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Afgørelse om godkendelse af differen-
tierede priser for Radius Elnet A/S 

 

 

RESUMÉ 

Radius Elnet A/S anmeldte den 5. juli 2021 en metode om geografisk differentierede 

tariffer og abonnementer i medfør af elforsyningslovens 73, stk. 1, 2. punktum, jævnfør 

§ 76, stk. 1, nr. 1. Metoden er begrænset i tid til selskabets implementering af Tarifmo-

del 3.0 dog senest 1. januar 2023, og den baseres på allerede godkendte metoder. 

 

Baggrunden for anmeldelsen er, at Andel Holding A/S den 8. juni 2021 har indgået en 

aftale med Norlys Infrastruktur A/S om overdragelse af alle aktierne i N1 Hillerød A/S. 

Andel Holding A/S er moderselskab for Radius Elnet A/S. Ansøgningen begrundes 

med hensynet til kunderne i N1 Hillerød A/S og Radius Elnet A/S’ ønske om at over-

holde varslingsperioderne ved en prismetode. 

 

Fusionen af Radius Elnet A/S og N1 Hillerød A/S blev gennemført 30. september 2021 

og bevillingen blev overdraget samme dag. Begge dispositioner er godkendt af Energi-

styrelsen, oplyser Radius Elnet A/S. 

 

Metoden er, at de to netområder, N1 Hillerød A/S og Radius Elnet A/S, fastholder de-

res nuværende tariffer efter sammenlægningen. Det betyder, at kunderne i N1 Hillerød 

A/S betaler en lavere tarif end de øvrige kunder hos Radius Elnet A/S. N1 Hillerød A/S 

har varslet prisstigninger per 1. januar 2022. Priserne efter prisstigningen ligger stadig 

under Radius Elnet A/S’ priser. Radius Elnet A/S forventer at benytte en ny prismetode 

fra 1. januar 2023, hvorefter differentieringen ophører. I forbindelse med den nye pris-

metode i 2023 ensrettes priserne for alle Radius Elnet A/S’ kunder, inklusive kunderne 

i N1 Hillerød A/S. 

 

Den anmeldte metode anvender en undtagelsesbestemmelse, elforsyningslovens § 

73, stk. 1, 2. punktum, der giver mulighed for geografisk prisdifferentiering.  

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet godkender den anmeldte metode af 5. juli 2021 om geografisk diffe-

rentierede priser efter elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum, da metoden vurde-

res at være i overensstemmelse med bestemmelsen. Godkendelsen er tidsbegrænset 
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i perioden fra 30. september 2021 til selskabets implementering af Tarifmodel 3.0, dog 

senest den 1. januar 2023.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at forholdet vedrørende sammenlægning af indtægts-

rammerne for Radius Elnet A/S og N1 Hillerød A/S behandles særskilt i forbindelse 

med sagsbehandlingen af indtægtsrammerne for 2021. Disse afgørelser skal træffes 

senest 31. december 2022, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1127 af den 1. juni 2021 

om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-

for. 

SAGSFREMSTILLING  

Radius Elnet A/S har til Forsyningstilsynet den 5. juli 2021 anmeldt en metode om geo-

grafisk differentiering af priser efter elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum. Radius 

Elnet A/S sendte herudover supplerende oplysninger til anmeldelsen den 30. septem-

ber 2021. 

 

Radius Elnet A/S oplyser i anmeldelsen, at årsagen til metodeanmeldelsen er, at Andel 

Holding A/S, Radius Elnet A/S’ moderselskab, den 8. juni 2021 har indgået en aftale 

med Norlys Infrastruktur A/S om overdragelse af alle aktierne i N1 Hillerød A/S.  

 

Overdragelsen af aktierne er betinget af Energistyrelsens godkendelse af bevillings-

overdragelsen. Radius Elnet A/S fusionerer med N1 Hillerød A/S efter godkendelsen af 

aktieoverdragelsen hos Energistyrelsen. Radius bliver det fortsættende selskab. Dette 

sker forventeligt fra 1. oktober 2021 eller en senere dato afhængigt af Energistyrelsens 

godkendelse. Fusionen forventes at få regnskabsmæssig effekt fra 1. januar 2021.  

 

Den anmeldte metode er ”[…] at opretholde de eksisterende tariffer i de to nuværende 

bevillingsområder for Radius og Hillerød i en overgangsperiode fra den selskabsretlige 

fusion den 1. oktober 2021 til senest 1. januar 2023, jf. elforsyningsloven § 73, stk. 1, 

uanset at selskaberne fusioneres og bevillingerne sammenlægges.” 

