiudbyder kan frit udbyde sit produkt, tage markedsandele fra de danske 

udbydere og påvirke den generelle markedspris i en nedadgående retning. 

Derfor er det vigtigt at den danske stat sørger for at kun at regulere energimarkedet i overensstemmelse 

med øvrige omkringliggende lande, som kan udgøre en ”trussel” på energimarkedet, f.eks. ved at følge EU-

regulativerne og tilskynde et samarbejde omkring grøn energi og mindre CO2 udledning. Derfor har COP21 

aftalen også været en vigtig aftale for mange parter, da det er i alle landes interesse at producere og 

forbruge mere grøn energi, for på sigt at reducere CO2 udledningen inden 2050. Når så mange lande har 

indvilget i at gå efter det samme mål, er der mindre risiko for at den danske stat får påvirket priserne på el 

så urealistisk meget og bliver mindre konkurrencedygtige og dermed gør plads til nye udbydere på det 

danske marked.  

 

Overgang til markedsvilkår for vedvarende energi  
Når staten vælger at indføre en afgift på en vare eller en ydelse, kan afgiften enten lægges 100% over på 

producenterne eller over på forbrugerne. PSO-afgiften er lagt 100% på forbrugerne som betaler over 

elregningen uden at have valg. Denne afgift påvirker derfor prisen for forbrugeren opad og efterspørgslen 

nedad. 

 

Figuren herunder viser hvad der sker med prisen og efterspørgslen, når staten ligger afgift på elprisen, og 

hvor den i dette tilfælde 100% falder på køberen, og hvad der sker, når denne afgift fjernes igen.  

                        

  

                                                           
58 http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/arlig-energistatistik    
59 http://www.DONGenergy.com/da/om-os/kort-om-DONG-energy/historie 

Elprisen for en husholdning (pr. 1. januar)

[DKK øre/kWh] 2000 2014 Udvikling

Abonnement 11,63 16,91 45%

Energi, eltransmission, PSO 41,84 82,32 97%

Elafgift 49,00 83,30 70%

Eldistributionsafgift 4,00 0,00 -100%

Elsparebidrag 0,60 0,00 -100%

CO2-afgift 10,00 0,00 -100%

Moms i alt 29,27 45,63 56%

Sum, øre/kWh 146,33 228,16 56%
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                            Figur 18 – Udbud og efterspørgsel 1 

 

 

Figuren her viser hvordan det vil se ud for producenten, når staten indfører et tilskud til produktion af grøn 

energi, og hvad der vil ske når tilskuddet fjernes igen. Producenterne producerer og sælger færre kWh, men 

til en højere pris. 

                             Figur 19 – Udbud og efterspørgsel 2 

 

Når de to ovenstående reguleringer kombineres, vil det betyde at producenterne af grøn el producerer 

færre kWh, men at dem de producerer sælges til en højere pris. Forbrugerne køber derimod færre kWh til 

en lavere pris end før, da de ikke længere betaler PSO-afgiften til staten. Da staten ikke længere får PSO-

afgifterne ind som en indkomst, og ikke længere skal udbetale støtte til producenterne af grøn el, vil det 

være op til de frie markedskræfter at regulere udbud og efterspørgsel – Det vil altså kun være de stærkeste 

producenter, som vil overleve på markedet.  

Udbud

Efterspørgsel

Udbud m afgift

Efterspørgsel

Udbud

Udbud u tilskud
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Siden tilskuddene og afgifterne blev indført, er der sket en så stor udvikling i vindmøllernes effektivitet, at 

det antages at langt flere producenter kan få det til at hænge sammen uden tilskud fra staten end da 

vindmøllernes indtog startede. Vindmøllerne er i dag så effektive at deres produktionsomkostninger falder, 

i modsætning til produktionsprisen for mange konventionelle energikilder.60 De største omkostningerne i 

forbindelse med at producere vindenergi, er opførslen af vindmøllen.  

