
 

Milliardhandel forgylder elselskaber – kunderne skal malkes i årevis
Ingeniørens afdækning af salget af ti regionale elnet til staten viser, at elselskaberne står til en usædvanligt høj fortjeneste. 

Eksperter og forbrugere er oprørte.

Af Magnus Bredsdorff, fredag 06. jan 2012 kl. 06:02 

De danske elselskaber står til at gøre en usædvanligt god forretning, når de senere på året sælger ti regionale elnet til statens 

transmissionsselskab Energinet.dk. Samtidig kan Ingeniøren i dag afsløre, at elkunderne - ligesom i dag - fortsat vil blive malket 

for milliarder af kroner. 

 

Ingeniøren har sammen med kilder i branchen sammenlignet prisen for nettene med tilsvarende handler med tyske selskaber. 

Den danske stat kommer til at betale næsten 2,5 gange så meget for hver kilometer elledning som i Tyskland. Regnet ud på 

antallet af slutkunder, der får strøm gennem ledningerne, er den danske pris seks gange højere end den tyske. 

 

Køberne fra Holland og Belgien overtog dog hele selskaber med medarbejdere og økonomiske forpligtelser, hvor handlen 

herhjemme udelukkende omfatter nettene. Alligevel vækker tallene forargelse. 

 

»Hvis tallene er retvisende, så er Energinet.dk's betaling i Danmark jo helt ude af proportioner,« siger Anders Larsen, ekstern 

lektor på RUC. Han var i 20 år forskningsleder for energi og miljø på AKF. 

 

Ti gange årsomsætningen 

Ingeniørens afdækning af selskaberne viser, at salgsprisen på 5,7 milliarder kroner udgør ti gange årsomsætningen i de ti 

selskaber. 

 

Den afslører også, at selskaberne har opretholdt en uhørt høj fortjeneste på at drive de regionale elnet. I 2010 tjente 

elselskaberne gennemsnitligt 41 øre for hver krone, som de solgte strøm for i de regionale selskaber. 

 

Prisen på at sende strøm gennem nettene vil være lige så høj i årene fremover. Salgsprisen fastsættes ud fra de indtægter, som 

danskerne i al fremtid skulle have betalt til de regionale selskaber for at benytte deres net. 

 

Anders Larsen vurderer, at de enorme overskud på de regionale elnet lægger yderligere vægt bag Ingeniørens tidligere 

undersøgelser af, at elselskaberne har for frit spil til at opkræve store summer i deres monopolforretning. 

 

Han peger på, at de regionale elnet blev oprettet og betalt af forbrugerejede selskaber før liberaliseringen af elmarkedet. 

 

»Når forbrugerne nu kommer til at betale for dem igen, fordi Energinet.dk skal afskrive på købssummen, så virker det absurd,« 

siger han. 

 

Forbrugerrådet: Bedre opsyn 

Også Forbrugerrådet kræver ændringer i opsynet med elselskaberne på baggrund af den nye handel. 

 

»De skyhøje forrentninger må få en ende, og det bør ske ved at få dem ned på et normalt niveau. Det sker ikke ved at tvinge 

Energinet.dk til at købe de regionale elnet til, hvad der ligner en heftig overpris,« siger chefkonsulent Martin Salamon. 

 

»Ingeniørens tal underbygger, at der er brug for en uvildig og gennemsigtig vurdering af prisen for de regionale net,« tilføjer han. 

 

Ingeniørens afdækning får også de energiforbrugende virksomheder op på tæerne. 

 

»Det er svært at finde andre brancher, det er så attraktivt at drive forretning i. Det viser, hvor fordelagtige elselskabernes rammer 

er,« siger formanden for Foreningen for Slutbrugere af Energi, indkøbschef Steen Vohlander fra jernstøberiet Dania. 

 

»Det er helt uforståeligt, hvorfor erhvervslivet skal beskattes for de penge. Vi har ingen steder at hente dem ud over hos vores 

kunder. De høje elpriser er medvirkende til, at virksomheder, som er konkurrenceudsatte fra udlandet, må flytte eller lukke,« 

tilføjer han. 

 

Direktør Lars Aagaard fra elselskabernes organisation, Dansk Energi, afviser, at selskaberne har taget sig godt betalt for de 

regionale net. Han henviser til, at EU kræver, at selskaberne skal udskille eller sælge nettene, og at staten ifølge dansk lov skal 

købe på ekspropriationslignende vilkår. 

 

»De fleste, som har handlet virksomheder, ved, at det ikke er nogen fest,« siger han. 
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