 

Radius Elnet A/S har anmodet om, at indtægtsrammernes sammenlægning tillige be-

handles, desuagtet fusionen mellem de to selskaber.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at forholdet vedrørende sammenlægning af indtægts-

rammerne for Radius Elnet A/S og N1 Hillerød A/S behandles særskilt i forbindelse 

med sagsbehandlingen af indtægtsrammerne for 2021. Disse afgørelser skal træffes 

senest 31. december 2022, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1127 af den 1. juni 2021 

om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

Dansk Energi har lavet en standardiseret vejledning for fastsættelse af priser og tarif-

fer, Tarifmodel 2.0, i medfør af elforsyningslovens § 73 b. Forsyningstilsynet har den 

17. december 2018 godkendt N1 Hillerød A/S’ anmeldelse af tarifmodel 2.0 uden afvi-

gelser (journalnummer 18/20364). Forsyningstilsynet har den 12. december 2018 god-

kendt Radius ELnet A/S’ anmeldelse af tarifmodel 2.0 uden afvigelser (journalnummer 

18/19644).  
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Radius Elnet A/S har i anmeldelsen oplyst, at tariffer og abonnementer hos Radius El-

net A/S og N1 Hillerød A/S ser således ud: 

 

TABEL 1 | PRISER TARIFFER OG ABONNEMENT 

     

  
 

Kilde: Radius Elnet A/S, e-mail af 5. juli 2021 og e-mail af 30. september 2021 

Prisforskellen skyldes ifølge anmeldelsen: 

 
”[…] bagvedliggende omkostningsmæssige forskelle i de to netområder og 
forskelle i selskabernes indtægtsrammer.” 

 

Det er ikke oplyst, om sammenlægningen giver anledning til udbygninger på nettet i 

det nuværende N1 Hillerød A/S eller det nuværende Radius Elnet A/S. 

 

Anmeldelsen begrundes med 2 ting: 

 

-  ”[…] Hillerøds område kommer til at opleve så få ændringer som muligt i den 

kommende tid.” 

- ”[…] behovet for en varslingsperiode af de nye tariffer.” 

 

 

Radius Elnet A/S har den 30. september fremsendt yderligere oplysninger om fusionen 

og priserne. Det oplyses, at N1 Hillerød A/S og Radius Elnet A/S har fået godkendt fu-

sionen og overdragelse af bevilling. Dette skete den 30. september 2021. Radius Elnet 

A/S er det fortsættende selskab. 

 

Radius Elnet A/S oplyser, at N1 Hillerød A/S varslede prisændringer i august med virk-

ning fra 1. januar 2022. 

 

Radius Elnet A/S har den 30. september oplyst følgende priser: 
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TABEL 2 | VARSLEDE PRISER PER 1. JANUAR 2022 

 

Kilde: Radius Elnet A/S, e-mail af 30. september 2021 

 

 

Radius har oplyst estimerede priser ved sammenlægning af de to netområder for 2022: 

 

TABEL 3 | ESTIMEREDE HARMONISEREDE PRISER PER 1. JANUAR 2022 

 

Kilde: Radius Elnet A/S, e-mail af 30. september 2021 

 

 

Varslingsperioden for husholdningsforbrugere er på minimum 3 måneder i medfør af § 4 i elleveringsbekendtgø-

relsen. Netvirksomheder har derfor overfor elleverandøren 4 måneders varsel i medfør af Dansk Energis Stan-

dardaftale mellem netvirksomheder og elleverandør om brug af distributionsnettet   
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SAGENS PARTER 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at netvirksomheden, Radius Elnet A/S (CVR-nr. 29 91 54 

58), efter det oplyste er den eneste part i sagen, idet Radius har en væsentlig og indi-

viduel interesse i afgørelsen. 

 

HØRING 

 

Et udkast til nærværende afgørelse blev den 20. oktober 2021 sendt i partshøring hos 

sagens part, Radius Elnet A/S, med frist for høringssvar senest 17. november 2021. 

 

Radius Elnet A/S afgav den 11. november 2021 partshøringssvar. Radius Elnet A/S 

havde ingen kommentarer eller bemærkninger til det fremsendte udkast til afgørelse.  

 

 

RETSGRUNDLAG 

 

Lovebekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 (Elforsyningsloven) 

 

Elforsyningsloven har til formål at sikre, at forsyningsvirksomheder tager hensyn til for-

syningssikkerheden, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. En del af for-

brugerbeskyttelsen handler om at sikre forbrugernes billig el. 

 
§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i 

overensstemmelse med hensynet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 

forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig 

elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

 
[…] 

 

Elforsyningsloven kræver, at prisfastsættelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-

diskriminerende kriterier i forhold til omkostningerne ved driften af elforsyningen.  

 
§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 

skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de 

enkelte køberkategorier giver anledning til i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. Prisdifferentiering på 

baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

 

Af forarbejderne til loven fremgår det, at prismetoderne skal fastsættes gennem rime-

lige og saglige kriterier, jf. Folketingstidende 1998/99 Tillæg A, p. 5883. 

 
”Omkostningerne ved alle kollektive elforsynings-virksomheders ydelser, bortset fra ydelser jf. 

lovens § 9, som alle elforbrugere i Danmark skal betale deres forholdsmæssige andel af, skal 

fordeles på køberne af ydelserne efter rimelige og saglige kriterier. Dette gælder såvel 

forbrugerpriser som betaling, som skal ydes af producenter og betaling for netadgang og tran-sit. 

