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Kapitel 1 Erhvervsøkonomisk perspektiv på Dong Energys vindkraft  

1.1 Indledning 
Grøn energi er tema for afgangsprojekterne ved HD studiets første del ved Aalborg Universitet i foråret 

2013. Temaet om grøn energi åbner for mange mulige cases, der kan afgrænses på typen af virksomhed og 
typen af teknologi. I dansk kontekst er Dong Energy en af de store spillere, og vi skal indledningsvist 
argumentere for, at det gør Dong Energy til en særlig interessent case.  

Koncernen har et stort forretningsområde bundet op på produktion og salg af energi ved hjælp af fossile 
brændsler: Olie, gas og kul. Af samme grund så har Dong Energy en kernekompetence i værdikæder og 
markeder for energi. Dong Energy har en lang historie med at tjene penge på energi, og en del af disse 
penge geninvesteres i udforskningen og innovationen af eksisterende og nye teknologier på energiområdet.  

Dong Energy har en offensiv grøn strategi med ambitiøse mål. Denne offensive grønne strategi ser 
bestyrelsen og ledelsen som det rigtige svar på det, som de kalder en dobbelt udfordring. Den dobbelte 

udfordring er, at producere mere energi med mindre CO2.  

Global er den dobbelte udfordring. Globalt øges befolkningstallet, og globalt øges forventningerne til 
efterspørgslen efter energi. Ved en alt andet lige betragtning vil øget behov for og øget forbrug af energi 
medføre øget udledning af CO2.  

En af de teknologiske løsninger er vindkraft. Vindkraft bærer ikke sig selv. Der skal store politiske og 
finansielle interessenter på banen, og en økonomisk bæredygtig udvikling af vedvarende energi stiller krav 

om finansielt afkast til investorerne, og god ledelsesmæssig forretningsudvikling. Det er derfor, at I som 
læsere får lyst til at læse videre i projektet: ’Erhvervsøkonomisk perspektiv på Dong Energys vindkraft’. 

1.2 Problemformulering 
Spændingen og dilemmaet mellem en offensiv grøn energi strategi og en offensiv økonomisk vækst strategi 
er baggrunden for dette projekts problemformulering, der overordnet er sammenfattet i følgende 

hovedspørgsmål:   

Er Dongs strategi for vindkraft en økonomisk rentabel og en økonomisk offensiv vækst strategi? 

Hovedspørgsmålet er videre nedbrudt i følgende delspørgsmål:  

1. Hvad er Dong Energys strategiske forudsætninger?  

2. Hvordan performer Dong Energy?  

3. Er investering i offshore vindparker fordelagtig? 

4. Hvilke mekanismer spiller ind på prismængdeoptimering på Kriegers Flak?  

1.3 Metode 
Den metode der anvendes til en strategianalyse af Dong Energys eksterne strategiske forudsætninger er en 

PEST-analyse i den udvidede form PESTEL. Data og kilder er lovændringer og politiske miljømål, økonomiske 
konjunktur data og prisudviklinger på energi.  

Dong Energy er en virksomhed der opererer på et juridisk meget reguleret marked. Derudover er der 
mange miljømæssige hensyn en energiproducerende virksomhed skal tage hensyn til. Derfor er L= juridiske 
forhold (Legal) og E =miljøforhold (Environmental) taget med i den klassiske PEST-analyse. 

Regnskabsanalysen anvendes som metode til at undersøge spørgsmålet om, hvordan Dong Energy 
performer. Hovedtal for Dong Energy anvendes til at formidle viden om hvilke markeder koncernen 
opererer på, og hvordan den erhvervsøkonomiske udvikling kan karakteriseres. Udvalgte nøgletal anvendes 
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i analysen til at sikre gennemsigtighed og hårde facts om Dong Energys finansielle og grønne performance. 

Empiri er Dong Energy ansvarlighedsrapporter og Dong Energy regnskaber fra 2006 til og med 2012. 

Investeringskalkulen anvendes som metode til at undersøge spørgsmålet om, om investering i offshore 

vindparker er fordelagtig. Data for investeringskalkulen er opstillet som et regnestykke for en vindpark, der 
anvender forenklede data, der er opstillet med baggrund i eksterne konsulentfirmaers rapporter om 
havmølleparker. Inspirationskilderne er to rapporter fra hhv. Deloitte 2011 og Ernst & Young 2010. 

Formålet med at opstille investeringskalkuler er, at identificere den mest fordelagtige investering set i lyset 
af det, som investoren gerne vil opnå. En investor kan forenkles til at ville opnå den størst mulige 
formuemaksimering på den lange bane. Ved investeringskalkulationen skal der være opmærksomhed om 

afkast, sikkerhed og risici og udviklingsmuligheder. Investeringskalkulen er i dette projekt suppleret med et 
afsnit om innovation og vækst. Hensigten er, at vi bliver skarpe på om investeringen i vindkraft er en 
økonomisk rentabel og en økonomisk offensiv vækst strategi.  

Metode til pris- mængdeoptimering skal belyse, hvilke mekanismer der spiller ind på pris-

/mængdeoptimering ved Kriegers Flak. Her bestemmes markedstypen i forhold til Dong Energys 

havmølleparker i Danmark. Derudover vil vi gennem brugen af grænseomsætningsmetoden se på hvor en 

optimal pris og mængde vil ligge. Anvendte data er offentligt tilgængelige data fra relevante undersøgelser. 

Analysen angiver de tilfælde, hvor vi bygger beregningen på egne antagelser.  
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Kapitel 2 Dong Energys strategiske forudsætninger 
Den eksterne analyse anvendes til at analysere energibranchen med henblik på en vurdering af DONG 
Energys strategiske forudsætninger. Formålet med dette afsnit er således at vurdere de faktorer, der kan 
have indflydelse på Dong Energys forretning.  

2.1 PESTLE analyse 
En PESTLE-analyse anvendes blandt andet til at identificere, hvilke eksterne faktorer der kan have betydning 
for branchen og have indflydelse på virksomheden. Det vil sige den omverden der på overordnet 
niveau/samfundsniveau øver indflydelse på virksomheden. 
 
PESTLE: 
Political (Politiske forhold) 
Economic (økonomiske forhold) 
Social (sociale forhold) 
Technological (teknologiske forhold) 
Legal (juridiske forhold) 
Environmental (miljøforhold) 
 
Nøgleområderne omfatter forhold, der har betydning for virksomheden og som vil forandre sig, eller 
forhold, som forventes at ændre sig i en sådan grad, at de får indflydelse på virksomhedens fremtid, altså 
forhold der øver indflydelse på strategiske beslutninger og finansielle præstationer. 
 
Nøgleområderne identificeres således først og derefter gøres det klart, hvilke kræfter der driver 
forandringerne frem. Her kan PESTLE-analysen anvendes som en slags checkliste for væsentlige politiske, 
økonomiske, sociale, teknologiske, juridiske og miljømæssige forholds betydning for virksomhedens 
strategiudvikling. 
 
I det efterfølgende afsnit vil vi, ved anvendelse af PESTEL–analysen, klarlægge hvilke 
makroøkonomiske og samfundsmæssige faktorer, der har indflydelse på Dong Energy og deres 
mission om at løse den dobbelte udfordring med produktion af mere energi samtidig med at CO2 
udledningen mindskes. 
 
Det er vigtigt at identificere de væsentlige forhold og forstå deres betydning for virksomhedens strategiske 
muligheder. En PESTLE-analyse kan være med til at belyse de væsentligste områder og pin pointe 
opmærksomhedspunkter.1 
 
Derfor vil vi holde os til at analysere de hovedfaktorer vi mener, er væsentlige for en forståelse af Dong 
Energys dobbelte udfordring som er en del af deres strategi. 
 
Det er problematisk at lave en stringent opdeling mellem de forskellige områder, da områderne påvirker 
hinanden i større eller mindre grad. Derfor vil nogle af områderne overlappe. 

2.1.1 Kritik af PEST og PESTLE 
PEST analysen er vigtig i analysen af omgivelserne, men den har dog visse ulemper. Den dækker ikke fuldt 
ud alle de elementer, som har indflydelse på en virksomhed og dens resultater. Kvaliteten af analysen 
afhænger af de input der anvendes, dens bearbejdning og til sidst de vurderinger som laves undervejs. En 
anden indgangsvinkel til Dong Energys PESTLE-analyse vil muligvis give lidt andre prioriteringer af forhold, 
men vi vurderer at de valgte forhold er de vigtigste for Dong Energy pt. For at PEST analysen skal virke 
optimalt for en virksomhed kræver det, at den løbende opdateres og revideres, da der hele tiden sker 

                                                           
1Lægaard, Jørgen og Vest Mikael. Strategi i viden virksomheder. Jyllands-Postens Forlag 2. udgave 2007. s. 

50 ff. 
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forandringer i samfundet. 
 

2.1.2 Politiske og lovgivningsmæssige faktorer 
De politiske og lovgivningsmæssige faktorer vil blive analyseret under et, da lovgivningen er styret af de 
politiske beslutninger i Danmark og i EU. 
 
Priser og forhold på energimarkedet har altid været reguleret fra politisk side gennem lovgivningen. Både på 
naturgasområdet2 og elmarkedet3 er der lovgivning, der har til formål at sikre forsyningen af disse 
energiområder og sikre en forbruger beskyttelse. Dong dækker på begge områder hele forsyningskæden 
med undtagelse af transmissionen4. 
 
Danmark havde forpligtet sig i forhold til Kyoto-protokollen til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i 
perioden 2008-2012 med 21 pct. i forhold til niveauet i 1990. Danmarks korrigerede CO2-udledning er i 
2010 faldet med over 23 pct. i forhold til 1990. 
  
Kvotehandelssystemet på CO2-udledning omfatter omkring 10.000 af Europas mest energiintensive 
virksomheder af dem er ca. 380 danske produktionsenheder og Dong Energy er en af 
dem. Kvotehandelssystemet indebærer et loft for kvotemængden. Inden for dette loft kan der foregå handel 
med kvoter/kreditter. 
 
Målet er en samlet reduktion af drivhusgasudledningen i EU på mindst 20 pct. under 1990-niveau og en 
øget andel af vedvarende energikilder i energiforbruget på 20 pct. inden 2020 samt 10 pct. vedvarende 
energiformer i transportsektoren inden 2020. Danmarks andel af vedvarende energikilder i energiforbruget 
skal være oppe på 30 pct. inden 2020. EU har med vedtagelsen af sin klima- og energipakke i december 
2008 allerede lagt sporet for EU efter 2012 - også i forhold til kvotehandelssystemet. Som noget nyt 
forsvinder de nationale allokeringsplaner som begreb fra 2013 og erstattes af en centralt fastsat, 
harmoniseret kvotetildeling.5 
 
Med en danske Energiaftale af Den 22. marts 2012 blev der indgået en energiaftale for årene 2012-2020. 
Med energiaftalen er der sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus på at 
spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og 
mere biomasse.6  

                                                           
2   Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning1). Dato: 13.10.2011. LBK. nr. 996. Forordning om 

betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet. Dato: 13.07.2009. Forordn. (EF) nr 715/2009. 
Bekendtgørelse af lov om Energinet.dk 1). Dato: 16.03.2009. LBK. nr. 224. Lov om ændring af lov om 
elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. Dato: 06.06.2007. LOV nr. 549. 
Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning 1). Dato: 08.11.2006. LBK. nr. 1116. Lov om ændring af lov 
om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om 
planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov 
om kuldioxidafgift af visse energiprod. Dato: 07.06.2006. LOV nr. 520. Lov om overdragelse af 
naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S. Dato: 02.06.1999. LOV nr. 345. 

3  Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige 
andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.1). Dato: 11.06.2010. 
Nr. 622 af. 11. juni 2010. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love. Dato: 01.07.2010. Nr. 
718 af 25. juni 2010. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse 
energiprodukter og forskellige andre love. Dato: 27.07.2011. Nr. 722 af 25. juni 2010. Lov om ændring af lov 
om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af 
vedvarende energi1). Dato: 29.07.2011. Nr. 466 af 18. maj 2011. 