I produktionen af konventionel el, anvendes der i dag ofte brændstof og udledes CO2. Som bevidst tidligere 

i opgaven er olieprisen stigende, hvilket påvirker priserne for brændstof. Derudover er der restriktioner på 

udledning af CO2, begge dele påvirker og fordyrer produktionen af konventionel el. 

 

                        Figur 20 – Udbud og efterspørgsel 3 

 
 

I ovenstående tegning illustreres udviklingen på markedet for vedvarende energi som den ser ud i 

øjeblikket. Hvis den vedvarende energi i dag skulle sælges uden nogen form for tilskud eller forudbestemte 

aftaler, så vil den som på illustrationen ligge under grænseomkostningen for at producere energien. Ved at 

fjerne tilskud til den grønne energi vil prisen naturligt stige, da den så bliver nødt til at ligge sig over 

grænseomkostningen for at skabe et positivt dækningsbidrag. Dette vil gøre, at den grønne energi får en 

prisstigning for forbrugeren. Så bliver det et præferencespørgsmål for forbrugeren, om denne vil betale en 

højere pris for at have vedvarende energi i stikkontakten. Dog vil prisen for forbrugeren i sidste ende ikke 

blive meget højere, da fjernelsen af tilskuddet også gør, at forbrugeren kan spare disse penge, men i stedet 

komme til at give den reelle pris for produktet. 

Det næste der vil ske ved denne ændring er, at vedvarende energi er overladt til at agere i henhold til 

markedsvilkår og vil relativt hurtigt få sænket sine grænseomkostninger, så den relativt hurtigt kommer til 

at falde i pris. Så vil der for alvor komme konkurrence på markedet, hvor de stærkeste med det mest 

opdaterede produktionsapparat kommer til at overleve. Det vil også bevirke, at den konventionelle energi i 

                                                           
60 http://www.dkvind.dk/fakta/o3.pdf 
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starten vil have mulighed for at agere på markedet, for at skabe et større dækningsbidrag, som eventuelt 

kunne skabes ved at sætte prisen op.  

Hvis der fra politisk side skulle laves en måde, hvorpå denne udfasning ikke ville ramme forbrugeren med 

valget om billig el fra konventionel energi eller dyr el fra vedvarende energi, så vil en afgift på den 

konventionelle energi kunne tvinge producenterne af denne energiform til at hæve prisen, så der ikke 

bliver den store ændring fra, hvad forbrugeren kender i dag. Dog vil hele markedssituationen blive ændret, 

og den vedvarende energi vil ikke længere være afhængig af tilskud, men kan i stedet agere på 

markedsvilkår. 
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Konklusion 
Efter en gennembearbejdning af opgaven ”Udfasning af tilskud i energibranchen” har gruppen tillagt sig 

viden der danner grundlag for en konklusion af såvel de beskrevne underpunkter, samt stillingtagen til den 

overordnede problemformulering: Hvordan påvirker tilskud til grøn energi energibranchen og vil det være 

muligt på sigt at udfase disse tilskud? 

Udviklingen af vedvarende energi er fra år 2000 til 2014 vokset med 144%, på trods af at det samlede 

bruttoenergiforbrug er faldet med 10% i samme periode. Udviklingen ses fordi befolkningen i højere grad 

aktivt ønsker at forholde sig til hvorvidt ens energiforbrug stammer fra grøn eller sort energiforsyning. 

Som sammenligningsgrundlag til afklaring af hvorvidt en fossil energikilde har indflydelse på elprisen, er 

valget faldet på råolie, hvor sammenligningen viste at godt 30% af udviklingen i prisen på råolie, kan 

forklare udviklingen i elprisen. Denne sammenhængsgrad vurderes ikke at være tilstrækkelig høj til at 

konkludere, at der er en direkte sammenhæng mellem prisen på el, og prisen på råolie. Udviklingen viser 

dog en større grad af sammenhæng, når priserne sammenlignes over en længere periode, end månedsvis 

opgjort. 