Forbrugerpriserne skal fastsættes således, at om-kostningerne fordeles på forbrugsafhængige og 

faste takster efter kriterier, som tager hensyn til rimelighed og energieffektivitet. Formålet er, at 

forbrugerprisen afspejler forskelle i energiforbruget og således kan motivere til øget 

energibevidsthed.” 
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Geografisk differentiering blev indsat i loven ved lov nr. 452 af 10. juni 2003. Der er i 

særlige situationer mulighed for geografisk differentiering. Det følgende fremgår af be-

tænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 14. maj 2003 i forhold til bestem-

melsen, jf. bemærkningerne til nr. 8:  

 
” […] Der kan således ikke prisdifferentieres alene på grund af geografisk tilknytning, f.eks. i 

forhold til forbrugerne på en ø eller forbrugere, der bor i tyndt befolkede netområder. 

 

Ændringsforslaget indebærer således, at der ved køberkategorier, som nævnt i 

elforsyningslovens § 73, tænkes på grupper af aftagere defineret ud fra størrelsen og karakteren 

af forbruget og ikke på geografisk afgrænsede grupper. 

 

[…]  

 

Hidtil er meromkostningerne ved den dyrere elproduktion på Anholt blevet udlignet ved, at alle 

forbrugere i forsyningsområdet, der dækker en stor del af forbrugerne i Midt- og Sønderjylland, 

har betalt den samme elpris. 

 

[…] 

 

Princippet i elforsyningslovens § 73 er, at kunderne skal betale for elektricitet med udgangspunkt 

i omkostningerne ved køb eller undtagelsesvis produktion af elektriciteten til de pågældende 

kunder. Da Anholt ikke har kabelforbindelse til fastlandet og dermed ikke er en del af et 

prisområde (Jylland/Fyn), er der opstået tvivl om, hvorvidt elforbrugerne på Anholt skal betragtes 

som en selvstændig køberkategori, og om elprisen derfor også bør afspejle omkostningerne, som 

elforbrugerne på Anholt giver anledning til. 

 
Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at den hidtidige praksis med hensyn til udligning af 

omkostninger inden for forsyningspligtområdet kan videreføres. 

 

Efter vedtagelse af ændringsforslaget vil det ved sammenlægning af 2 geografisk adskilte 

forsyningsområder dog være tilladt i en overgangsperiode at opretholde forskellige priser, hvis 

prisforskellen er markant mellem de 2 områder. Der vil endvidere kunne være behov for at 

prisdifferentiere på baggrund af de forskellige prisområder, som etableres inden for Elbørs/Nord 

Pool-området. Sådanne prisdifferentieringer vil for fremtiden som led i strukturændringer kunne 

blive aktuelle i situationer, hvor et selskab har forsyningspligt til flere områder beliggende i hver 

deres prisområde, f.eks. vestdanmark og østdanmark.” 

 

Priser og betingelser skal offentliggøres, og de skal være godkendt. Dette fremgår af 

elforsyningslovens § 73 a, stk. 1. Den lyder som følger: 

 
§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de 

kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af 

Forsyningstilsynet. 

 

[…] 

 

Priser og betingelser kan fastlægges efter en vejledning, som er udarbejdet af bran-

cheorganisationerne, hvis den bliver taget til efterretning af tilsynet, jf. § 73 b. 

 
§ 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om 

fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. 

Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af 

tilsynet. 
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Selskaber skal anmelde priser og betingelser til Forsyningstilsynet, hvilket fremgår af 

elforsyningslovens § 76. Denne anmeldelse danner baggrund for godkendelsen og of-

fentliggørelserne af priserne, jf. § 73 a, stk. 1. Lovens § 76, stk. 1, nr. 1 lyder: 

 
§ 76. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal til Forsyningstilsynet anmelde de metoder, der 

anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og 

distributionsnet, herunder tariffer, jf. § 73 a, 

 

[…] 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/943/EU (Elmarkedsforordnin-

gen) 

 

Fortolkningen af reglerne i elforsyningsloven skal ske i overensstemmelse med elmar-

kedsforordningens artikel 18. Bestemmelsen indeholder krav til prisfastsættelsen for 

brug af og tilslutning til distributionsnettet, herunder hvad der kan indgå i prisfastsættel-

sen, og hvorledes beløbet fordeles blandt forbrugerne.  

 
Artikel 18  

 

Afgifter for netadgang samt brug og styrkelse af net 

 

1.   Afgifter, der opkræves af netoperatører for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til 

net, afgifter for brugen af net og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af net, skal afspejle 

omkostningerne, være gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og 

afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt 

sammenlignelig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. Disse afgifter 

omfatter ikke ikkerelaterede omkostninger, der støtter ikkerelaterede politiske målsætninger. 

 

[…] 

 

 

Bekendtgørelse nr. 2254 af 29. december 2020 (Elleveringsbekendtgørelsen) 

 

Prisændringer, særligt til ugunst for forbrugerne, skal varsles med mindst 3 måneder. 

 
§ 4. Hvis elhandelsvirksomheden agter at foretage ændringer i kontraktbetingelserne, herunder 

prisændringer, til ugunst for elforbrugeren, skal den berørte elforbruger have et forudgående 

varsel herom. For husholdningsforbrugere skal varslet være på mindst 3 måneder. For andre 

elforbrugere end husholdningsforbrugere skal varslet være på mindst 14 dage. 