4 http://www.energinet.dk/DA/OM-OS/Om-virksomheden/Sider/default.aspx 
5 http://www.ens.dk/da-DK/KlimaOgCO2/Allokeringsplaner/Sider/Forside.aspx 
6 Se Bilag 1. 
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Med aftalen sikres 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct. 
vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug i 2020. 7 CO2 udslippet reduceres i 
2020 med 34 pct.8 
 
Hensigtserklæringen med aftalen er en omstilling af hele Danmarks energiforsyning (el, varme, industri og 
transport) til vedvarende energi i 2050.9  
 
Med Dong Energys fokusering på den dobbelte udfordring synes de at tage kravet om disse reduktioner som 
en mulighed for at udvikle den vedvarende grønne energi og satse på forskning. Inden for vedvarende 
energi spiller politik og regulering af offentlige tilskud altså en betydelig rolle og vil påvirke et energiselskab 
som Dong Energy. 
 

2.1.3 Økonomiske faktorer 
De forskellige markeders økonomiske faktorer og prisudvikling på forskellige energikilder som eks. Olie og 
udviklingen i elpriserne kan påvirke Dong Energys fremtidige forretning. 
 
Efterspørgslen på energi fra forbrugerene kan variere i forhold til høj- og lavkonjekturer i samfundet, men 
energiforbruget i samfundet og fra år til vil i større grad være afhængige af virksomhedernes forbrug af 

energi og hvor kolde vintrene er. Det vil således være nogle afledte effekter af højkonjunktur som gør, at 
forbruget af energi stiger og Dong Energys afsætning vokser.  
 
Kilde: Data, tabeller, statistikker og kort. Energistatistik 2011. Produceret af Energistyrelsen.10 

                                                           
7 Se uddybning i Bilag 2. 
8 Bilag 3. CO2 udledning og kvoter. 
9 http://www.kemin.dk/DA-

DK/KLIMAOGENERGIOGBYGNINGSPOLITIK/DANMARK/ENERGIAFTALER/Sider/Forside.aspx 
10 Det faktiske energiforbrug angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. Bruttoenergiforbruget 

fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel 
med el. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er desuden korrigeret for klimaudsving i forhold til et 
vejrmæssigt normalt år. Formålet hermed er at få et klarere billede af udviklingen i det indenlandske 
energiforbrug. Det korrigerede bruttoenergiforbrug var i 2011 807 PJ, hvilket er 0,9% mindre end i 2010. I 
forhold til 1990 er forbruget faldet 1,4%. Det faktiske energiforbrug var i 2011 792 PJ, hvilket er 6,4% 
lavere end i 2010, hvor vejret var meget koldt. Målt i forhold til 1990 er det faktiske energiforbrug 5,2,% 
højere. Dette skal ses på baggrund af en usædvanlig stor nettoimport af el i 1990, hvilket i 1990 førte til 
et lavt brændselsforbrug til el produktion. 

Figur 1 Energiforbrug 
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Der har siden finanskrisen været lavkonjunktur i Danmark og dette kan til dels aflæses i det samlede 
energiforbrug.  
 
Figur 2 BNP væksten 

 
 
BNP-væksten faldende de seneste år både for Danmark og Europa.11 
 
Dong Energys produkter er sandsynligvis ikke væsentlige påvirket af konjunkturen. Hvis der er en mindre 
nedgang i energiforbruget fra erhvervskundernes side, opvejes dette af, at vores livsstil hele tiden er under 
forandring som igen gør, at samfundet, og privatforbrugerne generelt kræver mere og mere energi. 
 
Hvis Dong Energy får høje priser på den produceret olie vil det have en positiv påvirkning af selskabets 
resultat i fremtiden 
 
Elprisen er, som priser på olie og gas, fastsat ud fra udbud og efterspørgsel på verdensmarkedet. Elprisen, 
som tillægges el-volumen i Danmark og Europa, fastsættes primært ud fra el-børsen i Norge, kaldet Nord-
pool.12  
 
Elpriserne forventes at udvikle sig som illustreret i nedenstående figur. 
 
 

                                                           
11 Kilde: OECDs hjemmeside. 
12 http://wwwnordpoolpot.com/about-us/History/ 
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Figur 3 Fremskrivning af elpriser i faste priser
13

 

  
 
Den gennemsnitlige elpris, som havmøller tjener på spotmarkedet, alene ligger under det aritmetiske og det 
forbrugsvægtede gennemsnit. Figuren viser, at den gennemsnitlige elpris, som havmøller tjener på 
spotmarkedet, kan forventes at stige fra 2014 til 2022. Faldet i 2013 skyldes idriftsættelsen af den femte 
finske kernereaktor, faldet i 2020 skyldes idriftsættelsen af den sjette finske kernereaktor, og faldet i 2023 
skyldes idriftsættelsen af den syvende finske kernereaktor 
 
Kundernes bevidsthed omkring miljø og miljøpåvirkninger fra energiproduktionen samt erhvervskundernes 
stigende fokus på grønne regnskaber kan være med til at flytte fokus fra en egensindig interesse for priserne 
på energien over til interesse også for under hvilke forhold den er produceret altså en mulighed for at 
differentiere den ellers homogene vare. Betragtes kunderne under ét som Staten, kan det have stor 
betydning taget forholdene omkring reduktion af CO2 i betragtning.   
 
Internationalt stiger energiforbruget idet flere og flere af jordens befolkningsmasser stræber efter og opnår 
et ”middelklasseliv”.14 Dette forhold vil alt efter hvor i verden Dong Energy vælger at operere have en 
positiv fremtidig påvirkning af afsætningen. Måske med særligt fokus på vedvarende energi.    
 

2.1.4 Teknologiske og miljømæssige faktorer 
Energibranchen er præget af en konstant teknologisk udvikling, hvilket stiller store krav til aktørernes 
innovationsevne. 
 
Udviklingen kræver at Dong Energy har deres opmærksomhed rettet mod at følge op på rentabiliteten i 
deres udviklingsprojekter og vurdere, hvad der er mest attraktivt samt økonomisk holdbart. 
 
Vedvarende energi frembringes i dag af vindmøller, vandkraft og geotermisk varme og meget mere. 
Derudover arbejder Dong Energy med udviklingsprojekter inden for bioætanol, solenergi og bølgekraft. I 
Danmark er det blandt andet Risø DTU, som arbejder med forskning og udvikling inden for energi samt på 
at fremme innovation og vækst i danske virksomheder15. 
 
Ud over at den teknologiske udvikling, kan være en kilde til fremtidig indtjening og overskud for Dong 

                                                           
13 Deloitte; Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. 
Klima- og Energiministeriet  28. april 2011. s. 61-63 
14 Dong Energy A/S, Ansvarlighedsrapport 2006, s. 8 
15 www.vindenergi.dtu.dk 
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Energy kan det også være en trussel, idet forskning og udvikling i vedvarende energi kræver store 
investeringer i anlæg. 
 
For havvindmøller kan de økonomiske gevinster ved skala, læring og innovation vil blive modsvaret af større 
krav til havmølleprojekter, såsom længere afstand til kysten. Da dette ikke på kort sigt er på tale i Danmark, 
er der grund til at tro, at skala, læring og innovation vil have en relativt mere gunstig påvirkning af 
kapitalomkostningerne.16 

 

2.2 Delkonklusion Dong Energys strategiske forudsætninger 
Eksterne faktorer der har indflydelse på Dong Energy. 
 

Figur 4 Eksterne faktorer 

 
 
Disse udfordringer/faktorer sammenholdt med Dong Energys hovedstrategi giver en ide om, hvorfor 
eksempelvis havvindmøller og produktionsmetoden tilknyttet disse kan virke som en tillokkende vej at gå. 
Havvindmøller kan være svar på reduceringen af CO2 udledningen, svar på fokus på miljøvenlig energi og 
svar på stigende priser på brændsel til elproduktion. Det vil også være en måde at få offentlige tilskud til 
produktionen af el. Havvindmølleparkerne producere en meget stor mængde el pr. felt i forhold 
til ”almindelige” landvindmøllefelter og den kan derfor også være svaret på en stigende efterspørgsel efter 
el generelt. Samt at de meget store havvindmøllefelter er/vil blive langt mere rentable i kraft af deres 
størrelse.  

  

                                                           
16 Deloitte. s. 64-65 
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Kapitel 3 Regnskabsanalyse for Dong Energy 

3.1 Hovedtal for Dong Energy  
Dong Energy er en mellemstor spiller på det europæiske energimarked17. Koncernen beskæftiger 7000 

medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Det er et aktieselskab hvoraf den danske stat ejer 80 

procent18. Dong Energy vurderer selv, at de er en af de førende energikoncerner i Nordeuropa19.  

 

Koncernens aktiviteter er geografisk koncentreret i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Holland. I 

Danmark er andelen af nettoomsætningen på 41 procent. I Storbritannien er andelen af nettoomsætningen 

på 28 procent. Se skema og diagram nedenfor, for at opnå et uddybende overblik over den geografiske 

fordeling.  
 

Figur 5 Geografi
20

   Figur 6 Aktiviteter
21

 

 

Dong Energy er opdelt i fem aktivitetsområder22: 
1. Exploration & Production er efterforskning og produktion af olie og gas.  

2. Wind Power er udvikling, opførelse og drift af offshore vindmølleparker.  

3. Thermal Power er produktion af el og varme fra kraftværker.  

4. Energy Markets er optimering og afdækning af energiporteføljen, herunder engroshandel med gas og el. 

5. Sales & Distribution er salg og distribution af el og gas. 

                                                           
17

 Den daværende administrerende direktør Eldrup kaldte Dong Energy for en husmand i energisektoren i EU. Det 
udtaler han i et interview med Berlingske Tidendes Business sektion fra 23. november 2006. Der er meget få store 
spillere på det Europæiske energimarked.  
18

 Dong Energy regnskab 2012, s.2. 
19

 Dong Energy regnskab 2012, s.2. 
20

 Bilag 8 indeholder figur 5 i større udgave. 
21

 Bilag 9 indeholder figur 6 i større udgave. 
22

 Dong Energy regnskab 2012, s.2. 
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Dongs største aktivitetsområde er Energy Markets. Det næststørste er Sales & Distribution. Se skema og 

diagram ovenfor, for uddybende overblik over fordelingen af aktiviteter. Wind Power er 10 procent af 

nettoomsætningen, og 28 procent af Dong Energy medarbejderne er ansat i Wind Power23.  

Dong Energy har en nettoomsætning på 67 mia. kr. Udviklingen i Dong Energy er en øget nettoomsætning, 

når vi ser på udviklingen gennem de seneste 10 år. Se søjlediagrammet for en grafisk illustration. En del af 

denne udvikling følger af den internationale udvikling i energipriser. En anden del af udviklingen i Dong er 

opnået gennem bestyrelsens og ledelsens strategi, der blandt andet er karakteriseret ved opkøb af 

aktiviteter og udvidelse af aktivitetsområder. Aktivitetsniveauet i 2012 er mere end fire gange større end 

niveauet i 2003.  

Figur 7 Nettoomsætning 

 

I årene fra 2005-2008 er der opkøb af selskaber og prisstigninger. I 2006 opkøber Dong en række 

sjællandske elselskaber, og det har delvis effekt i 2006, og fuld effekt i 200724. Prisstigninger hænger i 

denne periode sammen med forhold i Norge og Sverige. I Sverige er der midlertidig nedlukning af 

atomkraftværker25. I både Norge og Sverige er der i en del af perioden et reduceret udbud af el fra 

vandkraft, på grund af nedbørsmængden26.  

 I årene fra 2009-2012 er der ekspansion som følge af nye aktiviteter i form af vindmølleparker og 

oliefelter27.  

