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Anmodning om forlængelse af Forsyningstilsynets tilkendegivelse ved-
rørende Dansk Energis branchevejledning om standardgebyrer 

Dansk Energi har gennem en årrække haft standardgebyrer for netvirksomhedernes ydelser, 

som er anmeldt til og taget til efterretning af Forsyningstilsynet. De enkelte netvirksomheder 

har efterfølgende haft mulighed for at anmelde og anvende Dansk Energis standardgebyrer.  

 

Forsyningstilsynet har senest med tilkendegivelsen af 27. august 2020 taget Dansk Energis 

standardgebyrer til efterretning. Da den omkostningsundersøgelse, der lå til grund for an-

meldelsen af branchevejledningen, var behæftet med en vis usikkerhed, fandt Forsyningstil-

synet, at branchevejledningen kun burde tages til efterretning i en tidsbegrænset periode 

frem til d. 31. december 2022. Hensigten var, at Forsyningstilsynet i denne periode ville fore-

tage en fornyet undersøgelse af metoden for fastsættelse af vejledende standardgebyrer. 

 

Det er således Dansk Energis opfattelse, at udløbstidspunktet er fastsat ud fra en forventning 

om, at Dansk Energi på baggrund af dialog med Forsyningstilsynet om en opdateret metode 

kan nå at færdiggøre en ny og mere udførlig omkostningsanalyse. Baseret på den eksiste-

rende foranalyse af metoden er det imidlertid Dansk Energis opfattelse, at det inden før-

nævnte udløb vil være vanskeligt at nå at gennemføre en sådan analyse og få implementeret 

resultaterne. 

 

Dansk Energi har gennem det foreløbige arbejde med opdateringen af metoden konstateret 

et behov for at foretage udspecificerede angivelser af arbejdsprocesserne tilknyttet hvert 

gebyr. Dette kræver implementeringen af en ny metode, hvor Dansk Energi gennem en lø-

bende dialog med netvirksomhederne bl.a. analyserer det konkrete tidsforbrug via udarbej-

delsen af et detaljeret workflow til de enkelte gebyrer. En sådan omkostningsanalyse baseret 

på specifikke workflows for alle ca. 35 gebyrer vurderes processuelt at være tidskrævende, 

og det forventes at tage længere tid, end hvad Dansk Energi har til rådighed, inden branche-

vejledningen skal anmeldes på ny. Imidlertid vurderes den nye metode at bidrage til en mere 

præcis fastsættelse af omkostningerne til de enkelte gebyrer samt at bidrage til øget gen-

nemsigtighed i selve gebyrfastsættelsen  

 

Ud over gennemførelsen af selve omkostningsanalysen skal det sikres, at Forsyningstilsynet 

får tilstrækkelig sagsbehandlingstid, og at netvirksomhederne kan nå at anmelde og få god-
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kendt brugen af de nye standardgebyrer samt varsle elhandlerne inden tilkendegivelsens 

udløb.  

 

Dansk Energi anmoder derfor Forsyningstilsynet om at forlænge den eksisterende tilkende-

givelse vedrørende Dansk Energis standardgebyrer med et år, således at udløbet af tilken-

degivelsen i stedet bliver den 31. december 2023. Der er i anmodningen forudsat 10 måne-

ders sagsbehandlingstid hos Forsyningstilsynet. 

 

Juridisk baggrund for Dansk Energis branchevejledning om standardgebyrer 

Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættel-

se af tariffer og betingelser mv. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser, jf. elforsy-

ningslovens § 73 b. Såfremt Forsyningstilsynet har taget det anmeldte til efterretning, kan en 

standardiseret vejledning dermed udgøre grundlaget for netvirksomhedernes selvstændige 

anmeldelse af priser for ydelser, der er omfattet af netvirksomhedernes bevilling. 

 

Dansk Energis anmeldelse den 1. oktober 2018 af branchevejledning for standardgebyrer 

kan således danne grundlag for netvirksomhedernes anmeldelse af gebyrer frem til tilkende-

givelsens udløb d. 31. december 2022. 

 

Elmarkedsforordningens artikel 18 beskriver endvidere en række regler vedrørende afgifter 

for netadgang samt brug og styrkelse af net. Det fremgår her, at de afgifter, som netoperatø-

ren opkræver for adgang til net, skal være gennemsigtige og afspejle de faktiske omkostnin-

ger uden forskelsbehandling. 

 

Formålet med Dansk Energis standardgebyrer er i tråd med denne bestemmelse at afdække 

netvirksomhedernes omkostninger ved ydelser, som kan henføres til en enkelt kunde. Det 

vurderes i disse tilfælde, at standardgebyrer er hensigtsmæssige, da omkostningerne herved 

opkræves gennem gebyrer for den vedrørende kunde frem for at lade dem indgå ved beta-

ling over tarifferne og derved henføre omkostningerne til samtlige kunder. 