 
[…] 

 

Administrativ praksis 

 

Forsyningstilsynet har tidligere taget stilling til spørgsmålet om geografisk prisdifferenti-

ering efter elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum. Det skete i Energitilsynets afgø-

relse af 18. april 2018, Afgørelse - metodegodkendelse om opretholdelse af geografisk 

differentierede tariffer (journal-nr. 18/06962) og Forsyningstilsynets afgørelse af den af 

20. marts 2020, Afgørelse om prisdifferentiering på baggrund af en geografisk af-

grænsning – N1 A/S (journal-nr. 19/14526). 

 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM GODKENDELSE AF DIFFERENTIEREDE PRISER FOR RADIUS 

ELNET A/S 

Side 8/16 

I afgørelsen af 18. april 2018, Afgørelse - metodegodkendelse om opretholdelse af 

geografisk differentierede tariffer, blev en metode om geografisk prisdifferentiering an-

meldt i henhold til elforsyningslovens § 73, efter de to selskaber var fusioneret. Meto-

den blev godkendt. Begrundelsen for metoden var, at man ønskede at justere for over-

/underdækning i forhold til de to tidligere indtægtsrammer. Der var tale om en prisfor-

skel på 2-4 øre/kWh på tarifferne og 1000 kroner på abonnementet. Der blev lagt vægt 

på, at metoden var tidsbegrænset, at prisforskellen mellem de to områder var markant 

og kun skyldtes justeringer for over-/underdækning, samt det faktum, at der ikke var 

yderligere ændringer til metodeanmeldelsen. Der angives i afgørelsen at undtagelsen i 

praksis ikke må vare udover 3 år. Den konkrete godkendelse gjaldt i 1 år, sådan som 

selskabet havde anmodet. 

 

I afgørelsen af 20. marts 2020, Afgørelse om prisdifferentiering på baggrund af en geo-

grafisk afgrænsning – N1 A/S, var det en fusion, der gav anledning til ansøgning om 

geografisk prisdifferentiering. Den fortsættende netvirksomhed ville udbetale forskellen 

i aktieværdier gennem tariffer og abonnementer, fordi en direkte tilbagebetaling ville 

udløse beskatning af kunderne. Prisforskellen mellem de to virksomheder inden sam-

menlægningen var lille. Tarifferne blev ensrettet i forbindelse med fusionen, men der 

var forskel i størrelsen på rabatten, der skulle gives i forhold til de tidligere netselsk-

aber. Forskellen i rabat lå mellem 0-9,28 øre/kWh. Metoden blev godkendt efter § 73. 

Perioden for geografisk prisdifferentiering var 2020-2022, altså 3 år baseret på selska-

bets anmodning. Det understreges i afgørelsen at differentierede priser kun kan opret-

holdes i et begrænset tidsrum på maksimalt 3 år. Af begrundelse for afgørelsen frem-

går for eksempel:  

 

”Baggrunden for Forsyningstilsynets praksis er umiddelbart hensynet til, at 

forbrugskunderne i de respektive netvirksomheder, der fusionerer, og hvor der er en 

markant forskel i priserne i de fusionerende netvirksomheder, får en overgangsperiode 

og ikke som ellers pludseligt pr. fusionsdatoen. Der er således tale om et hensyn, der 

tages til kunderne. Dette hensyn kan efter omstændighederne veje tungere end 

hensynet til ikke-diskriminerende prisfastsættelse, også henset til at der er tale om en 

midlertidig foranstaltning på op til tre år.” 

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Radius Elnet A/S kan opretholde forskellige priser i 

et samlet netområde efter en fusion med N1 Hillerød A/S.  

 

Netvirksomheder skal anmelde de metoder, der bruges til at beregne eller fastlægge 

vilkår og betingelser for adgangen til distributionsnet, jf. elforsyningslovens § 76, stk. 1, 

nr. 1. Disse skal godkendes af Forsyningstilsynet, hvilket fremgår af lovens § 73 a, stk. 

1.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.  
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GENERELLE KRAV TIL METODER 

 

Forsyningstilsynet skal i nærværende sag vurdere, hvorvidt Radius Elnet A/S’ an-

meldte prismetode af 5. juli 2021, udgør et særligt tilfælde, der kan begrunde en geo-

grafisk prisdifferentiering i medfør af elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at § 73, stk. 1, 2. punktum, er en undtagelse til § 73, stk. 

1, 1. punktum. Udgangspunktet er, at en metode skal overholde kravene, som fastlagt i 

elforsyningslovens § 73, stk. 1, 1. punktum, eventuelt med afvigelser i det omfang § 

73, stk. 1, 2. punktum nødvendiggør. 

 

Elforsyningslovens § 73, stk. 1, 1. punktum, og artikel 18 i elmarkedsforordningen fast-

lægger udgangspunktet for kravene til en prismetode. 

 

ELFORSYNINGSLOVEN 

 

Elforsyningsvirksomhederne skal fastsætte priser efter rimelige, objektive og ikkediskri-

minerende kriterier i medfør af § 73, stk. 1, 1. punktum. Ved fastlæggelsen af disse be-

greber lægger Forsyningstilsynet vægt på forarbejderne til elforsyningslovens § 73, 

samt fortolkning i overensstemmelse med elmarkedsforordningens artikel 18. 

 

OMKOSTNINGSÆGTHED 

 

Elforsyningslovens § 73, stk. 1, 1. punktum, fastlægger et princip om en omkostnings-

ægte tarifering, jf. Elforsyningsloven med kommentarer af Bent Ole Gram Mortensen, 2. 

udgave (2004), side 404 ff.: 

 
”Principper for prisfastsættelse 

[...] 