3.2 Bundlinjen 
Bundlinjen for Dong Energy er negativ i 2012. Årets resultat er samlet set minus 4 mia. kr. Det har haft 

vores indledende interesse, hvorvidt dette var resultatet af en overmodig og overambitiøs satsning på 

vindmøller, grøn energi og for høje CO2 reduktionsmål.  

                                                           
23

 Dong Energy regnskab 2012, s.2. 
24

 Dong Energy regnskab 2007 s.9. 
25

 Dong Energy regnskab 2006 s.6. 
26

 Dong Energy regnskab 2006 s.6. 
27

 Dong Energy regnskab 2010 s.9. 
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Figur 8 Hovedtal aktiviteter
28

 

 

En fremvisning af performance indikatorer for Koncernens forskellige aktivitetsområder kan imidlertid 

tilbagevise denne tese. Ovenfor er en figur hentet fra regnskabet for 2012. Af figuren fremgår resultat af 

primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) opgjort i mia.kr. og i procent. I 2012 bidrager fire ud af fem 

områder positivt til EBITDA performance målet. Tabene er i Energy Markets.  

I både 2011 og i 2012 er der faldende indtjening på handel med gas. Dertil kommer, at der tilbage i 

2006 og 2007 er foretaget store investeringer i tyske gaslagre. Udviklingen har imidlertid reduceret værdien 

af dette køb, og tabene indregnes i regnskab 2012. Dette er hovedårsagen til det negative finansielle 

resultat29.  

Figur 9 Årets resultat 

 

Udviklingen i årets resultat i årene fra 2003-2011 svinger fra 1½ mia. kr. til 5 mia. kr. Årets resultat hen over 

årene vidner om store udsving i udviklingen i Dongs evne til at tjene penge på aktiviteterne i koncernen. På 

den positive side tæller omkostningsreduktioner, og positive gevinster fra nye aktiviteter i form af oliefelter 

og vindmølleparker.  

Figur 10 Hovedtal 2003-2012 

 

Hovedtal for årets resultat følger ikke samme relative udvikling som hovedtal for nettoomsætning. De 

følgende afsnit om finansielle nøgletal vil give os en større indsigt i koncernens performance.  

                                                           
28

 Bilag 10 indeholder figur 8 i større udgave. 
29

  Dong Energy regnskab 2012 s. 17 
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3.3 Finansielle nøgletal 
Dong Energy har haft evnen til at vokse. Væksten i aktiviteter er firedoblet gennem de seneste ti år. 

Væksten er sket gennem opkøb og gennem investering i nye aktiviteter. Bestyrelse og ledelse har foretaget 

en række strategiske valg, der som en mellemstor spiller i et i stigende grad liberaliseret marked har 

indeholdt risici og muligheder.  

 

De finansielle nøgletal er en god metode til at se hvad virksomhedens finansielle standpunktskarakterer 

bliver. Performer ledelsen godt eller ikke. De finansielle nøgletal kan måle på virksomhedens rentabilitet, 

indtjeningsevne og soliditet. I dette projekt har vi valgt at kalkulere på følgende fem nøgletal, som er: 

 Afkastningsgrad 

 Overskudsgrad 

 Omsætningshastighed 

 Egenkapitalens forrentning 

 Soliditetsgrad 

Afkastningsgrad viser evnen til at forrente en investeret kapital30. Afkastningsgrad måler afkastet til 

indskydere af kapital uafhængigt af kapitalstrukturen og skatteforholdene. I dette afsnit anvendes DONG’s 

finansielle nøgletal for ”afkast af investeret kapital (ROCE)” 31. 

Afkastningsgrad er 
                                 

                                
 

 

Afkastningsgrad kan med DuPont pyramidens systematik32 dekomponeres i overskudsgrad og 

omsætningshastighed.  

Overskudsgrad er 
                                 

              
 

Omsætningshastighed er 
              

                                
 

Egenkapitalens forrentning måler ejerens forrentning. Det er 
                                   33

                                    
 

Soliditeten er evnen til at bære tab, og den måles med nøgletallet soliditetsgrad.  

Soliditetsgraden er 
           

       
 

                                                           
30

Jensen, Jens Ocksen (2011): Økonomistyring og budgettering, Academica. 
31

Dong Energy regnskab 2012, note definition s. 52. Justeret resultat af primær drift er EBIT korrigeret for 
kulbrinteskat tillagt resultat af associerede virksomheder og med fradrag af hensatte forpligtelser.  
32

Elling, Hansen og Sørensen (1998 s. 65): Strategisk regnskabsanalyse, forlaget FSR, Thomson Information A/S.  
33

Anvendt årets resultat.  



 Side 16 
Beldam & Pedersen (2013): Erhvervsøkonomisk perspektiv på Dong Energys vindkraft, HD 1.del, AAU 

Figur 11 Afkastningsgrad skema 

 

Figur 12 Afkastningsgrad søjlediagram 

 

Afkastningsgrader på mere end 8 vurderes som rimelige. For at DONG er en fordelagtig investering, så skal 

afkastet ses i lyset af markedsrenten og en estimeret risikorente. Markedsrenten er for eksempel 

obligationsrenten, der i denne periode er et sted mellem 3½ og 4½. Afkastningsgraden skal således være lig 

med eller bedre end summen af markedsrenten og den estimerede risikorente for Dong Energy. Med det 

som vurderingsgrundlag, så ser afkastningsgraden ud til at have et fint niveau i 2008 og i 2010. 

Isoleret set er afkastningsgraden for lav i 2009, 2011 og 2012. Den negative afkastningsgrad i 2012 er alt 

andet end økonomisk tilfredsstillende. Tabet forbundet med satsning på vækst på de udenlandske 

gasmarkeder er årsag til tabene i 2011 og i 2012. Der er i begge årene en ringere indtjening på gas, og der 

afskrives i 2012 på tyske gaslagres værditab som følge af ny lovgivning og ny teknologi, der begge resulterer 

i færre krav til tyske gaslagre34.  

Figur 13 Soliditetsgrad 

 

Soliditetsgrad fortæller om koncernens evne til at betale gæld til kreditorer. Det er vores vurdering, at en 

soliditetsgrad på 50 procent er passende for et foretagende som DONG Energy. Ved en soliditetsgrad på 50 

procent kan koncernen miste halvdelen af aktiverne uden at det giver problemer for kreditorerne. Tabellen 

ovenfor viser, at soliditetsgraden er faldet fra et niveau på mere end 50 procent til et niveau på 31 procent i 

2012. I 2012 skal kreditorerne være opmærksomme, fordi de kan have et problem hvis koncernen mister 

mindre end en tredjedel af aktiverne.  

                                                           
34

 DONG Energy regnskab 2012, s.18 
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I et tidligere erhvervsøkonomisk projekt35 viste vi, at Sanistål teknisk set var insolvente i et af årene. Dette 

er ikke tilfældet for Dong Energy. Men vi vil anbefale, at der sættes ind for at forbedre soliditetsgraden.  

3.4 Grønne nøgletal 
Strategianalysen har tidligere bidraget til den konklusion, at Dong Energy er sat i verden for andet og mere 

end at give finansielt afkast og producere energi. Koncernen har ligeledes et samfundsmæssigt ansvar for 

klima og miljø. Her er grønne nøgletal et afgørende supplement til mere traditionelle regnskabsmæssige 

hovedtal og finansielle nøgletal.  

 Et grønt nøgletal om udledning af kuldioxid pr. energienhed =  CO2/kWh 

Vi har valgt at sætte fokus på et grønt nøgletal, som særligt afgørende. Det er det velkendte klimanøgletal 

som angiver mængden af udledt kuldioxid pr. energienhed. I 2012 udleder DONG Energy 443 g CO2 pr. kWh. 

Nedenfor ses udviklingen i dette grønne nøgletal siden 2006. Som det ses af grafen, så har DONG Energy 

arbejdet med dette grønne resultatmål i en årrække. Målene har været sat ambitiøst, og der har været fuld 

skrue på indsatsen, som blandt andet resultererede i at de ambitiøse mål ikke bare er nået, men at de er 

mere end nået. Det er officiel dansk strategi, at Danmark ønsker at demonstrere, at ambitiøse klimamål er 

mulige at indfri.  

Figur 14 Grønne nøgletal
36

 

 

Forretningsudviklingen i Dong Energy drives også frem med andre supplerende nøgletal for grøn energi. 

Koncernens markedsandel af offshore vindkraften er 38 procent. Ved udgangen af 2012 er der installeret 

en vindkapacitet på 1,7 GW37. Og der er opsat mål for at reducere omkostningerne, så de bliver lavere end 

100 euro pr. MWh i 2020. Andre grønne nøgletals mål i 2020 er:  

 reduktion af CO2 udledningen til 260 g CO2 pr. kWh 

 grøn el- og varmeproduktion udgør 50 procent 

 installeret en vindkapacitet på 6,5 GW 

                                                           
35

 Beldam, Kalsgaard og Pedersen: ”Sanistål – omverden, optimering, strategi og nøgletal”, Eksamensprojekt i faget 
erhvervsøkonomi, 2012.  
36

 Bilag 11 indeholder figur 14 i større udgave. 
37

 Dong Energy regnskab 2012, s.8 
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3.5 Delkonklusion regnskabsanalysen 
Dong Energy er et selskab, der ekspanderer hen gennem årene i de seneste ti år. Aktiviteterne i koncernen 

stiger med mere end en faktor 4. Perioden fra 2010-2012 er karakteriseret ved en faldende bundlinje. I 

2012 er bundlinjen rød, og årets resultat er minus 4 mia. kr.  

Den uheldige finansielle udvikling er ikke afledt af en overmodig og overambitiøs satsning på vindmøller og 

høje CO2 reduktionsmål. Vindkraften er ikke det finansielle problem. En årsag til tab vedrører investeringer i 

vækst på udenlandske markeder. En hovedårsag til det negative resultat i 2012 er indregning af tab på 

udenlandske gaslagre, og lavere indtjening ved handel med gas.  

Afkastningsgrader på mere end 8 vurderes som rimelige. Isoleret set er afkastningsgraden for lav i 2009, 

2011 og 2012. Den negative afkastningsgrad i 2012 er alt andet end økonomisk tilfredsstillende. 

Soliditetsgraden er i 2012 på 31 procent. Vi vil anbefale, at der sættes ind for at forbedre soliditetsgraden.  

Dong Energy skal mere end at give finansielt afkast og producere energi. De har et samfundsmæssigt ansvar 

for klima og miljø. Med det grønne nøgletal for udledning af kuldioxid pr. energienhed, så kan de ambitiøse 

mål og de imponerende resultater aflæses i hårde data. I 2012 udleder DONG Energy 443 g CO2 pr. kWh.  

Netop fordi Dong Energy satser på en grøn energistrategi, så er det en god case i et afgangsprojekt med 

dette tema. Koncernen er en husmand mellem store spillere i energisektoren. Dong Energy satser på en 

rolle som markedsledende indenfor offshore vindkraft. Her har koncernen en markedsandel på 38 % i 

Europa. Ved udgangen af 2012 har DONG Energy installeret en vindkapacitet på 1,7 GW38. 

  

                                                           
38
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Kapitel 4 Innovation og investering i offshore vindparker 

4.1 Innovation og vækst 
Interessenter har et valg. Bestyrelsen og ledelsen kan investere i forskellige udviklinger. Vindparker er et 

valg blandt flere mulige. Er dette valg fordelagtig? Her beskrives indledningsvist to scenarier. Scenarie 1 er 

eksisterende teknologi på nye markeder. Scenarie 2 er ny teknologi på eksisterende markeder.  

Scenarie 1: Dong Energy har lange traditioner for at teknologiudvikle, efterforske, producere, distribuere og 

sælge energi produceret ved hjælp af fossile brændsler. Det er en kernekompetence hos Dong. Og netop 

den globale konkurrence og liberaliseringstiltag i EU øger markedspresset på at koncentrere sig om 

kerneområder, og øge effektiviteten39. Dong Energy vælger med en stor del af indsatsen i koncernen, at 

tage de eksisterende teknologier, og ekspandere dem ved at øge nettet til distribution til og fra andre lande 

i Nordeuropa. Og der investeres i de aktiver, der anses for nødvendige for at få adgang til nye markeder.   