Energibranchen har de senere år ændret markedsform fra oligopol til monopolistisk konkurrence, hvor 

forbrugerne har fået en markant større mulighed for at tilfredsstille sine præferencer overfor 

leverandørerne af elektricitet. Branchens produkter har ligeledes ændret sig i takt med den nye 

efterspørgsel, hvor PLC-kurven for konventionel el, ligger i punktet tilbagegang, mens de nye vedvarende 

energiformer kategoriseres at være i vækst. 

Energivirksomhederne kan ved hjælp af udbuds og efterspørgsels teori, forsøge at sætte fokus på deres 

produkter, og gennem markedsføring sælge sig på at kunne levere hvad produkt forbrugerne måtte ønske. 

Virksomhederne kan ved at være på forkant med udviklingen, og have evnen til at tilbyde forbrugeren en 

specifik vare, som for eksempel ren elektricitet fra vindmøller, da efterspørgslen for vedvarende energi er 

noget der er meget i fokus i dag. 

Endvidere er det konkluderet at det er muligt at lave en opdeling af elmarkedet som det ser ud i dag. Det er 

muligt at sælge den samme elektricitet fra vindmøller, både på et højprismarked, samt på markedet for 

konventionel el. Dette giver mulighed for at lave en prisdifferentiering, og optimere afsætningen, så 

indtjeningen til virksomheden bliver størst mulig.  

Muligheden for at lave en udfasning af tilskuddet til vedvarende energi, er på længere sigt mulig, hvis de 

rette betingelser er opfyldt. Det er en forudsætning at markedsprisen kan nå et tilstrækkeligt højt niveau, til 

at lægge sig over grænseomkostningerne, dette vil ske hvis udviklingen i produktionseffektiviteten af 

vedvarende energi fortsætter den positive udvikling. Ligeledes er det et krav at prisen på den sorte energi 

presses op i takt med at råvarelagrene slipper op, og det bliver dyrere at udvinde disse råvarer. Endvidere 

viser beregningerne for investeringen i vedvarende energi, at en nutidig investering bliver rentabel, også 

selvom det tilskud der ligger til el-produktionen tages væk efter 5 år, så hvis der investeres i nye områder 

med vedvarende energi burde disse kunne klare sig på markedsvilkår – i dette eksempel i løbet af de næste 

5 år. 

En opsummering på hele opgaven kan hermed give et svar på den overordnede problemformulering. Der er 

ingen tvivl om, at tilskud til vedvarende energi har været med til at skabe vækst indenfor området i 
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Danmark. Disse tilskud har også gjort, at hele branchen og virksomhederne heri har kunnet udvikle 

området til, at Danmark er et af de førende lande indenfor vedvarende energi. Dog kan der også 

konkluderes, at det på sigt vil være godt for branchen at komme til at agere på reelle markedsforhold for at 

have en kontinuerlig udvikling fremadrettet.  

Denne udfasning af tilskud til vedvarende energi er, grundet den effektivitetsforbedring der er indenfor 

branchen samt forbrugernes omstilling af sine præferencer, klar til at komme på tale indenfor den 

nærmeste fremtid. Forud for denne beslutning vil der skulle vurderes, hvordan markedet vil blive 

harmoniseret efterfølgende, så prisen på grøn energi ikke bliver så meget højere end den konventionelle, at 

ingen har lyst til at købe den. Dette kan eventuelt klares ved hjælp af en afgift på den konventionelle i en 

periode. Hele omstillingen til markedsforhold vil for forbrugeren ikke betyde en stor stigning i prisen, da 

forbrugeren alligevel har været den, som har betalt for omstillingen via afgifter pålagt elregningen, men nu 

blot skal betale den oprigtige pris for hvad varen koster. 
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Perspektivering 
Opgavens mål omkring at udfase tilskud i branchen med en tese om, at hvis elprisen steg i takt med 

olieprisen, så ville effektivitetsforbedringer for den vedvarende energi gøre, at de 2 ville skifte position i 

løbet af en årrække, holdt ikke. Deraf blev opgaven en anden, hvor der skulle arbejdes med en anden vinkel 

for at få markedsvilkår arbejdet ind i energibranchen og samtidig fjerne de tilskud branchen har. 