 

Det fremgår af lovens generelle bemærkninger (FT 1998-99), tillæg A, p. 5883) samt lovens § 73, 

at prisfastsættelsen i de kollektive elforsyningsvirk-somheder, som defineres i lovens § 5, skal 

fastlægges efter rimelige og sag-lige kriterier, således at alle brugere af ydelser kommer til at bære 

deres andel af omkostningerne ved de pågældende ydelser (kostægthed). Derved søges 

krydssubsidiering til fordel for bestemte kategorier af brugere hindret (FT 1998-99, tillæg A, p. 5883 

og 5921) 

[...] 

 

Forholdet mellem de enkelte forbrugere 

Det generelle udgangspunkt er, at der skal være omkostningsægthed i forhold til de enkelte 

forbrugergrupper. Disse defineres på baggrund af størrelsen og karakteren af forbruget. 

Krydssubsidiering mellem forbrugergrupper skal und-gås (FT 1998-99, tillæg A. p 5883 og 5921 

f.). I forhold til de enkelte forbrugere har forsyningsvirksomhederne adgang til at fastsætte 

enhedstakster, uanset at det kan føre til, at enkelte forbrugere kommer til at betale mere, end de 

omkostninger de giver anledning til. [...]” 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at begrebet omkostningsægte skal ses i forhold til 

den enkelte kundegruppe baseret på størrelsen og karakteren af forbruget og de om-

kostninger, grupperne giver anledning til. 
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RIMELIGE KRITERIER 

 

Rimelighedsbegrebet i § 73, stk. 1, 1. punktum, stammer tilbage fra den første elforsy-

ningslov fra 1976. Der er tale om en såkaldt retsstandard, der må udfyldes i praksis af 

de administrative myndigheder, herunder Forsyningstilsynet, og ved domstolspraksis, 

jf. også Elforsyningsloven med kommentarer af Bent Ole Gram Mortensen, 2. udgave, 

side 408 f, og side 77 ff.  

 

Da bestemmelsens 2. punktum blev indført i 2003, blev det tydeliggjort, at kundekate-

gorier skal defineres ved størrelsen og karakteren af forbruget, således, at omkostnin-

ger ved driften i tyndt befolkede områder, blev fordelt på hele bevillingsområder. Fra 

politisk hold ønskede man at beholde denne ordning, hvilket var årsagen til at man ind-

førte det andet punktum i bestemmelsen (Betænkning afgivet af Det Energipolitiske 

Udvalg den 14. maj 2003). Denne form for forbrugerbeskyttelseshensyn fremgår også 

af elforsyningslovens § 1, stk. 1, 1. punktum. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at rimelighedskravet især bør fortolkes ud fra et forbruger-

beskyttende hensyn og formålsbestemmelsen i elforsyningsloven.   

 

OBJEKTIVE KRITERIER 

 

Objektivitetskriteriet stammer fra de tidligere eldirektiver (oprindeligt 96/92/EF og 

2003/54/EF) og findes også i det nuværende eldirektiv, f.eks. i forbindelse med bevill-

lingsproceduren ved etablering af ny produktionskapacitet, jf. artikel 8, stk. 1, i eldirekti-

vet. Kriterierne fremgår af § 73, stk. 1, 1. punktum, i elforsyningsloven og genfindes også 

i gasforsyningslovens bestemmelser om prisfastsættelse samt naturgasdirektivet 

 

I ”Prisbestemmelser og myndighedskompetencer – En redegørelse omhandlende ener-

giforsyningslovene”1 af Bent Ole Gram Mortensen, 2002, anføres følgende: 

 
”4.1.4 Objektivitetskriteriet  

Såvel elfl. som ngfl. anvender et særligt objektivitetsbegreb. Begrebet optræ-der i begge love i 

sammensætninger. I elfl. § 73 og ngfl. § 37 omtales rimelige, objektive og ikkediskriminerende 

kriterier. Elforsyningslovens § 6 anvender sammenstillingen gennemsigtige, objektive, rimelige og 

ensartede vilkår. Na-turgasforsyningslovens §§ 23 og 28 benytter sammenstillingen objektiv og ik-

kediskriminerende. Endelig anvender ngfl. § 7 sammenstillingen objektive, gennemsigtige og 

ikkediskriminerende vilkår.  

 

Objektivitetsbegrebet er hentet fra eldirektivet og naturgasdirektivet. I el- og naturgasdirektivet 

findes objektivitetskravet således i forhold til etablering af ny produktionskapacitet (eldir. art. 4-6), 

autorisationsordninger (eldir. art. 21 og naturgasdir. art. 4 og 20), mindstekrav med hensyn til 

konstruktion og drift i forbindelse med systemtilslutning (eldir. art. 7 og naturgasdir. art. 5), 

systemadgang (eldir. art. 16 og naturgasdir. art. 14) samt lastfordeling (eldir. art 8).  