Figur 15 Nyt marked Figur 16 Ny teknologi 

  

Scenarie 2: Dong Energy kan vælge at investere i innovation af ny teknologi. De kan vælge at ekspandere 

ved at satse på udvikling af ny vedvarende energi i form af offshore vindparker. Med farvevalget i figuren 

ovenfor indikeres det, at scenarie 1 er at gå ind i flammernes hav inde i det ”røde ocean”. Scenarie 1 er 

godt for forbrugerne, der opnår mere med mindre. Scenarie 2 er i bedste fald at gå ind i et blåt ocean. I den 

tidlige satsning på offshore vindenergi, så har Dong Energy sikret sig en markedsledende position på 

offshore vindparker.  

Begge scenarier: Dong Energy har valgt at satse på det hele. Som vi så i regnskabsanalysen, så er et grønt 

nøgletal udledningen af kuldioxid pr. energienhed. En reduktion af udledt kuldioxid pr. enhed kan ske ved 

at effektivisere kraftværkernes virkningsgrad. Den midterste figur40 nedenfor illustrerer, at udledningen på 

verdensplan kan reduceres med 30 procent, hvis alle anvendte kraftværker med samme lave virkningsgrad.  

Figur 17 Vindmøller
41

  Figur 18 Virkningsgrad
42

 Figur 19 El fra vind og El forbrug
43

 

                                 

                                                           
39

 Lynggaard, Peter: ”Driftsøkonomi”, kapitel om innovation, s.481 
40

 DONG Ansvarlighedsrapport 2006, s. 10 
41

 Bilag 12 indeholder figur 17i større udgave. 
42

 Bilag 13 indeholder figur 18 i større udgave. 
43

 Bilag 14 indeholder figur 19 i større udgave. 
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Begge scenarier fortsat: Den første figur44 ovenfor illustrerer, at udviklingen i vindmølle teknologien er nået 

langt, og i 2006 er kapaciteten af en vindmølle et hundrede gange større end en vindmølles kapacitet i 

1980. Den sidste graf45 illustrerer med den mørkeste farve vindproduktionen og med den lysere farve 

forbruget af el. Gabet mellem den mørke og lyse farve skal løses, og det er her Dong Energys logik, at det 

bedst løses ved at lave et partnerskab mellem den termiske og den vedvarende energiproduktion46.  

Teoretisk set giver det god mening, at satse på begge scenarier, og at investere stort i et blåt ocean med 

offshore vindparker. Det er en samfundsmæssig ansvarlig eksekvering. Og i et teoretisk vækstperspektiv er 

det en god differentieringsstrategi. I det næste afsnit regnes på afkastet ved en offshore vindpark.  

4.2 Investeringsteori 
En investeringskalkule er en beregning af, om investeringen er fordelagtig. I erhvervsøkonomien sondrer vi 

mellem absolut og relativ fordelagtighed. Ved vurderinger af investeringer, så fortæller fundamentalprincip 

1 om absolut fordelagtighed, og fundamentalprincip 2 om relativ fordelagtighed.  

Den følgende investeringskalkule vil afgøre om investeringen er absolut fordelagtig jf. læresætningen om 

fundamentalprincip I: Investeringen er fordelagtig, når nutidsværdien af de fremtidige betalinger er større 

end investeringsudgiften. 

Den erhvervsøkonomiske definition på en investering er, at det er ”en sammenhørende betalingsrække, 

hvor udbetalingerne kommer før indbetalingerne”47. Den store udbetaling ved et offshore vindpark projekt 

er anlægsudgifter i starten, og løbende indbetalinger er indtægter fra salg af el. Udover betalingerne, så 

indeholder en investering et tidsaspekt og et risikoaspekt.  

Investeringskalkulen for en vindpark skal indeholde data for: 

 Investeringens anlægsudbetalinger 

 Nettodriftsindbetalinger 

 Scrapværdi 

 Levetid 

 Risici 
 

Anlægsudbetalinger for vindparker indeholder en række udbetalinger i starten af projektet. Der er 

udbetalinger til vindmøller, fundamenter, turbiner, elektrisk infrastruktur frem til transformerstationen, 

nettilslutning, og installationsskibe48. Det er vores vurdering, at data for de her anlægsudgifter fastlægges 

hos Dong ved hjælp af kvalificerede skøn, der bygger på historiske data, analyser af den aktuelle 

markedssituation, og i specifikke tilfælde på indgåede aftaler med underleverandører.  

Nettoindbetalinger er indtægter fra salg af el, og mindre løbende udgifter til drift. Kapacitet, vejrforhold, 

driftsforstyrrelser, aftaler, politik og markedsprisen på el er parametre, der er forbundet med estimeringen 

af nettoindbetalingerne. En investeringskalkule udarbejdes for investeringens levetid. Når den fastsatte 

tidsperiode slutter, så opnås en ekstra indbetaling svarende til et estimat af havmølleparkens scrapværdi.  

                                                           
44

 Dong Ansvarlighedsrapport 2006, s. 23 
45

 Dong Ansvarlighedsrapport 2006, s. 9 
46

 Dong Ansvarlighedsrapport 2006. 
47

 Side 9 i Lynggaards bog om investering og finansiering 
48

 Ernst & Young 2010, s. 4 
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Tidsaspektet i en investering skal håndteres, netop fordi værdien af 600 mio. kr. i 2030 er forskellig fra 

værdien af 600 mio. kr. i 2015. Investeringskalkulen indeholder 4 metoder49 til håndtering heraf. 

Kapitalværdimetoden50 er den mest udbredte51. I metoden omregnes fremtidige betalinger til en 

nutidsværdi ved hjælp af en rente fastsat efter det krav til afkast, der modsvarer investorernes vurdering af 

projektets risici. Investeringen er fordelagtig, hvis summen af betalingernes nutidsværdi er positiv52. 

Risikoaspektet i havmølleparker afhænger af politik, branche, teknologi og natur53. Rammevilkårene er 

politisk regulerede. I branchen er der få aktører, der leverer havmøller, turbiner og installationsskibe. 

Naturkræfter og teknologi for offshore vindparker indeholder risici. Risici skal indgå i investeringskalkulen. 

4.3 Investeringskalkule for en Offshore vindpark  
I det følgende opstilles et forenklet regnestykke for en vindpark. Helt enkelt opstillet anvender 

investeringskalkulen følgende data:  

 Anlægsinvestering    12,5 mia. kr. 54 

 Elproduktion    2,2 TWh pr. år55 

 Driftsomkostninger    ca. 0,5 mia. kr. i gns. pr. år56 

 Garanteret elpris    1 kr. pr. KWh for de første 30 TWh57 

 Markedselprisen    0,5 kr. pr. KWh58 

 Kalkulationsrente    10 procent59 

 Investeringens levetid   25 år 

 Scrapværdi   0,7 mia. kr. 
 

Vindparken kræver en stor udbetaling på 12,5 mia. kr., og løbende årlige udbetalinger på ca. 0,5 mia. kr. i 

gns. pr. år.60. I retur fås en årlig elproduktion på 2,2 TWh pr. år. Forudsætningerne er en forenklet udgave af 

offentligt tilgængelige informationer. Den største inspirationskilde til de valgte data er Deloittes business 

case, der er udarbejdet i forberedelsen af udbuddet af havmølleparken ved Krieger61. 

                                                           
49

 Udover kapitalværdimetoden, er det annuitetsmetoden, tilbagebetalingsmetoden og den interne rentefods 
metode. Annuitetsmetoden beregner den gennemsnitlige nettodriftsindbetaling pr. periode i investeringens levetid. 
Tilbagebetalingsmetoden kalkulerer den tid, det tager at tilbagebetale anskaffelsen. Den interne rentefods metode 
stiller investeringens forventede afkast op i mod investorernes krav til afkast.  
50

 Kapitalværdimetoden kaldes også Net Present Value (NPV), NPV metoden og nutidsværdi metoden.  
51

 Side 74 i rapport fra Deloitte, der beskrives i rapporten af størstedelen af de interviewede potentielle 
investorer i havmølleparker bygger på en NPV-model.  
52

 Side 25, fundamentalprincip 1 i Lynggaards bog om investering og finansiering.  
53

 Geofysiske forhold. 
54

 I 2013 priser. Anlægsinvesteringen er fordelt over flere år.  
55

 Estimat 2,2 TWh.   
56

 I 2013 priser.    
57

 I 2013 priser.  
58

 I 2008 priser er det 432 kr. pr. MWh, som er fastsat til 50 øre pr. KWh i 2013 priser.  
59

 Rente er summen af: Risikofri rente 3,5 %, markedsrisikopræmie 5 % og projektspecifik risiko 1,5 %. 
60

 2010 priser er omregnet til 2013 priser. Et prisindeks 100 i 2010, og et prisindeks 106,5 i 2013.    
61

 Deloitte 2011. 
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Figur 20 Nettobetalinger skema
62

 

 

Figur 21 Nettobetalinger graf 

 

Figur 22 Nutidsværdi
63

 

 

 

Summen af nutidsværdien af nettobetalingerne er 58 mio. kr.  

Investeringen er således absolut fordelagtig jf. fundamentalprincip I.  

Afkastet i offshore vindparken er højere end den gennemsnitlige afkastningsgrad i DONG Energy i årene 

2007-2011. Investeringer i offshore vindparker har været forbundet med overnormal profit ifølge business 

cases evalueret af eksterne konsulentfirmaer64.  

4.4 Delkonklusion innovation og investering i offshore vindparker 
I et teoretisk vækstperspektiv er satsningen på at investere i offshore vindparker en god 

differentieringsstrategi, der giver adgang til et blåt ocean. Det er vækst gennem innovation af ny teknologi 

på eksisterende markeder. Investeringen er absolut fordelagtig jf. fundamentalprincip 1. Investering i 

offshore vindparker giver et højere afkast end investering i alternativer.  

 

  

                                                           
62

 Bilag 15 indeholder figur 20 i større udgave. 
63

 Bilag 16 indeholder figur 22 i større udgave. 
64

 Deloitte 2011, Ernst & Young 2010. 
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Kapitel 5 Kriegers Flak optimering af pris og mængde 
Markedet for etablering af havvindemølleparker og dermed levering af havvindmølle-el er karakteriseret af 
nogle delelementer som; udbud af havmølleparker, størrelsen på investeringen og projektet, stor aktivitet 
på det britiske marked samt ubalance i værdikæden(leverandør monopol). 

5.1 Marked for havvindmølleparker  
Havbunden omkring nationalstaterne er hovedsageligt offentlig ejendom og udbuddet af havmølleparker 
styres dermed mere centralt, end det er tilfældet for landmøller. Udbuddet er derfor afhængigt af 

nationale reguleringer, tildelingsprocedurer og politiske planer for udbygningen. Eksempelvis er processen i 
Danmark på grund af singlesite-udbudsmodellen defineret ved ad hoc-udbud fastsat af politiske 
målsætninger om at udbygge kapaciteten65, mens lande med en åben dør-model som Tyskland og Sverige 
er afhængige af at skabe så gode rammevilkår, at de politiske udbygningsmålsætninger nås.66 

En havmøllepark er et så omfattende projekt og en så stor investering, at ejerskabet i konstruktions- og 
driftsfasen i stigende grad er forbeholdt store selskaber, hvoraf langt størstedelen udgøres af 

energiselskaber.  Energiselskabernes efterspørgsel efter havmølleparker er drevet af det økonomiske 
afkast, et havmølleprojekt indebærer, af strategiske overvejelser om markedspositionering og af 
energiselskabets tilgængelige ressourcer i form af kapital og arbejdskraft. Energiselskaber som DONG, RWE, 

Centrica, SSE og Statkraft stort har stort set nået deres 2020-målsætninger for installeret 
havmøllekapacitet. Vattenfall, Iberdrola, Eneco og E.ON kunne have et overskud i deres portefølje til at 
engagere sig i yderligere havmølleprojekter. Energiselskaberne er meget aktive på det britiske marked. Den 
britiske Runde III-udbygning67 var en så markant udbygning, at efterspørgslen efter havmøllearealer blandt 

en stor del af energiselskaberne er blevet mættet. Mindre markeder som det danske skal derfor 
repræsentere en relativt mere attraktiv investering for energiselskaberne, for at energiselskaberne skal 

flytte deres fokus til andet end det britiske marked.68 

Der kan dog nævnes to årsager til, at energiselskaberne potentielt vil byde på andre markeder end det 

britiske før 2020:  

1. En stærk interesse i hjemmemarkedet. Dette har man for eksempel set i forhold til Dong Energy i 
Danmark, EDF i Frankrig og Iberdrola i Spanien. Dong Energy er også statsligt ejet og der vil derfor være 
overlappende interesser. 