Opgavens grundtanke var efter det statistiske arbejde dermed ikke længere en mulighed at forfølge. Dette 

gav til gengæld en mere og anderledes indgangsvinkel til hele projektet i form af, hvordan det kunne lade 

sig gøre uden at denne antagelse var korrekt. 

Dette gav til gengæld flere faktorer at spille med, for at få opgavens helhed til at hænge sammen og 

samtidig komme med en model, hvorpå det kunne lykkes at udfase disse tilskud. Svaret står i konklusionen, 

men denne konklusion rejser alligevel flere spørgsmål end den giver svar.  

Hvis det er så simpelt, som det lyder, hvorfor er det så, at de danske politikere ikke bare gør det, og hvorfor 

vil alle Danmarks vismænd ikke fortælle, at vi ikke er rigtigt kloge, når vi beholder denne form for tilskud til 

en branche, som burde kunne klare sig selv, ligesom rigeligt med personer med glæde fortæller, hvordan 

EU’s landbrugsstøtte nemt kan fjernes og at de danske landmænd kan klare sig selv i konkurrence med 

udlandet. 

Svaret ligger nok mest af alt i et af underspørgsmålene i problemstillingen – Tør vi? Er der nogen i Danmark, 

som kender den endelige konklusion af at lade en branche, som har været afhængig af tilskud i mange år gå 

direkte over til markedsvilkår. Hvordan vil hele markedet reagere på dette? Hvordan vil forbrugerne? Og vil 

det komme til at gå udover de danske virksomheder, hvis en stor del af den danske el-produktion bliver 

meget dyrere? Endvidere er der mulighed for en voldsom indtrængen af potentielle nye udbydere af el fra 

vores nabolande, som gerne vil have en bid af det danske marked. Men med debatterne omkring PSO-

afgift, DONG’s børsnotering og den faldende afregningspris på el generelt dannes grobund for at 

spørgsmålet omkring en afskaffelse af disse tilskud er meget aktuel. Spørgsmålet er bare om vi tør at gøre 

noget ved det. 
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Bilag  

Bilag 1 

Excel output fra funktionen ”Regression” – Her ved månedlige observationer 
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Bilag 2 
Excel output fra funktionen ”Regression” – Her ved årlige observationer 

 

 

 



Afgangsprojekt HD 1.del AAU Vejleder: Brian Nielsen 
 
 Af Max Kristensen, Johnny Madsen & Natalie Tannert 
 

Page 51 of 58 
 

Bilag 3 – Optimering  
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Bilag 4 – Optimering 215 
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Bilag 5 – Optimering 195  
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Bilag 6 – Samlede markeder 
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Bilag 6 – Samlede markeder -  Fortsat 
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Bilag 7 - Investeringsbudget 

 

 

Anlæggets størrelse i MW 1.000                                 

Antal timers produktion / år 5.000                                 

Investering. Kr. pr. MW -7.436.500                       

Afregningspris, kr. / KW med tilskud 0,50                                   

Afregningspris, kr. / KW uden tilskud 0,25                                   

Driftsomkostninger, kr. / KW 0,12                                   

Salg af el med tilskud / MW 500                                    

Salg af el uden tilskud / MW 250                                    

Driftsomkostninger kr. pr. MW -120                                   

projektering og etablering -2.500.000.000kr.         

Investering i anlæg -7.436.500.000kr.         7.436.500 * 1.000

Samlet investeringssum -9.936.500.000kr.         7.436.500.000 + 2.500.000.000

Samlet el salg med tilskud. / år 2.500.000.000kr.           500 * 1.000 *5.000

Samlet el salg uden tilskud. / år 1.250.000.000kr.           250 * 1.000 * 5.000

Drifstomkostninger / år -600.000.000kr.             120 * 1.000 * 5.000
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Bilag 8 – Investeringskalkule uden tilskud  
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Bilag 9 – Investeringskalkule med tilskud  

 

 