 

 
1 Redegørelsen, der er udgivet som publikation, er også tilgængelig på Syddansk universitets hjemme-

side: https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/juridisk/juridisk+institut+-+skal+ryd-

des+op/open_access/prisbestemmelser+og+myndighedskompetencer+bent+ole+gram+morten-

sen.pdf 

 

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/juridisk/juridisk+institut+-+skal+ryddes+op/open_access/prisbestemmelser+og+myndighedskompetencer+bent+ole+gram+mortensen.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/juridisk/juridisk+institut+-+skal+ryddes+op/open_access/prisbestemmelser+og+myndighedskompetencer+bent+ole+gram+mortensen.pdf
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/juridisk/juridisk+institut+-+skal+ryddes+op/open_access/prisbestemmelser+og+myndighedskompetencer+bent+ole+gram+mortensen.pdf
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Bemærkningerne til ngfl. §§ 7, 23 og 28 giver ikke noget bidrag til forståelsen af 

objektivitetsbegrebet. I bemærkningerne til elfl. § 73 og ngfl. § 37 om sam-menstillingen rimelige, 

objektive og ikkediskriminerende kriterier anføres begge steder, at der ikke kan krydssubsidieres 

til fordel for bestemte kategorier. Dette forbud kan dog indlægges i rimelighedsbegrebet. 

 

I kravet om objektivitet må muligvis lægges et særligt krav om en konsekvens på baggrund af 

konstaterbare kriterier til forskel fra konsekvenser på baggrund af det individuelle skøn. 

Ankenævnspraksis synes ikke at foreligge på området.” 

 

Samme forfatter har i Elforsyningsloven med kommentarer, 2. udgave (2004), i overens-

stemmelse hermed anført følgende på side 76: 

 
”I elforsyningsloven finder begrebet tillige anvendelse i lovens § 73 Der synes ikke at være nogen 

eksplicit praksis på området. 

 

I kravet om objektivitet må muligvis lægges et særligt krav om en konsekvens på baggrund af 

konstaterbare kriterier til forskel fra konsekvenser på bag-grund af det individuelle skøn.” 

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at objektivitetskriteriet har en begræn-

set betydning, og at det skal fortolkes således, at det opstiller et krav om konsekvens på 

baggrund af konstaterbare kriterier til forskel fra konsekvenser på baggrund af det 

individuelle skøn. 

 

IKKEDISKRIMINERENDE KRITERIER 

 

Kriteriet om ikkediskrimination stammer, som objektivitetskriteriet, fra det tidligere og det 

nuværende eldirektiv og genfindes også i gasforsyningsloven. Om fortolkning og indhold 

af kriteriet fremgår af Elforsyningsloven med kommentarer af Bent Ole Gram Mortensen, 

2. udgave (2004), side 409 f.: 

 
”Ikke-diskriminationsbegrebet er udtryk for varetagelse af såvel konkurrenceretlige, EUretlige som 

forvaltningsretlige hensyn. Der synes på nuværende tidspunkt ikke at være praksis, der kan 

dokumentere, at der ved anvendelsen af diskriminationsbegrebet ligger mere i de respektive 

bestemmelser, end hvad der i forvejen kunne rummes i rimelighedsbegrebet.” 

 

Forfatteren har fremsat lignende synspunkter i ”Prisbestemmelser og myndighedskom-

petencer – En redegørelse omhandlende energiforsyningslovene”, side 98 f, hvor der 

endvidere fremgår: 

 
”Forvaltningsretslignende betragtninger kommer til udtryk i forholdet til forbud-det mod ikke-

diskriminerende forhold i forbindelse med prissætningen af ydel-ser i forhold til forskellige 

forbrugergrupper, jf. elfl. § 73 og ngfl. § 37, stk. 6. 

 

[...] 

 

I bemærkningerne til elfl. § 73 nævnes udtrykkeligt hensynet til, at der ikke krydssubsidieres til 

fordel for bestemte kategorier.” 

 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at ikkediskriminerende kriterier må forstås som forbud 

mod usaglig forskelsbehandling. 
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ELMARKEDSFORORDNINGEN ARTIKEL 18, STK. 1 

 

Bestemmelsen i elmarkedsforordningens artikel 18 angår prisfastsættelse i bred for-

stand. 

 

Forsyningstilsynet har på den baggrund overvejet hvilke bestemmelser i artikel 18, der 

er relevante i forhold til vurderingen af spørgsmålet om omkostningsægthed i forbindelse 

med nærværende sag. Forsyningstilsynet finder, at det navnligt drejer sig om artikel 18, 

stk. 1. 

 

Efter elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1, skal afgifter/priser, der opkræves af net-

operatører for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til net, afgifter for brugen af 

net og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af net, afspejle omkostningerne, være 

gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og afspejle de 

faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt sammenligne-

lig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. Disse afgifter om-

fatter ikke ikkerelaterede omkostninger, der støtter ikkerelaterede politiske målsætnin-

ger. 