2. En balanceret portefølje. Det er forbundet med en øget risiko at binde sine investeringer op på et enkelt 

marked. Nuværende forhandlinger om Storbritanniens støttesystem understeger for energiselskaberne 
risikoen ved en for markant afhængighed af ét marked. 

                                                           

65 En feed-in tariff er en politisk mekanisme designet til at fremme investeringer i vedvarende energi. FIT 
tilbyder langtidskontrakter til producenter af vedvarende energi, typisk i forhold til 
produktionsomkostningerne ved den vedvarende energiteknologi. Teknologier såsom vindkraft tilbydes 
typisk en lavere pris per kWh end solkraft og bølgekraft, som typisk er dyrere at producerer. Feed-in tariffer 
inkluderer ofte en mekanisme, der nedsætter tariffen over tid, det gøres for at motivere til 
omkostningsreduktioner. Målet med feed-in tariffer er at kompensere producenter af vedvarende energi 
for de øgede produktionsomkostninger ved produktionsformen, således at der sikres motivation for 
investeringer i vedvarende energi. 

66  Deloitte; Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. 
Klima- og Energiministeriet  28. april 2011. s 56-59. 
67

 Målet er, at Storbritannien skal være verdens førende nation inden for havvindmøller - på trods af den 
økonomiske krise. http://ing.dk/artikel/massiv-udbygning-skal-gore-storbritannien-forende-inden-havvind-
109714 
68 Deloitte s. 59 ff. 
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Særligt tre faktorer kan siges at have en direkte effekt på energiselskabernes efterspørgsel: (1) 

tilgængelighed af kapital, (2) ubalancer i værdikæden og (3) nye markeder for havmølleinvesteringer ud 

over de europæiske.  

I forhold til tilgængeligheden af kapital har man de senere år kunnet se, at pensionsfonde og olie- og 
gasselskaber i højere grad er blevet interesseret i havmølleinvesteringer. I forhold til nye markeder er der 
en forventning om, at specielt Kina vil udbygge massivt. Der forventes også at ske en udbygning i 
Nordamerika, omend i noget mindre grad. 

For de potentielle markeder gælder, at de højst sandsynligt vil blive opsøgt og udbygget af lokale aktører. 
Det kan dog forventes, at der vil komme flere krydseffekter mellem Europa og Nordamerika i forhold til 

forsyningskæden. Dette har man for eksempel set på området for landmøller, hvilket også har ført til øget 
konkurrence i forsyningskæden.69 Dermed en mulighed på sigt at bringe omkostningerne ned både de 
variable og de totale. 

I forhold til selve den pris Dong Energy vil kunne få for sin el fra Kriegers Flak, så er den afhængig af de 
subsidier der tilbydes fra den danske stat i en afgrænset perioden på 14 år der svarer til 30 TWh.70 Der er 
tale om et tilskud oven i markedsprisen på elektricitet. Hertil tillægges omkostningerne til nettilslutning og 
transformerstationer, som afholdes af Energinet.dk. Samlet set ydes derfor et tilskud på 11,9 mia.kr, til den 
samlede elproduktion ved Kriegers Flak. 71 Som situationen er for Kriegers Flak, er det en af de få sites, der 
skal etableres for at nå målsætningerne frem mod 2020.  
 
Det betyder, at Dong Energy opererer på et marked, der er karakteriseret ved få konkurrenter grundet 
udbudskonkurrencen fra blandt andet Storbritannien. Varen er homogen og konkurrencen for danske 
havvindmølleparker er ufuldkommen. Derfor kunne man argumentere for at Dong Energy på dette felt 
befinder sig på et oligopol marked, men der også faktorer i markedet, som tyder på monopol, idet der ikke 
er den store interesse fra andre energiselskaber for at byde ind her, hvilket både har været tilfældet for 
Kriegers Flak og Anholt. Noget der blandt andet skyldes den måde felterne udbydes på i Danmark. 
 

Figur 23 Markedsformer
72

 

 

Markedet73 spiller en rolle i forhold til under hvilke forhold der prismængdeoptimeres. Der kan dybest set 

være tale om det heterogene marked og det homogene marked. På det heterogene marked har køberen 

ikke noget forhold til, hvem der udbyder varerne, men her er der tit tale om, at de køber til lavest mulig 

pris. Derfor er pris givet ude fra, så det eneste man kan regulere på her, er mængden. På dette marked vil 

                                                           
69 Deloitte. s. 59-61. 
70 Deloitte. s. 64-65. 
71 Deloitte. s. 87-88. 
72 Skemaet er en gengivelse af Figur 11.3 i Peter Lynggaard, Driftsøkonomi 
73

 For en gennemgang af markedsformerne og deres karakteristika se bilag 4. 
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virksomhederne oftest være mængdetilpasser. .På det heterogene marked er det lige modsat, der har 

køber præferencer overfor varerne eller udbyderne. Man siger også at der er synlige forskelle på varen, og 

det behøver ikke være måden det er produceret på, men kan være emballagen, service eller rådgivning. På 

det heterogene marked er det som ofte prisen virksomhederne kan regulere74. 

Ved en optimering af mængde og pris er der grundlæggende tre metoder der gør sig gældende.  

Totalmetoden: 

Her sammenligner man totaltal, dvs. kr. pr. tidsenhed. Gevinsten beregnes ved at sige omsætning minus 

variable omkostninger. Den værdi af den producerede mængde der giver det bedste dækningsbidrag og 

gevinst er det optimale.  

Gennemsnitsmetoden: 

Bliver brugt når der er datamateriale der består af kr. pr enhed. Grundoplysningerne er derfor givet i 

salgspris for totale gennemsnitsomkostninger og for variable gennemsnitsomkostninger. Det handler her 

om at bestemme maksimal dækningsbidrag for en tidsperiode og ikke pr. stk. Man kan her aldrig planlægge 

ud fra gevinsten da det er gennemsnitsomkostninger der er blevet brugt til betragtningen. 

Grænseomsætningsmetoden: 

Merindtægten angives som meromsætning pr. ekstra solgt enhed og meromkostningerne som 

meromkostninger pr. ekstra produceret enhed. De kaldes også grænseomsætning og grænseomkostninger. 

Og kaldet groms og gromk og er begge størrelser med kr. pr. enhed. Man finder her optimum hvor groms 

og gromk mødes. 

 

5.1.1 Prismængdeoptimering på Kriegers Flak  
Antager vi først, at Dong Energy befinder sig på et monopol marked for havvindmølleparker i Danmark. Vil 

vi kunne anvende grænseomsætningsmetoden til at bestemme en optimal pris for el fra Kriegers Flak og 

derefter se på, hvad der sker i forhold til at modtage subsidier fra Staten. 

For at lave denne beregning har vi anvendt tilgængeligt materiale fra Deloittes undersøgelse af Kriegers 

Flak mv. Tallene er alt andet lige tal og er desuden simplificeret og også estimeret ud fra tal på 

havvindmølleparken ved Anholt. Vi har fundet følgende forudsætninger. 

                                                           
74 Driftsøkonomi – Peter Lynggaard s. 291 
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Figur 24 Forudsætninger for Kriegers Flak 

 

Disse forudsætninger anvendes i vores beregning af den optimale pris og mængde på Kriegers Flak. 

Figur 25 Pris og mængde ligning 
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Figur 26 Prismængdeoptimering graf 

 

Ved en optimering med disse forudsætninger får vi en prisenhed på 74 og en mængdeenhed på 58075. Er 

dette en for lille mængde i forhold til de mål Staten har for blandt andet reducering af CO2 kan de evt. 

vælge at anvende subsidier for at få leveret en større mængde. En beregning der viser denne mekanisme vil 

vi gennemgå i nedenstående. 

5.1.2 Prismængdeoptimering og subsider 
Ser man på en optimering hvor der anvendes subsidier får vi følgende resultat for en subsidieenhed på 5. 

Prisafsætningsfunktionen og dermed også GROMS får en ny skæring med y-aksen.76 

                                                           
75 For den fulde grafiske og matematiske gennemgang og beregning se bilag 5. 
76

 Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 353. 
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Figur 27 Pris mængde ligning 
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Figur 28 Subsidier 

 

Der tillægges således 5 til skæringen med y-aksen. Den nye mængde med beregnes til 630 og prisen bliver 

76,5.77 Der kan således ved hjælp af subsidier ændres på produktionsmængden. Dette kan også betyde 

højere priser som vi ser i tilfældet her.78 Priser der ligger 3,4 % over den optimale pris uden subsidier. Dette 

kunne man alt andet lige sætte lige med en overnormal profit på 3,4 %. Hvilket under fuldkommen 

konkurrence vil betyde at konkurrenterne vil forsøge at trænge ind på markedet og derved konkurrerer den 

overnormale profit væk igen.  

5.2 Den knækkede prisafsætningsfunktion 
For at undersøgemuligheden for at Dong Energy med havvindmøllefelterne befinder sig på en 

oligopol/duopol marked i Danmark. Kan det være relevant med en nærmere undersøgelse af en af de mest 

karakteristiske kendetegn ved oligopol, nemlig den knækkede prisafsætningsfunktion. 

Men kan kende denne situation på at der er Én vare, ét marked og én pris, men forskellige priselasticiteter 

ved hhv. prisstigning og –fald. Dvs. afsætningsfunktionen har to delfunktioner. Den knækkede 

prisafsætningsfunktion bygger på forventninger om en asymmetrisk konkurrentreaktion. Sætter man prisen 

op, forventes konkurrenterne ikke at følge med op, men sætter man prisen ned, antages de at følge med 

ned. Derfor bliver priselasticiteten forskellig ved prisforhøjelse og prisnedsættelse.79 I nedenstående ses et 

eksempel på en knækket prisafsætningskurve. 

                                                           
77

 Den fulde grafiske og matematiske gennemgang se bilag 6. 
78

 Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 353. 
79

 Se Bilag 7 vedrørende elasticiteter.  
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Figur 29 En knækket prisafsætningsfunktion 
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For Dong Energys vedkommende på det danske marked og dermed i forhold til Kriegers Flak, er der dog 

ikke tale om hverken oligopol eller duopol. Der er ingen konkurrenter, der byder ind på udbuddet af feltet 

og dermed er der ingen ændring i konkurrenternes pris ved ændringer i Dong Energys priser på levering af 

havvindmølle-el. Dette sammenholdt med de markedsforudsætninger vi har set i ovenstående leder til at 

Dong Energy alt andet lige operer på et monopollignende marked i Danmark. 

5.3 Delkonklusion Kriegers Flak optimering af pris og mængde 
Dong Energy er på havvindemølleområdet i Danmark stort set alene om at byde ind på de udbudte felter. 
Dette skyldes blandt andet den måde felterne udbydes på med det forudsætninger der stilles op af den 
danske stat. De væsentligste mekanismer der spiller ind på prismængdeoptimeringen og i sidste ende de 

priser Dong Energy kan tilbyde staten/forbrugerne er først og fremmest den udbudsform, der betyder at 

der udbydes en bestemt mængde af staten. Som Dong Energy eller deres konkurrenter kan byde ind på at 
levere. Det britiske marked for havvindmølleparker har i de seneste år været præget af meget gunstige 
forhold for energiselskaberne og de har således fået deres ordrebøger godt fyldt op i de senere år. 