 

Der anvendes de samme standardgebyrer på tværs af netselskaberne, hvormed elhandlere 

og slutkunder oplever ensartede priser samtidig med, at man undgår forskelsbehandling som 

følge af usikkerheder forbundet med estimeringen af gebyrerne.  

 

Dansk Energis nye omkostningsanalyse 

Dansk Energi har til hensigt i det forestående arbejde at gennemføre en mere detaljeret kort-

lægning af, hvilke underliggende processer m.v. der indgår i de enkelte gebyrer – og dermed 

hvilke omkostningselementer der bør henføres til dem. I den forbindelse vil der blive gen-

nemført kvalitative vurderinger af ressourceforbrug og omkostninger, der vil blive sammen-

holdt med fysiske data om de gennemsnitlige forsyningsområder, tilgængelig officiel statistik 

m.v. 

 

Konkret vil Dansk Energi tilrettelægge arbejdet med en uddybende omkostningsanalyse ved i 

en arbejdsgruppe bestående af netvirksomheder at foretage en undersøgelse af netvirksom-

hedernes gennemsnitlige omkostninger til de enkelte dele af workflowet for hvert enkelt ge-

byr. Der vil således blive udarbejdet et workflow med specificering af arbejdstid og tilhørende 

omkostninger til teknikere og administrativt personale mv. ved hvert gebyr. Dette gøres med 
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henblik på at synliggøre alle omkostningerne ved det givne gebyr, hvormed estimeringen 

heraf udføres mere præcist og ensartet på tværs af netselskaber.  

 

Det har siden udstedelsen af Forsyningstilsynets midlertidige tilkendegivelse vist sig, at 

ovenstående analyse – for netop at leve op til tilsynets krav – er mere tidkrævende end først 

forventet, hvorfor der er behov for en forlængelse af tilkendegivelse af 27. august 2020. 

 

Dansk Energis anmodning om en forlængelse skal desuden ses i lyset af et ønske om at 

opnå et så solidt grundlag for omkostningsanalysen, at Forsyningstilsynet kan udstede en 

tilkendegivelse, der ikke er tidsbegrænset.  

 

Foreslået tidsplan vedrørende fastsættelse af vejledende standardgebyrer 

Med den pågående omkostningsanalyse planlægger Dansk Energi sammen med en ar-

bejdsgruppe at analysere de specifikke workflows til alle gebyrerne. Optimalt sker dette via 

tre arbejdsgruppemøder, der i kronologisk rækkefølge forventes at omhandle følgende:  

 

1. En overordnet gennemgang af alle ca. 35 gebyrer, herunder om gebyrerne dækker 

de væsentligste individuelle ydelser, samt om deres indhold mv. bør revideres 

2. Gennemgang af workflows til alle standardgebyrer 

3. Gennemgang af alle omkostninger samt kvalitetssikring af alle tidsangivelser, en-

hedspriser mv. 

Inden hvert arbejdsgruppemøde vil Dansk Energi forberede det respektive materiale samt 

efterfølgende indarbejde de drøftede ændringer, indsamle datainput mv.  

 

Nedenstående figur viser Dansk Energis foreslåede tidsplan for anmeldelse af branchevej-

ledningen ved en udskudt frist til d. 31. december 2023 

Anbefalet tidsplan 2021 2022 2023 

Måned 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DE's omkostningsanalyse (arb.grp-
møder markeret med x)       x     x     x                                           

DE udarbejder branchevejledning 
og anmeldelse                                                               

DE anmelder vejledningen til FSTS 
(primo september)                                                               

FSTS's behandling af anmeldelsen 
(min. 9 mdr.)                                                               

Netvirksomhedernes anmeldelse og 
varsling af elhandlerne (sidstnævn-
te min. 4 mdr.)                                                               

Ikrafttrædelse af ny branchevejled-
ning (d. 31. dec. 2023)                                                               

 
Tidsplanen forudsætter, at Forsyningstilsynets sagsbehandlingstid ikke overskrider 10 må-
neder, og at de enkelte netselskaber kan anmelde og få godkendt brugen af Dansk Energis 
standardgebyrer (uden ændringer ift. Forsyningstilsynets tilkendegivelse) over perioden juli-
august 2023. 
 

Af bilag 1 fremgår slides til mødet med Forsyningstilsynet af 22. juni 2021, hvor Dansk Ener-

gis planer for en ny og forbedret omkostningsanalyse blev skitseret. 
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Med venlig hilsen 

Dansk Energi 

 

 
 

Henrik Boesgaard Sørensen 