 

Det følger endvidere af stk. 1, at den metode, der anvendes til at bestemme priserne, 

på neutral vis skal understøtte systemets samlede effektivitet på længere sigt i kraft af 

prissignaler til kunder og producenter og navnlig anvendes på en måde, der ikke inde-

bærer positiv eller negativ forskelsbehandling mellem produktion forbundet på distribu-

tionsniveauet og produktion forbundet på transmissionsniveauet. Netafgifterne må hver-

ken indebære positiv eller negativ forskelsbehandling af energilagring eller aggregering 

og må ikke virke hæmmende for egenproduktion, egetforbrug eller deltagelse i fleksibelt 

elforbrug. Disse priser må ikke være afstandsrelaterede. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at bestemmelsen i stk. 1, overordnet fastlægger et princip 

om, at tariferingen skal være omkostningsægte. Dette kriterie følger også af elforsy-

ningslovens § 73, stk. 1, 1. punktum. Forsyningstilsynet finder derfor, at bestemmelsen 

i elmarkedsforordningens artikel 18, stk. 1, overordnet svarer til bestemmelsen i elforsy-

ningslovens § 73, stk. 1, 1. punktum.  

 

De øvrige bestemmelser i elmarkedsforordningens artikel 18 vurderes ikke at have be-

tydning for afgørelsen af den foreliggende sag, hvorfor de ikke beskrives yderligere her. 

 

I de følgende afsnit vurderer Forsyningstilsynet hvorvidt den anmeldte metode for geo-

grafisk differentiering opfylder lovens krav til undtagelsesbestemmelsen i forhold til 

gældende ret om netvirksomheders fastsættelse af priser for deres ydelser, jf. elforsy-

ningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum, jf. § 73, stk. 1, 1. punktum, samt artikel 18 i el-

markedsforordningen. 

 

UNDTAGELSEN OM GEOGRAFISK DIFFERENTIERING  

 

Elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum, giver mulighed for geografisk differentie-

rede priser i særlige tilfælde.  
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Udgangspunktet er, at der ikke må benyttes metoder, der inddeler i kategorier baseret 

på geografi i medfør af forarbejderne til § 73, stk. 1, 2. punktum. Bestemmelsen blev 

indsat, så der ville ske en udligning i omkostningsforskelle baseret på hele netområdet 

af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og prisen på el f.eks. for beboerne på Anholt.  

 

OMKOSTNINGSÆGTHED, RIMELIGHED, OBJEKTIVITET OG IKKEDISKRIMI-

NATION 

 

Der er ikke grundlag for at antage, at undtagelsen om geografisk differentiering i § 73, 

stk. 1, 2. punktum, giver mulighed for at fravige de almindelige udgangspunkter i elfor-

syningslovens § 73, stk. 1, 1. punktum i videre omfang end geografisk differentiering 

nødvendiggør. 

 

Elforsyningsloven giver mulighed for, at en brancheorganisation kan lave en standardi-

seret vejledning om fastsættelse af tariffer og betingelser med videre i medfør af elfor-

syningslovens § 73 b. Forsyningstilsynet fører tilsyn med standardiserede vejledninger 

i medfør af den pågældende bestemmelse. En sådan model blev udarbejdet af Dansk 

Energi, Tarifmodel 2.0, og denne blev taget til efterretning ved tilkendegivelse af 23. 

juni 2015.  

 

Herefter har Forsyningstilsynet godkendt metoderne for Radius Elnet A/S og N1 Hille-

rød A/S i afgørelserne af henholdsvis den 12. december 2018 og 17. december 2018. 

Begge metoder blev anmeldt uden afvigelser fra Tarifmodel 2.0. 

 

Af anmeldelsen den 5. juli 2021 fremgår, at ”Både Hillerød og Radius bruger i dag 

Tarifmodel 2.0 til beregning af tariffer og abonnementer. Selve metoden til beregning 

af tariffer og abonnementer er derfor ens, men niveauet for tarifferne og 

abonnementerne er forskellige. Dette skyldes bagvedliggende omkostningsmæssige 

forskelle i de to netområder og forskelle i selskabernes indtægtsrammer.”  

 

Metoden må som udgangspunkt anses for ikke at opfylde kriterierne efter § 73, stk. 1, 

1. punktum, da anmeldelsen indeholder geografisk differentiering af priserne.  

 

Forsyningstilsynet vurderer dog, at metoden overholder de almindelige betingelser om 

omkostningsægthed, rimelighed og objektivt fastsatte priser. Der er her lagt vægt på, 

at N1 Hillerød A/S og Radius Elnet A/S allerede har fået godkendt metoderne, der skal 

benyttes i perioden fra fusionen indtil 1. januar 2023.  

 

Metoden kan derfor kun godkendes, hvis den opfylder kravene til geografisk differenti-

ering efter elforsyningslovens § 73, stk. 1, 2. punktum. 

 

SÆRLIGE TILFÆLDE 

 

En sammenlægning af to geografisk adskilte forsyningsområder, betragtes som et 

særligt tilfælde, jf. betænkningen afgivet af Det Energipolitiske Udvalg 14. maj 2003.  
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Det er oplyst, at N1 Hillerød A/S og Radius Elnet A/S har fusioneret den 30. september 

2021, og Radius Elnet A/S er det fortsættende selskab. 

 

Da en sammenlægning af områder i forbindelse med en fusion er omfattet af særlige 

tilfælde i medfør af lovens forarbejder, vurderer Forsyningstilsynet, at der i den kon-

krete sag er tale om et særligt tilfælde.  

 

KRAV OM MARKANT PRISFORSKEL 

 

Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 14. maj 2003 angiver, at der 

også er et krav om en markant prisforskel, førend der kan gives tilladelse til differentie-

ring inden for et bevillingsområde. Hvornår en prisforskel er markant angives ikke. 