Det danske marked er ikke så attraktivt som det britiske og derfor er der her andre hensyn, der spiller ind 

for et energiselskabs villighed til at etablere havvindmøllefelter her. Dette er blandt andet hensynet til at få 
spredt sine risici. Dette giver sig mest udslag i en interesse for energiselskabernes respektive 
hjemmemarkeder, da en del af dem også som Dong Energy er til dels statsejet.  

Den manglende konkurrence på det danske marked giver et monopol lignende marked for Dong Energy på 
havvindmølleområdet. Derfor vil de betingelser, de optimere inden for alt andet lige med betingelserne for 
et monopol. Dog med det in mente at staten er villig til at give subsidier for at få etableret 

havvindmøllefelter, der levere en mængde vedvarende energi, som kan være med til at dække behovet for 
at leve op til målsætningerne for reduktion af CO2.  

En af de væsentligste risici ved at fastsætte mængden på forhånd kan være, at priserne kan ende med at 

blive væsentlig højere, end ved et udbud uden restriktioner andet end en evt. garantipris.  Omvendt vil 
prisregulering kunne resultere i, at der etableres mere/mindre kapacitet, end der er behov for, hvis prisen 

på forhånd sættes for højt/lavt. For at sikremængden anvendes subsidier, der sammen med en større 
mængde også giver en større pris pr. mængde enhed. Dette giver alt andet lige en overnormal profit der i 
vores eksempel ligger på 3,4 %. Dette vil under normale omstændigheder betyde, at konkurrenter til Dong 
Energy vil være interesseret i, at komme ind på det danske marked, men som vi har set, er der andre 
markeder, som er endnu mere lukrative og derfor kniber det med at tiltrække flere bud på felterne til trods 
for disse forhold. Som situationen er i Danmark i øjeblikket, skal der kun etableres få sites for at nå 
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målsætningerne frem mod 2020. Men hvis der i fremtiden skal ske en betydelig forøgelse af 

udbygningstakten i Danmark og etableres mange nye havmølleparker på kort tid, kan det være relevant at 

overveje en udbudstype som kendes fra Storbritannien. 
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Kapitel 6 Konklusion 
Erhvervsøkonomisk perspektiv på Dong Energys vindkraft er leveret gennem en strategianalyse af Dong 

Energys eksterne forhold via en PESTEL analyse, gennem en regnskabsanalyse, en investeringskalkule og en 

markedsanalyse med en prismængdeoptimerings beregning.  

Regnskabet for 2012 indeholder meget utilfredsstillende økonomiske resultater for Dong Energy. Der er 

røde tal på bundlinjen med et minus på 4 mia. kr. i årets resultat i 2012, afkastningsgraderne er for lave i 

2009, 2011 og i 2012. Soliditetsgraden på 31 procent i 2012 er på et kritisk niveau. I regnskabsanalysen 

nedbrydes de finansielle hovedtal på aktiviteter, og det fremgår heraf, at satsningen på vindkraft udgør en 

del af løsningen og ikke en del af problemet.  

Dong Energys strategi for vindkraft er en økonomisk rentabel og økonomisk offensiv vækststrategi. Dong 

Energy stilles overfor krav til levering af en økonomisk rentabel produktion af energi, der samtidig bidrager 

til opnåelse af ambitiøse samfundsmæssige mål om klima og miljø. Vores strategianalyse viser, at 

satsningen på vindkraft er et svar på mange af de udfordringer Dong Energy står overfor.  Satsningen kan 

være svaret på de samfundsmæssige klimakrav fra staten om reduktion af CO2 udledning forbundet med 

produktion af energi.  

Satsningen på at investere i offshore vindmølleparker er i et teoretisk vækstperspektiv en god 

differentieringsstrategi. Det har i årene fra 2006-2012 givet adgang til et blåt ocean.  Væksten er sket 

gennem innovation af ny teknologi på eksisterende markeder. I dag er investering i havmølleparker 

forbundet med absolut fordelagtighed jf. fundamentalprincip 1. Og investeringen er også relativt 

fordelagtig. I dag er der en overnormal profit på ca. 2 procent på vindkraftparker til havs.  

Og på sigt bliver det blå ocean mere rødt også for vedvarende energi og vindkraft. I relationen mellem 

landjordsfelter og havmølleparker, så kan havmøllerne producere langt større mængder energi. På sigt er 

der store perspektiver i at være bedst og størst til at håndtere rentable offshore vindkraft anlæg. Dong 

Energy satser på at være markedsledende. Og de satser på at tage lederskab for innovation af 

forretningsudvikling og konkurrence i værdikæden, så Dong Energy kan vedblive med at være 

markedsledende, når konkurrencen øges.  

På det danske marked for offshore vindmølleparker er Dong Energy stort set alene med at byde ind på de 

udbudte udviklingsfelter, hvilket blandt andet skyldes den måde hvorpå felterne udbydes af den danske 

stat og konkurrence fra det britiske marked, der næsten har mættet efterspørgslen efter felter. 

Dong Energy byder ind på det danske marked for at sprede sine risici og for at leve op til forpligtelser over 

for hjemmemarkedet. Denne manglende konkurrence giver et monopollignende marked for offshore 

vindmøllefelter i Danmark. Derfor er betingelserne for at optimere alt andet lige betingelserne for et 

monopol.  Der gives også subsidier i forbindelse med etablering af disse havvindmøllefelter for at sikre den 

leverede mængde vedvarende energi i forhold til målsætninger for reduktion af CO2. 

Fokus på at sikre den leverede mængde vedvarende energi risikerer at forhøje priserne, men prisregulering 

vil kunne resultere i at der etableres for meget eller for lidt kapacitet i forhold til behovet.  Subsidierne er 

med til at sikre den leverede mængde, men det betyder også en højere pris pr. leveret mængdeenhed. 

Dette giver alt andet lige en overnormal profit, som under normale omstændigheder betyder at 

konkurrenter vil finde det interessant at byde ind på markedet. At det ikke sker i øjeblikket skyldes andre 

markeders meget lukrative forhold. 

  



 Side 33 
Beldam & Pedersen (2013): Erhvervsøkonomisk perspektiv på Dong Energys vindkraft, HD 1.del, AAU 

Kapitel 7 Litteraturliste 
 
Elling, Hansen og Sørensen: Strategisk regnskabsanalyse, forlaget FSR, Thomson Information A/S, 1998. 
 
Jensen, Jens Ocksen: Økonomistyring og budgettering, Academica, 2011. 
 
Lynggaard, Peter: Driftsøkonomi, Handelshøjskolens forlag, 2008.  
 
Lynggaard, Peter: Investering og finansiering, Handelshøjskolens forlag, 2008. 
 
Lægaard, Jørgen og Vest Mikael: Strategi i vindervirksomheder, Jyllands-Postens forlag, 2007.   
 
Hjemmesider/artikler: 
 
http://www.energinet.dk/DA/OM-OS/Om-virksomheden/Sider/default.aspx 
 
http://www.ens.dk/da-DK/KlimaOgCO2/Allokeringsplaner/Sider/Forside.aspx 
 
http://www.kemin.dk/DA-
DK/KLIMAOGENERGIOGBYGNINGSPOLITIK/DANMARK/ENERGIAFTALER/Sider/Forside.aspx 
 
http://www.oecd.org/statistics/ 
  
http://wwwnordpoolpot.com/about-us/History 
www.vindenergi.dtu.dk 
 
http://ing.dk/artikel/massiv-udbygning-skal-gore-storbritannien-forende-inden-havvind-109714 
 
Rapporter: 
 
DONG Energy A/S, Ansvarlighedsrapport 2006. 
 
DONG Energy Regnskab 2006. 
 
DONG Energy Regnskab 2007. 
 
DONG Energy Regnskab 2010. 
 
DONG Energy Regnskab 2012. 
 
Ernst & Young: Tredjepartsvurdering af Anholt havmøllepark, konklusioner, Klima- og Energiministeriet, 
11.juni 2010.  
 
Deloitte; Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. 
Klima- og Energiministeriet, 28. april 2011 
 
Eksamensprojekter: 
 
Beldam, Kalsgaard og Pedersen: ”Sanistål – omverden, optimering, strategi og nøgletal”, Eksamensprojekt i 
faget erhvervsøkonomi, 2012. 

  

http://www.energinet.dk/DA/OM-OS/Om-virksomheden/Sider/default.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/KlimaOgCO2/Allokeringsplaner/Sider/Forside.aspx
http://www.kemin.dk/DA-DK/KLIMAOGENERGIOGBYGNINGSPOLITIK/DANMARK/ENERGIAFTALER/Sider/Forside.aspx
http://www.kemin.dk/DA-DK/KLIMAOGENERGIOGBYGNINGSPOLITIK/DANMARK/ENERGIAFTALER/Sider/Forside.aspx
http://www.oecd.org/statistics/
http://wwwnordpoolpot.com/about-us/History
http://www.vindenergi.dtu.dk/
http://ing.dk/artikel/massiv-udbygning-skal-gore-storbritannien-forende-inden-havvind-109714


 Side 34 
Beldam & Pedersen (2013): Erhvervsøkonomisk perspektiv på Dong Energys vindkraft, HD 1.del, AAU 

Bilag 1 Den nationale allokeringsplan (NAP) 

 
 

Den nationale allokeringsplan (NAP) er et centralt element i Danmarks forpligtelser om at reducere sine drivhusgasudledninger. 
NAP'en er i realiteten en nøje tilrettelæggelse af Danmarks klimaindsats for årene 2008-2012.

Mål 
Som led i denne vision arbejder Danmark på at reducere sine drivhusgasudledninger. I Kyoto-protokollen har Danmark forpligtet sig 
til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i perioden 2008-2012 med 21 pct. i forhold til niveauet i 1990. Danmarks korrigerede 
CO2-udledning er i 2010 faldet med over 23 pct. i forhold til 1990.  

  
Metode 
CO2-kvoter – et loft over udledningen 
I forlængelse af de forpligtelser, der følger af Kyoto-protokollen, blev der i 2005 i EU-regi oprettet et fælles CO2-kvotehandelssystem 
der officielt hedder European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme (EU ETS). 
  
Det er det første internationale handelssystem for CO2-udledningstilladelser. Ordningen gælder for samtlige 27 medlemslande og 
fra 2008 også EØS-landene (Island, Norge og Lichtenstein). Systemet omfatter over 10.000 af EU's mest energiintensive 
virksomheder, som tilsammen står for 40 pct. af EU’s samlede CO2-udledning. Omkring 380 danske produktionsenheder er omfattet 
af kvotereguleringen. 
  
Kvotehandelssystemet for handelsperioden 2008 - 2012 indebærer et loft for kvotemængden. Inden for dette loft kan der foregå 
handel med kvoter/kreditter.  
  
For hver handelsperiode skal EU-landene have godkendt nationale allokeringsplaner af EU-Kommissionen, hvori landets generelle 
klimaindsats og tildeling af kvoter er beskrevet. 
 
EU-landene har derudover en række andre rapporteringsforpligtelser overfor EU. 
  
CO2-kreditter – samarbejde med udlandet 
Udover handel med CO2-kvoter, giver Kyoto-protokollen adgang til at købe kreditter via klimaindsats i udlandet.  
  
I februar 2007 vedtog Danmark den såkaldte JI/CDM-strategi, der beskriver den planlagte danske klimaindsats i Østeuropa og i 
udviklingslandene. JI står for Joint Implementation, som omfatter projekter i de tidligere østblok-lande, og CDM for Clean 
Development Mechanism, som omfatter klimaprojekter i udviklingslande. 
  
EU angiver en begrænsning i brugen af kreditter i form af et kreditloft. Det sker for at sikre, at medlemslande og virksomheder kun 
anvender JI- og CDM-kreditter som supplement til nationale reduktioner. 
  
Kvoteordningen efter 2013? 
Kyoto-aftalen løber frem til 2012. Målet er, at der kommer en afløser for Kyoto-aftalen, og som danner rammen for den 
internationale klimapolitik fra 2013 og fremefter. 
  
EU har med vedtagelsen af sin klima- og energipakke i december 2008 allerede lagt sporet for EU efter 2012 - også i forhold til 
kvotehandelssystemet. Som noget nyt forsvinder de nationale allokeringsplaner som begreb fra 2013 og erstattes af en centralt 
fastsat, harmoniseret kvotetildeling. 
  
Klima- og energipakken udmønter de bindende mål, som blev opstillet af Det Europæiske Råd ved forårstopmødet i marts 2007 om 
bekæmpelse af klimaændringer og fremme af vedvarende energikilder.  
  
Målet er en samlet reduktion af drivhusgasudledningen i EU på mindst 20 pct. under 1990-niveau og en øget andel af vedvarende 
energikilder i energiforbruget på 20 pct. inden 2020 samt 10 pct. vedvarende energiformer i transportsektoren inden 2020. 
Danmarks andel af vedvarende energikilder i energiforbruget skal være oppe på 30 pct. inden 2020.
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Bilag 2 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 

 

Energiaftalen i korte træk 

• Med energiaftalen er der sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling 
med fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i 
form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. 
• Med aftalen sikres 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, 
godt 35 pct. vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug 
i 2020. 
• Aftalen er dermed en vigtig milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsyning 
(el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050. 
• Initiativerne i aftalen skaber grøn vækst og beskæftigelse frem til 2020 og tager væsentligt 
hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne. 
• Aftalen rummer en lang række energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020, og 
parterne gør løbende status. Inden udgangen af 2018 drøftes supplerende initiativer 
for perioden efter 2020. 
 
Et energieffektivt samfund med mindre energispild 
Energieffektivitet er en afgørende forudsætning for at kunne dække stadig større dele af energiforbruget 
med vedvarende energi. Det er ligeledes en økonomisk fordel for virksomheder og 
husholdninger i tider med stigende energipriser. Med de initiativer, der ligger i aftalen, vil Danmark 
i 2020 have reduceret det endelige energiforbrug (ekskl. forbruget til transport) med knap 
7 pct. i forhold til 2010. Aftalen indeholder bl.a.: 
- at energiselskaberne i endnu højere grad end i dag skal arbejde for at realisere konkrete 
energibesparelser f.eks. gennem rådgivning og tilskud i bl.a. husholdninger og erhvervsliv, 
- at energiselskabernes indsats på området øges med 75 pct. i perioden 2013-2014 og med 
100 pct. i perioden 2015-2020 i forhold til indsatsen 2010-12, 
- at der udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af danske bygninger, så de 
fremtidssikres over for stigende energipriser. 
 
En grøn og bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi 
Med aftalen sikres en markant ekstra udbygning med vindkraft, svarende til godt 1½ mio. husholdningers 
årlige forbrug. Dermed vil vindkraft i 2020 dække omkring halvdelen af vores elforbrug 
mod en fjerdedel i dag. Aftalen betyder bl.a.: 
- at der etableres 600 MW havmøller på Kriegers Flak og 400 MW på Horns Rev inden 
2020, 
- at der forventes etableret yderligere 500 MW kystnære havmøller frem mod 2020. 
- at vindmølleplanlægningen styrkes med henblik på nye landmøller med en samlet kapacitet 
på 1.800 MW frem mod 2020 – hvormed elproduktionen fra landmøller stiger på trods af 
nedtagning af gamle møller. 
- at afregningen for vindmøller aftrappes ved høje elpriser for at hindre overkompensation, 
- at der afsættes alt 100 mio. kr. over 4 år til at støtte udvikling og anvendelse af nye VE teknologier 
til elproduktion (sol, bølger mv.) samt 25 mio. kr. til bølgekraft. 
2 
En omstilling til grøn varme 
Varmeforbruget skal også gradvis omstilles til vedvarende energi. Aftalen omfatter bl.a.: 
- at skift fra kul til biomasse på de centrale kraftværker gøres mere attraktivt med en ændring 
af varmeforsyningsloven, 
- at de mindre, nødlidende barmarksværker, der kæmper med høje varmepriser, kan få lov 
til at producere varme på biomasse, 
- at der afsættes en pulje på 35 mio. kr. til at fremme nye VE-teknologier, f.eks. geotermi og 
store varmepumper. 
 
Mere vedvarende energi i bygninger 
Aftalen understøtter udfasningen af oliefyr i eksisterende bygninger ved: 
- at der fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. 
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- at det fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i 
områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ. 
- at der i 2012-2015 afsættes en pulje på i alt 42 mio. kr. til at understøtte omlægningen fra 
olie- og naturgasfyr i eksisterende bygninger til vedvarende energi. 
- at nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go’ Energi afvikles og omprioriteres 
til andre energieffektiviseringsinitiativer. 
 
Mere vedvarende energi i erhverv 
Erhvervslivet skal med i omstillingen til grønnere energi. Derfor fastsætter aftalen: 
- at der gives tilskud til at fremme energieffektiv anvendelse af vedvarende energi i virksomhedernes 
produktionsprocesser. Puljen stiger fra 250 mio. kr. i 2013 til 500 mio. kr. årligt i 
2014-2020, 
- at der indføres et tilskud på 30 mio. kr. årligt fra 2013 til 2020 til at fastholde og fremme industriel 
kraftvarme i industri og gartnerier fra 2013 til 2020. 
 
Smarte elnet 
Et stort elforbrug kombineret med meget vindkraft kræver et intelligent energisystem. Derfor 
fastsætter aftalen: 
- at der udarbejdes en samlet strategi for etablering af smarte elnet i Danmark, 
- at der søges indgået en aftale med netselskaberne om udrulning af fjernaflæste timeelmålere. 
 
Bedre rammebetingelser for biogasudbygningen 
Der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas. Med henblik på at sætte denne 
udbygning på rette spor og opnå den nødvendige fremdrift omfatter aftalen: 
- at den eksisterende støtte til biogas til kraftvarme øges, 
- at andre muligheder for anvendelse af biogas – i naturgasnettet, i virksomheders proces 
eller i transportsektoren – gøres økonomisk attraktive med en række nye tilskud 
- at anlægsstøtten forøges fra 20 til 30 pct. 
3 
- at der nedsættes en task-force, der skal understøtte de konkrete projekter og foreslå 
supplerende initiativer, hvis der ikke i 2012-13 vurderes at være den fornødne fremdrift 
i udbygningen. 
 
El og biomasse i transportsektoren 
På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile 
brændsler til f.eks. el og biomasse. Aftalen omfatter bl.a. følgende første skridt: 
- at der udarbejdes en strategi for fremme af energieffektive køretøjer 
- at ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport støttes 
med i alt 70 mio. kr. 
- at der sikres iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i 2020 
 
Øget forskning, udvikling og demonstration 
Investeringer i forskning, udvikling og demonstration (FUD) er afgørende for at udvikle og teste 
danske grønne løsninger og skabe grønne jobs i Danmark. Aftalen omfatter derfor: 
- at der arbejdes for et fortsat højt niveau for FUD i energiteknologi, hvor der også er et erhvervs- 
og vækst potentiale. 
- at der afsættes i alt 9,5 mio. kr. til at støtte arbejdet med Samsø som fossiluafhængig ø. 
 
Finansiering af energiaftalen 
Der er sikret fuld finansiering af samtlige nye energipolitiske initiativer. Aftalen fastslår således: 
- at energiselskabernes forøgede indsats på energispareområdet finansieres over selskabernes 
tariffer, 
- at støtte til udbygning med vedvarende energi, der leveres til el- og gasnettet finansieres 
over PSO (public service obligation)-ordninger, og dermed over energiregningen, 
- at der indføres en forsyningssikkerhedsafgift på rumvarme til at dække statslige tilskud til 
biogas, industriel kraftvarme, vedvarende energi i erhverv samt det statslige afgiftstab, som 
følger af et lavere forbrug af fossile brændsler. 
- at en del af forsyningssikkerhedsafgiften modsvares af en lempelse af energiafgifterne på 
el og brændsel til proces med henblik på at fastholde dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 
- derudover gennemføres en række effektiviseringer i den danske energisektor, der tilsammen 
billiggør indsatsen med 1,8 mia. kroner i 2020  
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Bilag 3. Samlet CO2-udledning fra virksomheder, der er omfattet af kvoteordningen i Danmark 

 
 Samlet CO2-udledning fra virksomheder, der er omfattet af kvoteordningen i Danmark – Tal og figurer  

Tabel. Historisk CO2-udledning i mio. ton CO2 siden ordningens start og kvotetildeling for  
2. kvoteperiode i mio. 

 

 

¨ 
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Bilag 4 Markedsformer og deres karakteristika 

 

Vi giver her et overblik over de markedsformer man traditionelt arbejder med inden for det erhvervsøkonomiske felt. 

Markedsformer Karakteristika 

Fuldkommen konkurrence Mange udbydere, Mange købere, Gennemsigtighed i markedet. 
Varerne skal være homogene. Markedet skal være organiseret og gennemsigtigt, dvs der skal være fuld klarhed og 
åbenhed om alle købs- og salgsbetingelser. Antallet af sælgere og købere skal være relativt stort. Dvs. der må ikke 
være hverken købere eller sælgere af en sådan størrelse, at de ved mængdeændringer kan påvirke markedsprisen. 
Ingen restriktioner for adgang til markedet. Fri etableringsret. Ingen personlige præferencer. 
 
Under fuldkommen konkurrence bestemmes markedsprisen af ligevægten på markedet, d.v.s. skæringen mellem 
den samlede udbudskurve og den samlede efterspørgselskurve. Producenter, der afsætter under fuld konkurrence 
er så mængdetilpassende. Når en virksomhed skal optimere sin afsatte mængde, er det nødvendigt at skelne 
mellem kort og langt sigt, da en virksomhed på kort sigt godt kan leve med et underskud, blot den kan få dækket 
sien variable omkostninger, med andre ord et DB >= 0. På langt sigt skal virksomheden have et overskud, da man 
ikke kan fortsætte en virksomhed, der altid vil have underskud eller med andre ord DB>= FO. På kort sigt er den 
optimale mængde en markedsdeltager kan afsætte, den mængde hvor: P = Gromk eller Groms = Gromk 
Det er dog en betingelse at p>VG, da man ellers ikke kan få dækket sine variable omkostninger. 
Såfremt VG < P < TG vil virksomheden få et underskud, men det ville være endnu større, såfremt man ikke 
producerede noget. Det såkaldte ”Shut-down point”, dvs. den lavest acceptable pris på kort sigt, er hvor: P = VG. 
Den del af Gromk-kurven, der ligger over VG-kurven repræsenterer således virksomhedens kortsigtede 
udbudskurve. På langt sigt vil virksomheden optimere sin størrelse, således at man opnår den optimale 
produktionsstørrelse.80 

Monopol Kun én udbyder Efterspørgselskurve = afsætningskurve. Jo stærkere monopol, jo stejlere kurve. Udbyderen 
bestemmer selv prisen. Der produceres ikke til lager. Optimering på kort sigt under monopol: Groms = Gromk, 
såfremt P > VG. Dvs. at man på kort sigt kan opnå en overnormal profit. 
 
På langt sigt optimeres der vha Groms = LMC (Long Marginal Cost). Monopolisten, pga. adgangsbarriererne 
opretholder en overnormal profit, men vil optimere sin virksomhedsstørrelse til den optimale produktion.81 

 

Markedsformer Karakteristika 

Monopolistisk Konkurrence Mange købere og mange sælgere. Let at etablere sig. Produkterne er mere eller mindre heterogene. Derfor 
præferencer. Afgøres af særprægets indflydelse på beslutningsprocessen 
Hver udbyder har en faldende afsætningskurve. Der produceres ikke til lager. 
På kort sigt vil man optimere som under monopol: Groms = Gromk, såfremt P > VG. Dvs. at man på kort sigt kan 
opnå en overnormal profit. 
 