 

I medfør af forarbejderne til bestemmelsen, lægges der vægt på de nuværende priser 

og ikke på de varslede priser for N1 Hillerød A/S i 2022, da der skal være tale om mar-

kant forskel mellem områderne. Det bemærkes dog, at der efter de varslede prisstig-

ninger i tabel 2, stadig vil være en stigning i priserne for de fleste kunder ved en sam-

menlægning.  

 

Det fremgår af tabel 1, at prisen er det dobbelte hos Radius Elnet A/S i alle kundegrup-

per undtagen B høj ved lav belastning. Som eksempel betaler en C-kunde hos N1 Hil-

lerød A/S 11,06 øre/kWh i lavbelastningsperioder, mens prisen hos Radius Elnet A/S 

er 23,63 for den samme ydelse.  

 

Priserne for N1 Hillerød A/S vil blive forhøjet, såfremt metoden ikke godkendes. Dette 

fremgår af en sammenligning mellem tabel 1 og 3. 

 

Prisforskellen mellem de to områder ”[…] skyldes bagvedliggende omkostningsmæs-

sige forskelle i de to netområder og forskelle i selskabernes indtægtsrammer.”  

 

Anmeldelsen angiver, at kunderne i det nuværende N1 Hillerød A/S vil opleve prisæn-

dringer ved en sammenlægning og igen ved implementeringen af Tarifmodel 3. 

 

Forsyningstilsynet har efter praksis accepteret en stigning på ca. 2 øre/kWh som mar-

kant nok til at godkende prisdifferentiering, jf. afgørelsen af 18. april 2018, Afgørelse - 

metodegodkendelse om opretholdelse af geografisk differentierede tariffer. 

 

Af Forsyningstilsynets afgørelse af den af 20. marts 2020, Afgørelse om prisdifferentie-

ring på baggrund af en geografisk afgrænsning – N1 A/S, fremgår det, at hensynet til 

kunderne kan veje tungere end hensynet til ikkediskriminerende prisfastsættelse.  

 

En godkendelse af metoden vurderes på det foreliggende grundlag ikke at have stor 

betydning for Radius Elnet A/S’ nuværende kunder. Forsyningstilsynet har herved lagt 

vægt på, at deres priser er de højeste. Den lille forskel kan ses ved en sammenligning 

af tabel 1 over de nuværende priser og tabel 3 om estimerede harmoniserede priser 

fra 1. januar 2022.  
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Det er Forsyningstilsynets vurdering, at sammenlægningen til gengæld vil have en stor 

prismæssig betydning for kunderne i det tidligere N1 Hillerød A/S. Det skyldes de store 

prisforskelle mellem områdernes nuværende tariffer. Der må i denne sammenhæng 

lægges vægt på, at den nuværende prisforskel er på godt 100%, at den ligger på et ni-

veau over 2 øre/kWh, at denne ville komme pludseligt, hvis anmeldelsen ikke godken-

des, og at en godkendelse af metoden vil betyde en lavere pris for kunderne i N1 Hille-

rød A/S i en periode.  

 

På denne baggrund vurderer Forsyningstilsynet, at kriterierne om markant prisforskel 

er opfyldt i den foreliggende sag.  

 

Der har ved behandlingen af sagen ikke været lagt vægt på, at borgerne i Hillerød alle-

rede betaler til Radius’ overliggende net.  

 

TIDSBEGRÆNSNING 

 

Det fremgår af forarbejderne, at en differentiering kun må foregå i en periode. Det 

fremgår ikke af loven eller forarbejderne, hvad der forstås herved. Det fremgår af For-

syningstilsynets praksis, at en metode efter § 73, stk. 1, 2. punktum maksimalt kan 

vare 3 år, jævnfør Energitilsynets afgørelse af 18. april 2018, Afgørelse – metodegod-

kendelse om opretholdelse af geografisk differentierede tariffer, og Forsyningstilsynets 

afgørelse af den af 20. marts 2020, Afgørelse om prisdifferentiering på baggrund af en 

geografisk afgrænsning – N1 A/S. I begge afgørelser fastsatte man perioden baseret 

på netvirksomhedens anmeldelse.  

 

Radius Elnet A/S anmelder metoden for perioden fra fusionsdatoen, som er den 30. 

september 2021, og indtil selskabets implementering af Tarifmodel 3.0, dog senest 1. 

januar 2023.  

 

Tarifmodel 3.0 er på nuværende tidspunkt endnu ikke blevet taget til efterretning ved 

en tilkendegivelse.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på denne baggrund, at betingelserne for at opnå dispensa-

tion til en tidsbegrænset tidsdifferentiering er opfyldt. 

 

KLAGEVEJLEDNING  

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 89, 

stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 984 af 27. maj 2021 af lov om elforsyning. Klage skal 

være skriftlig og være indgivet inden 4 uger efter, at Forsyningstilsynets afgørelse er 

meddelt. 

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  
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8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og næv-

nets klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Navn: Ilona Pavelic (FSTS) 

Stillingsbetegnelse: Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 54 29 

Mail: ilpa@forsyningstilsynet.dk 