På langt sigt vil man optimere som under monopol: Groms = LMC (Long Marginal Cost). Pga. den frie adgang til 
markedet vil den overnormale profit forsvinde i takt med antallet af producenter (konkurrenter) stiger, hvis 
markedet er præget af fuld gennemsigtighed.82 
 

Delvist monopol Homogent marked (hvis heterogent marked: Differentieret delvist monopol). Én stor og mange små udbydere. Alle 
udbydere har faldende prisafsætningsfunktion. Store udbyder har lavere grænseomkostninger end de små og 
derfor et ”naturligt monopol”. Store udbyder ønsker de smås tilstedeværelse. 
Ved delvist monopol er der ingen fast regel for hvordan prisen fastsættes. Der etableres dog ofte et prisførerskab, 
idet den store udbyder fastsætter en pris, som de mindre virksomheder bruger som udgangspunkt. De små får 
ofte lov til at ligge lidt under den store i pris (så længe de ikke er en trussel). 83 

Oligopol/Duopol Få virksomheder på markedet. Man kender sine konkurrenter. Der tænkes meget i markedsandele. 
Konkurrenterne iagttager hinanden. Der produceres ikke til lager. 
Optimering foregår ved Groms = Gromk, som ved de øvrige former for ufuldkommen konkurrence. Det specielle 
ved denne markedsform er, at den er karakteriseret ved den knækkede afsætningsfunktion. 
Der er også for oligopolets vedkommende: 
Den konjekturale model: Alle konkurrenter følger med op og ned i pris. 
Prisførerskab: En virksomhed anses af de andre for at være normgivende og alle andre følger denne virksomhed.84 

                                                           
80 Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 293 
81 Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 297 
82 Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 312 
83

 Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 312 
84

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 312-313. 
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Bilag 5 Pris og mængdeoptimering matematisk og grafisk løsning 

 

Grænseomkostningen er den ekstra omkostning forbundet med at producere en ekstra. 

Grænseomkostningen er således alt andet lige, lig med de variable omkostninger pr. styk. VO/stk. 

 
P=am+b 

 

 
a=(y2-y1)/(x2-x1) 

 

 
a=-1/20 

 

   

 
P=-1/20m+b 

 

 
73=-0,05*600+b 

 

 
73=-30+b 

 

 
73=-30+b 

 

 
b=73+30 

 

 
b=103 

 

   

 
P=-1/20x+103 

 

 
GROMS har den dobbelte hældning af P 

 
GROMS=-1/10x+103 

 

   

 
GROMS=GROMK 

 

   

 
GROMS=GROMK->-1/10m+103=45 

Find m 58=1/10m m=580 

Find p p=-1/20*580+103 p= 74 
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Hermed den grafiske løsning: 

pris mængde GROMS GROMK/VO pris mængde GROMS GROMK/VO pris mængde GROMS GROMK/VO 

103 0 103 45 65 760 27 45 25 1560   45 

102 20 101 45 64 780 25 45 24 1580   45 

101 40 99 45 63 800 23 45 23 1600   45 

100 60 97 45 62 820 21 45 22 1620   45 

99 80 95 45 61 840 19 45 21 1640   45 

98 100 93 45 60 860 17 45 20 1660   45 

97 120 91 45 59 880 15 45 19 1680   45 

96 140 89 45 58 900 13 45 18 1700   45 

95 160 87 45 57 920 11 45 17 1720   45 

94 180 85 45 56 940 9 45 16 1740   45 

93 200 83 45 55 960 7 45 15 1760   45 

92 220 81 45 54 980 5 45 14 1780   45 

91 240 79 45 53 1000 3 45 13 1800   45 

90 260 77 45 52 1020 1 45 12 1820   45 

89 280 75 45 51 1040 -1 45 11 1840   45 

88 300 73 45 50 1060   45 10 1860   45 

87 320 71 45 49 1080   45 9 1880   45 

86 340 69 45 48 1100   45 8 1900   45 

85 360 67 45 47 1120   45 7 1920   45 

84 380 65 45 46 1140   45 6 1940   45 

83 400 63 45 45 1160   45 5 1960   45 

82 420 61 45 44 1180   45 4 1980   45 

81 440 59 45 43 1200   45 3 2000   45 

80 460 57 45 42 1220   45 2 2020   45 

79 480 55 45 41 1240   45 1 2040   45 

78 500 53 45 40 1260   45 0 2060   45 

77 520 51 45 39 1280   45 
    

76 540 49 45 38 1300   45 
    

75 560 47 45 37 1320   45 
    

74 580 45 45 36 1340   45 
    

73 600 43 45 35 1360   45 
    

72 620 41 45 34 1380   45 
    

71 640 39 45 33 1400   45 
    

70 660 37 45 32 1420   45 
    

69 680 35 45 31 1440   45 
    

68 700 33 45 30 1460     
    

67 720 31 45 29 1480     
    

66 740 29 45 28 1500     
    

    
27 1520     

    

    
26 1540     
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Bilag 6 Prismængdeoptimering med subsidier Kriegers Flak, matematisk og grafisk 

 

Subsidier=5 
 

 
P=ax+b 

 
a=(y2-y1)/(x2-x1) 

 
a=-1/20 

  

 
P=-1/20m+(b+5) 

 
73=-0,05*600+b 

 
73=-30+b 

 
73=-30+b 

 
b=73+30+5 

 
b=108 

  

 
P=-1/20m+108 

 

GROMS har den dobbelte 
hældning af P 

 

 
GROMS(SUB)=-1/10m+108 

  

 
GROMK=GROMS(SUB) 

  Find m 45=-1/10m+108 

 
63=1/10m 

 
m=630 

  Find p p=-1/20*630+108 

 
p= 76,5 
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Hermed den grafiske løsning: 

 

pris mængde GROMS GROMK/VO pris mængde GROMS GROMK/VO pris mængde GROMS GROMK/VO 

108 0 108 45 72 720 36 45 36 1440   45 

107 20 106 45 71 740 34 45 35 1460   45 

106 40 104 45 70 760 32 45 34 1480   45 

105 60 102 45 69 780 30 45 33 1500   45 

104 80 100 45 68 800 28 45 32 1520   45 

103 100 98 45 67 820 26 45 31 1540   45 

102 120 96 45 66 840 24 45 30 1560   45 

101 140 94 45 65 860 22 45 29 1580   45 

100 160 92 45 64 880 20 45 28 1600   45 

99 180 90 45 63 900 18 45 27 1620   45 

98 200 88 45 62 920 16 45 26 1640   45 

97 220 86 45 61 940 14 45 25 1660   45 

96 240 84 45 60 960 12 45 24 1680   45 

95 260 82 45 59 980 10 45 23 1700   45 

94 280 80 45 58 1000 8 45 22 1720   45 

93 300 78 45 57 1020 6 45 21 1740   45 

92 320 76 45 56 1040 4 45 20 1760   45 

91 340 74 45 55 1060 2 45 19 1780   45 

90 360 72 45 54 1080 0 45 18 1800   45 

89 380 70 45 53 1100   45 17 1820   45 

88 400 68 45 52 1120   45 16 1840   45 

87 420 66 45 51 1140   45 15 1860   45 

86 440 64 45 50 1160   45 14 1880   45 

85 460 62 45 49 1180   45 13 1900   45 

84 480 60 45 48 1200   45 12 1920   45 

83 500 58 45 47 1220   45 11 1940   45 

82 520 56 45 46 1240   45 10 1960   45 

81 540 54 45 45 1260   45 9 1980   45 

80 560 52 45 44 1280   45 8 2000   45 

79 580 50 45 43 1300   45 7 2020   45 

78 600 48 45 42 1320   45 6 2040   45 

77 620 46 45 41 1340   45 5 2060   45 

76 640 44 45 40 1360   45 4 2080   45 

75 660 42 45 39 1380   45 3 2100 
 

45 

74 680 40 45 38 1400   45 2 2120 
 

45 

73 700 38 45 37 1420   45 1 2140 
 

45 

        
0 2160 

 
45 
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Bilag 7 Elasticiteter 

 
Der er tre former for elasticitet, der er indkomstelasticitet, priselasticitet og priskrydselasticitet.  

Indkomstelasticitet 

Rådighedsbeløbet i husholdningerne har betydning for hvor meget eksempelvis luksusvarer efterspørges. Er der færre penge til rådighed købes der 

ikke det samme antal luksusvarer. Dette kan måles i priselasticitet. Man måler dette ved at tage den procentviseændring i efterspørgsel og dividere 

det med den procentvise ændring i indkomsten. 

Priselasticitet 

Priselasticiteten er et udtryk for hvor kraftig efterspørgslen er. Jo større elasticitet jo højere efterspørgsel. 

Priselasticiteten er faldende ned langs den lineære prisafsætningsfunktion og den er derfor kun gældende i det punkt, hvor den er beregnet. I 

nedenstående eksempel, kan priselasticiteten ved p=75 (m=250) beregnes til ep=75/(75-100)=-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man så sænker prisen med 33 1/3 % til kr. 

50, så vil mængden ændre sig med: 

⌂m=-33 1/3 % * -3 = +100% 

Hvorved den nye mængde bliver 500. 

En anden ting vi bruger priselasticiteten til, er at 

kontrollere om prisen er optimal med 

monopolprisformlen. 

Monopolprisformlen: 

1
*




e

e
GROMKp

 bruger den 

numeriske værdi af priselasticiteten. 

Forhold med indflydelse på priselasticiteten 

Uelastisk efterspørgsel Elastisk efterspørgsel 

Varen er en nødvendighedsvare 

Varekøbet er rutinepræget 

Varen er vanskelig at substituere 

Varen betyder ikke ret meget i budgettet 

Varen købes mest af velhavende 

Varen har luksuskarakter 

Varekøbet overvejes 

Varen er let at substituere 

Varen belaster i betydelig grad budgettet 

Varen købes mest af mindrebemidledede 

Årsager til positiv priselasticitet 

Prisen opfattes som kvalitetsindikator 

Varen købes fordi den giver status 

Forventninger om yderligere prisændringer 

Skemaet er en gengivelse af figur 10.24 i Peter Lynggaard, Driftsøkonomi 
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 |ep|>1 |ep|=1 |ep|<1 

Prisforhøjelse 

Prisnedsættelse 

Omsætningen falder 

Omsætningen stiger 

Samme omsætning 

Samme omsætning 

Omsætningen stiger 

Omsætningen falder 

Skemaet er en gengivelse af skemaet under figur 10.16 på side 255 i Peter Lynggaard, Driftsøkonomi. 

Priskrydselasticitet 

Hvis to varer befinder sig inden for samme varegruppe som for eksempel smør og margarine, vil der være en priskrydselasticitet. Så hvis prisen på 

smør stiger, stiger salget af margarine. Hvor stor stigning i salget af margarinen er, kan opgøres efter hvilken elasticitet varen har.  

Det kan dog også gå den anden vej, for hvis man hæver prisen på biler sælger man mindre biler og dermed også mindre benzin. Dette kaldes 

komplementære varer.  

Priskrydselasticiteten findes ved at dividere procentuel ændring i efterspørgsel på vare b med procentuel efterspørgsel på vare a. 85 

  

                                                           
85 Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. s. 233-250.   
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Bilag 8 Geografi 
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Bilag 9 Hovedtal aktiviteter 
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Bilag 10 Hovedtal EBITDA 

 

 

Figur 30 Bilag 11 Grønne nøgletal 
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Bilag 12 Vindmøller 
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Bilag 13 Virkningsgrad 

 

Bilag 14 El fra vind og elforbrug 
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Bilag 15 Nettobetaling & Bilag 16 Nutidsværdi  

                             

 


